
විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

  

පටුන  

 

  

විනයපිටකෙ 

පරිවාරපාළි 
 

ධම්මවිචය 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

I 

පටුන  

 

පටුන 

1. භික්ඛුවිභඞ්ග ො ...................................................................................... 1 

ගසොළසමහාවාග ො ..................................................................................... 1 

1. කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ො ....................................................................... 1 

1. පා ාජිකකණ්ඩං ............................................................................... 1 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩං ......................................................................... 4 

3. අනියතකණ්ඩං ............................................................................... 10 

4. නිස්සග්ගියකණ්ඩං ......................................................................... 13 

1. කථිනවග්ග ො .............................................................................. 13 

2. ගකොසියවග්ග ො ........................................................................... 15 

3. පත්තවග්ග ො .............................................................................. 17 

5. පාචිත්තියකණ්ඩං ........................................................................... 20 

1. මුසාවාදවග්ග ො ........................................................................... 20 

2. භූත ාමවග්ග ො ........................................................................... 22 

3. ඔවාදවග්ග ො ............................................................................... 23 

4. ගභොජනවග්ග ො ........................................................................... 25 

5. අගෙලකවග්ග ො .......................................................................... 27 

6. සු ාපානවග්ග ො .......................................................................... 29 

7. සප්පාණකවග්ග ො ....................................................................... 31 

8. සහධම්මිකවග්ග ො ....................................................................... 33 

9.  ාජවග්ග ො ................................................................................. 35 

6. පාටිගදසනීයකණ්ඩං ....................................................................... 38 

7. ගසඛියකණ්ඩං ............................................................................... 39 

1. පරිමණ්ඩලවග්ග ො ...................................................................... 39 

2. උජ්ජග්ඝිකවග්ග ො ....................................................................... 40 

3. ඛම්භකතවග්ග ො ......................................................................... 42 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

II 

පටුන  

4. පිණ්ඩපාතවග්ග ො ....................................................................... 43 

5. කබළවග්ග ො .............................................................................. 44 

6. සුරුසුරුවග්ග ො ........................................................................... 46 

7. පාදුකවග්ග ො .............................................................................. 47 

2. කතාපත්තිවාග ො ............................................................................... 50 

1. පා ාජිකකණ්ඩං ............................................................................. 50 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩං ....................................................................... 51 

3. නිස්සග්ගියකණ්ඩං ......................................................................... 53 

1. කථිනවග්ග ො .............................................................................. 53 

2. ගකොසියවග්ග ො ........................................................................... 54 

3. පත්තවග්ග ො .............................................................................. 55 

4. පාචිත්තියකණ්ඩං ........................................................................... 56 

1. මුසාවාදවග්ග ො ........................................................................... 56 

2. භූත ාමවග්ග ො ........................................................................... 57 

3. ඔවාදවග්ග ො ............................................................................... 58 

4. ගභොජනවග්ග ො ........................................................................... 59 

5. අගෙලකවග්ග ො .......................................................................... 60 

6. සු ාගම යවග්ග ො ....................................................................... 61 

7. සප්පාණකවග්ග ො ....................................................................... 62 

8. සහධම්මිකවග්ග ො ....................................................................... 63 

9.  ාජවග්ග ො ................................................................................. 65 

5. පාටිගදසනීයකණ්ඩං ....................................................................... 66 

6. ගසඛියකණ්ඩං ............................................................................... 66 

1. පරිමණ්ඩලවග්ග ො ...................................................................... 66 

2. උජ්ජග්ඝිකවග්ග ො ....................................................................... 67 

3. ඛම්භකතවග්ග ො ......................................................................... 68 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

III 

පටුන  

4. පිණ්ඩපාතවග්ග ො ....................................................................... 69 

5. කබළවග්ග ො .............................................................................. 70 

6. සුරුසුරුවග්ග ො ........................................................................... 71 

7. පාදුකවග්ග ො .............................................................................. 72 

3. විපත්තිවාග ො ................................................................................... 73 

4. සඞ් හිතවාග ො ................................................................................. 73 

5. සමුට්ඨානවාග ො ............................................................................... 74 

6. අධික ණවාග ො ................................................................................ 74 

7. සමථවාග ො ...................................................................................... 74 

8. සමුච්ෙයවාග ො ................................................................................. 75 

1. කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ො ..................................................................... 76 

1. පා ාජිකකණ්ඩං ............................................................................. 76 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩාදි ..................................................................... 78 

2. කතාපත්තිවාග ො ............................................................................... 81 

1. පා ාජිකකණ්ඩං ............................................................................. 81 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩාදි ..................................................................... 82 

3. විපත්තිවාග ො ................................................................................... 84 

4. සඞ් හිතවාග ො ................................................................................. 84 

5. සමුට්ඨානවාග ො ............................................................................... 85 

6. අධික ණවාග ො ................................................................................ 85 

7. සමථවාග ො ...................................................................................... 85 

8. සමුච්ෙයවාග ො ................................................................................. 86 

භික්ඛුනීවිභඞ්ග ො ..................................................................................... 88 

1. කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ො ..................................................................... 88 

1. පා ාජිකකණ්ඩං ............................................................................. 88 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩං ....................................................................... 91 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

IV 

පටුන  

3. නිස්සග්ගියකණ්ඩං ......................................................................... 94 

4. පාචිත්තියකණ්ඩං ........................................................................... 96 

1. ලසුණවග්ග ො ............................................................................. 96 

2.  ත්තන්ධකා වග්ග ො .................................................................. 98 

3. නහානවග්ග ො .......................................................................... 100 

4. තුවට්ටවග්ග ො ........................................................................... 102 

5. චිත්තා ා වග්ග ො ..................................................................... 104 

6. ආ ාමවග්ග ො ........................................................................... 106 

7.  බ්භිනීවග්ග ො .......................................................................... 107 

8. කුමාරීභූතවග්ග ො ...................................................................... 109 

9. ඡත්තුපාහනවග්ග ො ................................................................... 112 

5. පාටිගදසනීයකණ්ඩං ..................................................................... 115 

2. කතාපත්තිවාග ො ............................................................................. 117 

1. පා ාජිකකණ්ඩං ........................................................................... 117 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩං ..................................................................... 118 

3. නිස්සග්ගියකණ්ඩං ....................................................................... 119 

4. පාචිත්තියකණ්ඩං ......................................................................... 120 

1. ලසුණවග්ග ො ........................................................................... 120 

2.  ත්තන්ධකා වග්ග ො ................................................................ 121 

3. නහානවග්ග ො .......................................................................... 122 

4. තුවට්ටවග්ග ො ........................................................................... 123 

5. චිත්තා ා වග්ග ො ..................................................................... 124 

6. ආ ාමවග්ග ො ........................................................................... 125 

7.  බ්භිනීවග්ග ො .......................................................................... 126 

8. කුමාරීභූතවග්ග ො ...................................................................... 127 

9. ඡත්තුපාහනවග්ග ො ................................................................... 128 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

V 

පටුන  

5. පාටිගදසනීයකණ්ඩං ..................................................................... 129 

3. විපත්තිවාග ො ................................................................................. 130 

4. සඞ් හවාග ො .................................................................................. 130 

5. සමුට්ඨානවාග ො ............................................................................. 131 

6. අධික ණවාග ො .............................................................................. 131 

7. සමථවාග ො .................................................................................... 132 

8. සමුච්ෙයවාග ො ............................................................................... 132 

1. කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ො ................................................................... 133 

1. පා ාජිකකණ්ඩං ........................................................................... 133 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩාදි ................................................................... 135 

2. කතාපත්තිවාග ො ............................................................................. 138 

1. පා ාජිකකණ්ඩං ........................................................................... 138 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩාදි ................................................................... 139 

3. විපත්තිවාග ො ................................................................................. 140 

4. සඞ් හවාග ො .................................................................................. 140 

5. සමුට්ඨානවාග ො ............................................................................. 141 

6. අධික ණවාග ො .............................................................................. 141 

7. සමථවාග ො .................................................................................... 142 

8. සමුච්ෙයවාග ො ............................................................................... 142 

සමුට්ඨානසීසසඞ්ගඛගපො ..................................................................... 143 

ගත සසමුට්ඨානං ............................................................................. 144 

1. පඨමපා ාජිකසමුට්ඨානං ............................................................ 144 

2. දුතියපා ාජිකසමුට්ඨානං ............................................................. 145 

3. සඤ්ෙරිත්තසමුට්ඨානං ............................................................... 146 

4. සමනුභාසනාසමුට්ඨානං ............................................................. 146 

5. කථිනසමුට්ඨානං ....................................................................... 147 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

VI 

පටුන  

6. එළකගලොමසමුට්ඨානං ............................................................... 147 

7. පදගසොධම්මසමුට්ඨානං .............................................................. 148 

8. අද්ධානසමුට්ඨානං ..................................................................... 148 

9. ගථයයසත්ථසමුට්ඨානං .............................................................. 149 

10. ධම්මගදසනාසමුට්ඨානං ........................................................... 149 

11. භූතාග ොෙනසමුට්ඨානං ............................................................ 149 

12. ගෙොරිවුට්ඨාපනසමුට්ඨානං ........................................................ 149 

13. අනනුඤ්ඤාතසමුට්ඨානං .......................................................... 150 

අන්ත ගපයයාලං ................................................................................ 150 

කතිපුච්ඡාවාග ො ............................................................................... 150 

1. ඡආපත්තිසමුට්ඨානවාග ො ............................................................. 155 

2. කතාපත්තිවාග ො .......................................................................... 156 

3. ආපත්තිසමුට්ඨාන ාථා ................................................................. 160 

4. විපත්තිපච්ෙයවාග ො ..................................................................... 162 

5. අධික ණපච්ෙයවාග ො .................................................................. 164 

සමථගභගදො ....................................................................................... 166 

6. අධික ණපරියායවාග ො ................................................................ 166 

7. සාධා ණවාග ො ............................................................................ 168 

8. තබ්භාගියවාග ො ........................................................................... 169 

9. සමථාසමථස්සසාධා ණවාග ො .................................................... 170 

10. සමථාසමථස්සතබ්භාගියවාග ො ................................................. 171 

11. සමථසම්මුඛාවිනයවාග ො ............................................................ 171 

12. විනයවාග ො ............................................................................... 172 

13. කුසලවාග ො ............................................................................... 173 

14. යත්ථවාග ො, පුච්ඡාවාග ො ............................................................ 174 

15. සමථවාග ො, විස්සජ්ජනාවාග ො .................................................... 175 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

VII 

පටුන  

16. සංසට්ඨවාග ො ............................................................................ 176 

17. සම්මතිවාග ො ............................................................................. 177 

18. සම්මන්තිනසම්මන්තිවාග ො ...................................................... 179 

19. සමථාධික ණවාග ො ................................................................... 181 

20. සමුට්ඨාපනවාග ො ...................................................................... 183 

21. භජතිවාග ො ................................................................................ 185 

ඛන්ධකපුච්ඡාවාග ො ............................................................................ 187 

එකුත්තරිකනගයො ............................................................................... 190 

1. එකකවාග ො................................................................................. 190 

2. දුකවාග ො .................................................................................... 191 

3. තිකවාග ො ................................................................................... 195 

4. ෙතුක්කවාග ො .............................................................................. 201 

5. පඤ්ෙකවාග ො.............................................................................. 206 

6. ඡක්කවාග ො................................................................................. 212 

7. සත්තකවාග ො .............................................................................. 214 

8. අට්ඨකවාග ො ............................................................................... 218 

9. නවකවාග ො................................................................................. 219 

10. දසකවාග ො ................................................................................ 219 

11. එකාදසකවාග ො ......................................................................... 222 

උගපොසථාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනා ............................................................... 223 

ආදිමජ්ඣන්තපුච්ඡනං ...................................................................... 223 

ආදිමජ්ඣන්තවිස්සජ්ජනා ................................................................. 224 

අත්ථවසපක ණං ............................................................................. 225 

 ාථාසඞ් ණිකං .................................................................................. 226 

1. සත්තන ග සුපඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං .............................................. 226 

2. ෙතුවිපත්තිං .................................................................................. 229 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

VIII 

පටුන  

3. ගඡදනකාදි ................................................................................... 230 

4. අසාධා ණාදි ................................................................................ 230 

5. පා ාජිකාදිආපත්ති ....................................................................... 232 

අධික ණගභගදො ................................................................................. 234 

1. උක්ගකොටනගභදාදි....................................................................... 234 

2. අධික ණනිදානාදි ........................................................................ 236 

3. අධික ණමූලාදි ............................................................................ 237 

4. අධික ණපච්ෙයාපත්ති ................................................................. 237 

5. අධික ණාධිප්පාගයො ..................................................................... 240 

6. පුච්ඡාවාග ො ................................................................................. 241 

7. විස්සජ්ජනාවාග ො ......................................................................... 242 

8. සංසට්ඨවාග ො .............................................................................. 242 

9. සත්තසමථනිදානං ........................................................................ 242 

10. සත්තසමථනානත්ථාදි ................................................................ 244 

අප  ාථාසඞ් ණිකං ........................................................................... 247 

1. ගෙොදනාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනා ............................................................ 247 

ගෙොදනාකණ්ඩං .................................................................................. 249 

1. අනුවිජ්ජකඅනුගයොග ො ................................................................. 249 

2. ගෙොදකාදිපටිපත්ති ........................................................................ 251 

3. ගෙොදකස්සඅත්තඣාපනං .............................................................. 252 

චූළසඞ් ාගමො ..................................................................................... 254 

1. අනුවිජ්ජකස්සපටිපත්ති ................................................................. 254 

මහාසඞ් ාගමො .................................................................................... 256 

1. ගවොහ න්ගතනජානිතබ්බාදි ......................................................... 256 

2. අ තිඅ න්තබ්ගබො ....................................................................... 258 

3. අ තිඅ මනං ............................................................................... 260 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

IX 

පටුන  

4. සඤ්ඤාපනීයාදි ............................................................................ 262 

5. ප පක්ඛාදිඅවජානනං ................................................................... 262 

6. අනුවිජ්ජකස්සඅනුගයො ං ............................................................. 263 

7. පුච්ඡාවිභාග ො .............................................................................. 265 

කථිනගභගදො ...................................................................................... 266 

1. කථිනඅත්ථතාදි ............................................................................ 266 

2. කථිනඅනන්ත පච්ෙයාදි ............................................................... 267 

3. පුබ්බක ණනිදානාදිවිභාග ො ......................................................... 269 

4. කථිනාදිජානිතබ්බවිභාග ො ............................................................ 271 

5. පුග් ලස්ගසවකථිනත්ථාග ො ......................................................... 273 

6. පලිගබොධපඤ්හාබයාක ණං .......................................................... 273 

උපාලිපඤ්ෙකං ................................................................................... 276 

1. අනිස්සිතවග්ග ො .......................................................................... 276 

2. නප්පටිප්පස්සම්භනවග්ග ො ........................................................... 279 

3. ගවොහා වග්ග ො ........................................................................... 282 

4. දිට්ඨාවිකම්මවග්ග ො .................................................................... 286 

5. අත්තාදානවග්ග ො ........................................................................ 289 

6. ධුතඞ් වග්ග ො ............................................................................. 295 

7. මුසාවාදවග්ග ො ............................................................................ 296 

8. භික්ඛුගනොවාදවග්ග ො ................................................................... 298 

9. උබ්බාහිකවග්ග ො ........................................................................ 301 

10. අධික ණවූපසමවග්ග ො ............................................................. 305 

11. සඞ්ඝගභදකවග්ග ො .................................................................... 308 

12. දුතියසඞ්ඝගභදකවග්ග ො ............................................................. 310 

13. ආවාසිකවග්ග ො ......................................................................... 312 

14. කථිනත්ථා වග්ග ො ................................................................... 313 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

X 

පටුන  

අත්ථාපත්තිසමුට්ඨානං ........................................................................ 315 

1. පා ාජිකං ..................................................................................... 315 

2. සඞ්ඝාදිගසසං ............................................................................... 316 

3. පා ාජිකාදි ................................................................................... 318 

දුතිය ාථාසඞ් ණිකං .......................................................................... 320 

1. කායිකාදිආපත්ති .......................................................................... 320 

2. ගදසනා ාමිනියාදිආපත්ති ............................................................. 320 

3. පාචිත්තියං ................................................................................... 322 

4. අවන්දනීයපුග් ලාදි ...................................................................... 324 

5. ගසොළසකම්මාදි ............................................................................ 326 

ගසදගමොෙන ාථා ............................................................................... 328 

1. අවිප්පවාසපඤ්හා ......................................................................... 328 

2. පා ාජිකාදිපඤ්හා ......................................................................... 330 

3. පාචිත්තියාදිපඤ්හා ....................................................................... 332 

පඤ්ෙවග්ග ො ..................................................................................... 335 

1. කම්මවග්ග ො ............................................................................... 335 

2. අත්ථවසවග්ග ො ........................................................................... 339 

3. පඤ්ඤත්තවග්ග ො ....................................................................... 340 

4. අපඤ්ඤත්ගතපඤ්ඤත්තවග්ග ො .................................................. 340 

5. නවසඞ් හවග්ග ො ....................................................................... 341 

 

  



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  පටුන 

XI 

පටුන  

 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික්ඛුවිභඞ්ග ො 

1 

පටුන  

නගමොතස්සභ වගතොඅ හගතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

පරිවාරපාළි 

1. භික් ඛුවිභඞ් ක ො 

කසොළසමහාවාකරො 
1. කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ො 

1. පා ාජිකකණ්ඩං 

1. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන පඨමං
පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තං, කං ආ බ්භ, කිස්මිං වත්ථුස්මිං? අත්ථි තත්ථ
පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්ති? සාධා ණපඤ්ඤත්ති, අසාධා ණපඤ්ඤත්ති? 
එකගතොපඤ්ඤත්ති, උභගතොපඤ්ඤත්ති? පඤ්ෙන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධංකත්ථ පරියාපන්නං? කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසංආ ච්ඡති? 
ෙතුන්නංවිපත්තීනංකතමා විපත්ති? සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමො 
ආපත්තික්ඛන්ගධො? ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති? ෙතුන්නං අධික ණානංකතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං
කතිහි සමගථහි සම්මති? ගකො තත්ථ විනගයො, ගකො තත්ථ අභිවිනගයො? කිං
තත්ථපාතිගමොක්ඛං, කිංතත්ථඅධිපාතිගමොක්ඛං? කාවිපත්ති? කාසම්පත්ති? 
කාපටිපත්ති? කතිඅත්ථවගසපටිච්ෙභ වතාපඨමං පා ාජිකංපඤ්ඤත්තං? 
ගක සික්ඛන්ති? ගක සික්ඛිතසික්ඛා? කත්ථ ඨිතං? ගක ධාග න්ති? කස්ස
වෙනං? ගකනාභතන්ති? 

2. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන පඨමං 
පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සුදින්නං කලන්දපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සුදින්ගනො 
කලන්දපුත්ගතො පු ාණදුතියිකායගමථුනං ධම්මං පටිගසවි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා
පඤ්ඤත්ති, ද්ගව අනුපඤ්ඤත්තිගයො. අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි.
සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති.
සාධා ණපඤ්ඤත්ති, අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? සාධා ණපඤ්ඤත්ති. 
එකගතොපඤ්ඤත්ති, උභගතොපඤ්ඤත්තීති? උභගතොපඤ්ඤත්ති. පඤ්ෙන්නං 
පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං, 
නිදානපරියාපන්නං. කතගමන උද්ගදගසන උද්ගදසං ආ ච්ඡතීති? දුතිගයන
උද්ගදගසන උද්ගදසං ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? 
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සීලවිපත්ති. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමො ආපත්තික්ඛන්ගධොති? 
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාතීති? එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණන්ති? 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මතීති? ද්වීහි
සමගථහිසම්මති – සම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ.ගකොතත්ථ
විනගයො, ගකොතත්ථඅභිවිනගයොති? පඤ්ඤත්තිවිනගයො, විභත්තිඅභිවිනගයො.
කිං තත්ථ පාතිගමොක්ඛං, කිං තත්ථ අධිපාතිගමොක්ඛන්ති? පඤ්ඤත්ති
පාතිගමොක්ඛං, විභත්තිඅධිපාතිගමොක්ඛං.කා විපත්තීති? අසංවග ොවිපත්ති.කා 
සම්පත්තීති? සංවග ො සම්පත්ති. කා පටිපත්තීති? න එවරූපං කරිස්සාමීති
යාවජීවංආපාණගකොටිකංසමාදාය සික්ඛතිසික්ඛාපගදසු. [අ.නි.10.31] කති
අත්ථවගස පටිච්ෙ භ වතා පඨමං පා ාජිකං පඤ්ඤත්තන්ති? දස අත්ථවගස
පටිච්ෙභ වතාපඨමං පා ාජිකංපඤ්ඤත්තං–සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, සඞ්ඝඵාසුතාය, 
දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය, ගපසලානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහා ාය, 
දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංව ාය, සම්ප ායිකානං ආසවානං පටිඝාතාය, 
අප්පසන්නානං පසාදාය, පසන්නානං භිගයයොභාවාය, සද්ධම්මට්ඨිතියා, 
විනයානුග් හාය. ගක සික්ඛන්තීති? ගසක්ඛා ෙ පුථුජ්ජනකලයාණකා ෙ
සික්ඛන්ති.ගකසික්ඛිතසික්ඛාති? අ හන්ගතො සික්ඛිතසික්ඛා. කත්ථඨිතන්ති? 
සික්ඛාකාගමසුඨිතං. ගක ධාග න්තීති? ගයසංවත්තතිගතධාග න්ති.කස්ස
වෙනන්ති? භ වගතො වෙනං අ හගතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ගකනාභතන්ති? 
ප ම්ප ාභතං– 

3. 
උපාලිදාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
ගමොග් ලිපුත්ගතන [ගමොග් ලීපුත්ගතන (සයා.)] පඤ්ෙමා, එගත
ජම්බුසිරිව්හගය [ජම්බුසරිව්හගය (සා ත්ථ)]. 

තගතො මහින්ගදො ඉට්ටිගයො [ඉට්ඨිගයො (සී.)], උත්තිගයො සම්බගලො 
[උට්ටිගයො සම්පගලො(ඉතිපි)] තථා; 
භද්දනාගමොෙපණ්ඩිගතො. 

එගත නා ාමහාපඤ්ඤා, ජම්බුදීපාඉධා තා; 
විනයංගතවාෙයිංසු, පිටකංතම්බපණ්ණියා. 

නිකාගය පඤ්ෙවාගෙසුං, සත්තගෙවපක ගණ; 
තගතොඅරිට්ගඨොගමධාවී, තිස්සදත්ගතොෙපණ්ඩිගතො. 

විසා ගදොකාළසුමගනො, ගථග ොෙදීඝනාමගකො; 
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දීඝසුමගනොෙපණ්ඩිගතො. 

පුනගදව [පුනග ව (සයා.)] කාළසුමගනො, නා ත්ගථග ො ෙ
බුද්ධ ක්ඛිගතො; 
තිස්සත්ගථග ො ෙ ගමධාවී, ගදවත්ගථග ො [ග වත්ගථග ො (ඉතිපි)] ෙ
පණ්ඩිගතො. 

පුනගදව සුමගනොගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
බහුස්සුගතොචූළනාග ො,  ගජොවදුප්පධංසිගයො. 

ධම්මපාලිතනාගමොෙ, ග ොහගණ [ග ොහගණො(සී.)] සාධුපූජිගතො; 
තස්සසිස්ගසොමහාපඤ්ගඤොගඛමනාගමොතිගපටගකො. 

දීගපතා ක ාජාවපඤ්ඤායඅතිග ොෙථ; 
උපතිස්ගසොෙගමධාවී, ඵුස්සගදගවොමහාකථී. 

පුනගදවසුමගනොගමධාවී, පුප්ඵනාගමොබහුස්සුගතො; 
මහාකථීමහාසිගවො, පිටගකසබ්බත්ථගකොවිගදො. 

පුනගදවඋපාලිගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
මහානාග ොමහාපඤ්ගඤො, සද්ධම්මවංසගකොවිගදො. 

පුනගදවඅභගයොගමධාවී, පිටගකසබ්බත්ථගකොවිගදො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො. 

තස්සසිස්ගසොමහාපඤ්ගඤො, පුප්ඵනාගමොබහුස්සුගතො; 
සාසනං අනු ක්ඛන්ගතො, ජම්බුදීගප පතිට්ඨිගතො. 

චූළාභගයොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, සද්ධම්මවංසගකොවිගදො. 

චූළගදගවො [ඵුස්සගදගවො(සී.)] ෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
සිවත්ගථග ොෙගමධාවී, විනගයසබ්බත්ථගකොවිගදො. 

එගත නා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූ මග් ගකොවිදා; 
විනයංදීගපපකාගසසුං, පිටකංතම්බපණ්ණියාති. 

4. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන දුතියං
පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ධනියං කුම්භකා පුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ධනිගයො
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කුම්භකා පුත්ගතො  ඤ්ගඤො දාරූනි අදින්නං ආදියි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාතීති? තීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, 
නකායගතො; සියා කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

5. තතියං පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛූ
අඤ්ඤමඤ්ඤංජීවිතාගවොග ොගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාතීති? තීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, නවාෙගතො; සියා වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; 
සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 

6. ෙතුත්ථංපා ාජිකංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං.කං
ආ බ්භාති? වග්ගුමුදාතීරිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
වග්ගුමුදාතීරියා භික්ඛූ ගිහීනං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස
වණ්ණං භාසිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාතීති? තීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො; සියා වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතො
ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ෙත්තාග ොපා ාජිකානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

ගමථුනාදින්නාදානඤ්ෙ, මනුස්සවිග් හුත්තරි; 
පා ාජිකානිෙත්තාරි, ගඡජ්ජවත්ථූඅසංසයාති. 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩං 

7. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
උපක්කමිත්වාඅසුචිංගමොගෙන්තස්සසඞ්ඝාදිගසගසොකත්ථපඤ්ඤත්ගතො? කං
ආ බ්භ? කිස්මිං වත්ථුස්මිං? අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, පගදසපඤ්ඤත්ති? 
සාධා ණපඤ්ඤත්ති, අසාධා ණපඤ්ඤත්ති? එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්ති? පඤ්ෙන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං කත්ගථො ධං කත්ථ
පරියාපන්නං? කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසං ආ ච්ඡති? ෙතුන්නංවිපත්තීනං
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කතමාවිපත්ති? සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංකතගමො ආපත්තික්ඛන්ගධො? 
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි
සම්මති? ගකො තත්ථ විනගයො, ගකො තත්ථ අභිවිනගයො? කිං තත්ථ
පාතිගමොක්ඛං, කිං තත්ථ අධිපාතිගමොක්ඛං? කා විපත්ති, කා සම්පත්ති, කා
පටිපත්ති? කති අත්ථවගස පටිච්ෙ භ වතා උපක්කමිත්වා අසුචිං
ගමොගෙන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො පඤ්ඤත්ගතො? ගක සික්ඛන්ති, ගක
සික්ඛිතසික්ඛා? කත්ථඨිතං? ගකධාග න්ති? කස්ස වෙනං? ගකනාභතන්ති? 

8. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
උපක්කමිත්වා අසුචිං ගමොගෙන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං ගසයයසකං ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ගසයයසගකො හත්ගථනඋපක්කමිත්වා අසුචිං
ගමොගෙසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති.
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. සබ්බත්ථ පඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? අසාධා ණපඤ්ඤත්ති. එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්තීති? එකගතොපඤ්ඤත්ති. පඤ්ෙන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං නිදානපරියාපන්නං.
කතගමන උද්ගදගසන උද්ගදසං ආ ච්ඡතීති? තතිගය උද්ගදගසන උද්ගදසං
ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? සීලවිපත්ති. සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමො ආපත්තික්ඛන්ගධොති? සඞ්ඝාදිගසගසො
ආපත්තික්ඛන්ගධො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාතීති? එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණන්ති? 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මතීති? ද්වීහි 
සමගථහිසම්මති –සම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ.ගකොතත්ථ
විනගයො, ගකොතත්ථ අභිවිනගයොති? පඤ්ඤත්තිවිනගයො, විභත්තිඅභිවිනගයො.
කිං තත්ථ පාතිගමොක්ඛං, කිං තත්ථ අධිපාතිගමොක්ඛන්ති? පඤ්ඤත්ති
පාතිගමොක්ඛං, විභත්තිඅධිපාතිගමොක්ඛං.කා විපත්තීති? අසංවග ොවිපත්ති.කා
සම්පත්තීති? සංවග ො සම්පත්ති. කා පටිපත්තීති? න එවරූපං කරිස්සාමීති
යාවජීවංආපාණගකොටිකංසමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපගදසු. [අ.නි.10.31] කති
අත්ථවගස පටිච්ෙ භ වතා උපක්කමිත්වා අසුචිං ගමොගෙන්තස්ස
සඞ්ඝාදිගසගසොපඤ්ඤත්ගතොති? දසඅත්ථවගසපටිච්ෙභ වතාඋපක්කමිත්වා 
අසුචිං ගමොගෙන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො පඤ්ඤත්ගතො – සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, 
සඞ්ඝඵාසුතාය, දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය, ගපසලානං භික්ඛූනං
ඵාසුවිහා ාය, දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංව ාය, සම්ප ායිකානං ආසවානං 
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පටිඝාතාය, අප්පසන්නානං පසාදාය, පසන්නානං භිගයයොභාවාය, 
සද්ධම්මට්ඨිතියා, විනයානුග් හාය. ගක සික්ඛන්තීති? ගසක්ඛා ෙ 
පුථුජ්ජනකලයාණකා ෙ සික්ඛන්ති. ගක සික්ඛිතසික්ඛාති? අ හන්ගතො 
සික්ඛිතසික්ඛා.කත්ථඨිතන්ති? සික්ඛාකාගමසුඨිතං.ගකධාග න්තීති? ගයසං 
වත්තති, ගත ධාග න්ති. කස්ස වෙනන්ති? භ වගතො වෙනං අ හගතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස.ගකනාභතන්ති? ප ම්ප ාභතං– 

උපාලිදාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
ගමොග් ලිපුත්ගතනපඤ්ෙමා, එගතජම්බුසිරිව්හගය. 

තගතොමහින්ගදොඉට්ටිගයො, උත්තිගයොසම්බගලොතථා; 
භද්දනාගමොෙපණ්ඩිගතො. 

එගතනා ාමහාපඤ්ඤා, ජම්බුදීපාඉධා තා; 
විනයංගතවාෙයිංසු, පිටකංතම්බපණ්ණියා. 

නිකාගයපඤ්ෙවාගෙසුං, සත්තගෙවපක ගණ; 
තගතොඅරිට්ගඨොගමධාවී, තිස්සදත්ගතොෙපණ්ඩිගතො. 

විසා ගදො කාළසුමගනො, ගථග ොෙදීඝනාමගකො; 
දීඝසුමගනොෙපණ්ඩිගතො. 

පුනගදවකාළසුමගනො, නා ත්ගථග ොෙබුද්ධ ක්ඛිගතො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, ගදවත්ගථග ොෙපණ්ඩිගතො. 

පුනගදවසුමගනොගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
බහුස්සුගතොචූළනාග ො,  ගජොවදුප්පධංසිගයො. 

ධම්මපාලිතනාගමොෙ, ග ොහගණසාධුපූජිගතො; 
තස්සසිස්ගසොමහාපඤ්ගඤො, ගඛමනාගමොතිගපටගකො. 

දීගපතා ක ාජාව, පඤ්ඤායඅතිග ොෙථ; 
උපතිස්ගසොෙගමධාවී, ඵුස්සගදගවොමහාකථී. 

පුනගදව සුමගනොගමධාවී, පුප්ඵනාගමො බහුස්සුගතො; 
මහාකථීමහාසිගවො, පිටගකසබ්බත්ථගකොවිගදො. 

පුනගදවඋපාලිගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
මහානාග ොමහාපඤ්ගඤො, සද්ධම්මවංසගකොවිගදො. 
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පුනගදවඅභගයොගමධාවී, පිටගකසබ්බත්ථගකොවිගදො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො. 

තස්සසිස්ගසොමහාපඤ්ගඤො, පුප්ඵනාගමොබහුස්සුගතො; 
සාසනංඅනු ක්ඛන්ගතො, ජම්බුදීගපපතිට්ඨිගතො. 

චූළාභගයොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, සද්ධම්මවංසගකොවිගදො. 

චූළගදගවොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
සිවත්ගථග ොෙගමධාවී, විනගයසබ්බත්ථගකොවිගදො. 

එගතනා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූමග් ගකොවිගදො; 
විනයංදීගපපකාගසසුං, පිටකංතම්බපණ්ණියාති. 

9. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
මාතු ාගමන සද්ධිං කායසංසග් ං සමාපජ්ජන්තස්ස සංඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්ගතො.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිං
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී මාතු ාගමන සද්ධිං
කායසංසග් ං සමාපජ්ජි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ 
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

10. මාතු ාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාොහි ඔභාසන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්ගතො.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිං
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී මාතු ාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාොහි
ඔභාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතො ෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතො
ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

11. මාතු ාමස්ස සන්තිගක අත්තකාමපාරිෙරියාය වණ්ණං භාසන්තස්ස
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං 
ආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී
මාතු ාමස්ස සන්තිගක අත්තකාමපාරිෙරියාය වණ්ණං අභාසි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න වාෙගතො; සියා 
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙ
චිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 
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12. සඤ්ෙරිත්තංසමාපජ්ජන්තස්සසඞ්ඝාදිගසගසොකත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්ගතො.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිංආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඋදායීසඤ්ෙරිත්තංසමාපජ්ජි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකා
පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියාකායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; 
සියාවාෙගතො සමුට්ඨාති, නකායගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතො
ෙ සමුට්ඨාති, න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො; සියාවාෙගතොෙ චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතො
ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 

13. සඤ්ඤාචිකා කුටිං කා ාගපන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතොති? ආළවියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ආළවගක භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආළවකා භික්ඛූ සඤ්ඤාචිකාය කුටිගයො
කා ාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං
ඡහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

14. මහල්ලකං විහා ං කා ාගපන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ 
පඤ්ඤත්ගතොති? ගකොසම්බියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
ඡන්නං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ඡන්ගනො විහා වත්ථුං
ගසොගධන්ගතො අඤ්ඤත ං ගෙතියරුක්ඛං ගඡදාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

15. භික්ඛුං අමූලගකන පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසන්තස්ස
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්ගතො. කං
ආ බ්භාති? ගමත්තියභූමජගක භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ගමත්තියභූමජකා භික්ඛූ ආයස්මන්තං දබ්බං මල්ලපුත්තං අමූලගකන 
පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

16. භික්ඛුං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්ස කිඤ්චි ගදසං ගලසමත්තං
උපාදාය පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ 
පඤ්ඤත්ගතොති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ගමත්තියභූමජගක
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ගමත්තියභූමජකා භික්ඛූ ආයස්මන්තං
දබ්බං මල්ලපුත්තං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්ස කිඤ්චි ගදසං ගලසමත්තං
උපාදාය පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 
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17. සඞ්ඝගභදකස්ස භික්ඛුගනො යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති?  ාජ ගහ
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ගදවදත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ගදවදත්ගතො සමග් ස්ස සඞ්ඝස්ස ගභදාය ප ක්කමි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–
කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 

18. ගභදානුවත්තකානං භික්ඛූනං යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජන්තානං සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති?  ාජ ගහ 
පඤ්ඤත්ගතො.කංආ බ්භාති? සම්බහුගලභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? 
සම්බහුලා භික්ඛූ ගදවදත්තස්ස සඞ්ඝගභදාය ප ක්කමන්තස්ස අනුවත්තකා
අගහසුං වග් වාදකා, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙ වාෙගතො
ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

19. දුබ්බෙස්සභික්ඛුගනොයාවතතියංසමනුභාසනා නපටිනිස්සජ්ජන්තස්ස
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? ගකොසම්බියං පඤ්ඤත්ගතො. කං
ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං ඡන්නං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා
ඡන්ගනොභික්ඛූහිසහධම්මිකංවුච්ෙමාගනොඅත්තානං අවෙනීයංඅකාසි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

20. කුලදූසකස්ස භික්ඛුගනො යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? අස්සජිපුනබ්බසුගක භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? අස්සජිපුනබ්බසුකා භික්ඛූ සඞ්ගඝන පබ්බාජනීයකම්මකතා
භික්ඛූ ඡන්ද ාමිතා ගදොස ාමිතා ගමොහ ාමිතා භය ාමිතා පාගපසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ගත සසඞ්ඝාදිගසසානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

විස්සට්ඨි කායසංසග් ං, දුට්ඨුල්ලං අත්තකාමඤ්ෙ; 
සඤ්ෙරිත්තංකුටීගෙව, විහාග ොෙඅමූලකං. 
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කිඤ්චිගදසඤ්ෙගභගදොෙ, තස්ගසව [තගථව (ක.)] අනුවත්තකා; 
දුබ්බෙංකුලදූසඤ්ෙ, සඞ්ඝාදිගසසාගත සාති. 

3. අනියතකණ්ඩං 

21. යං ගතනභ වතාජානතාපස්සතාඅ හතා සම්මාසම්බුද්ගධනපඨගමො
අනිංයගතොකත්ථපඤ්ඤත්ගතො? කංආ බ්භ? කිස්මිං වත්ථුස්මිං? අත්ථිතත්ථ
පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති, සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති
පගදසපඤ්ඤත්ති, සාධා ණපඤ්ඤත්ති අසාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
එකගතොපඤ්ඤත්ති උභගතොපඤ්ඤත්ති, පඤ්ෙන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධංකත්ථ පරියාපන්නං, කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසංආ ච්ඡති, 
ෙතුන්නංවිපත්තීනංකතමා විපත්ති, සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංකතගමො
ආපත්තික්ඛන්ගධො, ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති, ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං, සත්තන්නං සමථානං
කතිහි සමගථහි සම්මති, ගකො තත්ථ විනගයො, ගකො තත්ථ අභිවිනගයො, කිං
තත්ථ පාතිගමොක්ඛං, කිං තත්ථ අධිපාතිගමොක්ඛං, කා විපත්ති, කා සම්පත්ති, 
කාපටිපත්ති, කතිඅත්ථවගසපටිච්ෙභ වතාපඨගමොඅනියගතොපඤ්ඤත්ගතො, 
ගක සික්ඛන්ති, ගකසික්ඛිතසික්ඛා, කත්ථඨිතං, ගකධාග න්ති, කස්සවෙනං
ගකනාභතන්ති. 

22. යංගතනභ වතාජානතාපස්සතාඅ හතාසම්මාසම්බුද්ගධන පඨගමො
අනියගතො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? 
ආයස්මන්තං උදායිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී 
මාතු ාගමන සද්ධිං එගකො එකාය  ගහො පටිච්ඡන්ගන ආසගන
අලඞ්කම්මනිගයනිසජ්ජං කප්ගපසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.අත්ථිතත්ථපඤ්ඤත්ති, 
අනුපඤ්ඤත්ති, අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති. අනුපඤ්ඤත්ති
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? අසාධා ණපඤ්ඤත්ති. එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්තීති? එකගතොපඤ්ඤත්ති. පඤ්ෙන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං නිදානපරියාපන්නං.
කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසං ආ ච්ඡතීති? ෙතුත්ගථනඋද්ගදගසනඋද්ගදසං
ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? සියා සීලවිපත්ති සියා
ආො විපත්ති.සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමොආපත්තික්ඛන්ගධොති? 
සියා පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධො සියා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධො සියා
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධො.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංකතිහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාතීති? එගක සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ 
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණන්ති? 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මතීති? තීහි
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සමගථහි සම්මති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ තිණවත්ථා ගකන ෙ. ගකො තත්ථ විනගයො, ගකො තත්ථ
අභිවිනගයොති? පඤ්ඤත්ති විනගයො, විභත්ති අභිවිනගයො. කිං තත්ථ 
පාතිගමොක්ඛං, කිං තත්ථ අධිපාතිගමොක්ඛන්ති? පඤ්ඤත්ති පාතිගමොක්ඛං, 
විභත්ති අධිපාතිගමොක්ඛං.කා විපත්තීති? අසංවග ො විපත්ති.කා සම්පත්තීති? 
සංවග ො සම්පත්ති. කා පටිපත්තීති? න එවරූපං කරිස්සාමීති යාවජීවං
ආපාණගකොටිකං සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපගදසු. [අ. නි. 10.31] කති
අත්ථවගස පටිච්ෙභ වතාපඨගමොඅනියගතොපඤ්ඤත්ගතොති? දසඅත්ථවගස
පටිච්ෙ භ වතා පඨගමො අනියගතො පඤ්ඤත්ගතො – සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, 
සඞ්ඝඵාසුතාය, දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය, ගපසලානං භික්ඛූනං
ඵාසුවිහා ාය, දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංව ාය, සම්ප ායිකානං ආසවානං
පටිඝාතාය, අප්පසන්නානං පසාදාය, පසන්නානං භිගයයොභාවාය, 
සද්ධම්මට්ඨිතියා, විනයානුග් හාය. ගක සික්ඛන්තීති? ගසක්ඛා ෙ 
පුථුජ්ජනකලයාණකා ෙ සික්ඛන්ති. ගක සික්ඛිතසික්ඛාති? අ හන්ගතො 
සික්ඛිතසික්ඛා.කත්ථඨිතන්ති? සික්ඛාකාගමසුඨිතං.ගකධාග න්තීති? ගයසං 
වත්තති ගත ධාග න්ති. කස්ස වෙනන්ති? භ වගතො වෙනං අ හගතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ගකනාභතන්ති? ප ම්ප ාභතං– 

උපාලි දාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
ගමොග් ලිපුත්ගතනපඤ්ෙමා, එගතජම්බුසිරිව්හගය. 

තගතො මහින්ගදොඉට්ටිගයො, උත්තිගයොසම්බගලො තථා; 
භද්දනාගමොෙපණ්ඩිගතො. 

එගතනා ාමහාපඤ්ඤා, ජම්බුදීපාඉධා තා; 
විනයංගතවාෙයිංසු, පිටකංතම්බපණ්ණියා. 

නිකාගයපඤ්ෙවාගෙසුං, සත්තගෙවපක ගණ; 
තගතොඅරිට්ගඨොගමධාවී, තිස්සදත්ගතොෙපණ්ඩිගතො. 

විසා ගදොකාළසුමගනො, ගථග ොෙදීඝනාමගකො; 
දීඝසුමගනොෙපණ්ඩිගතො. 

පුනගදව කාළසුමගනො, නා ත්ගථග ොෙ බුද්ධ ක්ඛිගතො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, ගදවත්ගථග ොෙපණ්ඩිගතො. 

පුනගදවසුමගනොගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
බහුස්සුගතොචූළනාග ො,  ගජොවදුප්පධංසිගයො. 
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ධම්මපාලිතනාගමොෙ, ග ොහගණසාධුපූජිගතො; 
තස්සසිස්ගසොමහාපඤ්ගඤො, ගඛමනාගමොතිගපටගකො. 

දීගපතා ක ාජාවපඤ්ඤායඅතිග ොෙථ; 
උපතිස්ගසොෙගමධාවී, ඵුස්සගදගවොමහාකථී. 

පුනගදවසුමගනොගමධාවී, පුප්ඵනාගමොබහුස්සුගතො; 
මහාකථීමහාසිගවො, පිටගකසබ්බත්ථගකොවිගදො. 

පුනගදවඋපාලිගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
මහානාග ොමහාපඤ්ගඤො, සද්ධම්මවංසගකොවිගදො. 

පුනගදව අභගයොගමධාවී, පිටගකසබ්බත්ථ ගකොවිගදො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො. 

තස්සසිස්ගසොමහාපඤ්ගඤො, පුප්ඵනාගමොබහුස්සුගතො; 
සාසනංඅනු ක්ඛන්ගතො, ජම්බුදීගපපතිට්ඨිගතො. 

චූළාභගයොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, සද්ධම්මවංසගකොවිගදො. 

චූළගදගවොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
සිවත්ගථග ොෙගමධාවී, විනගයසබ්බත්ථගකොවිගදො. 

එගතනා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූමග් ගකොවිදා; 
විනයංදීගපපකාගසසුං, පිටකංතම්බපණ්ණියාති. 

23. යංගතනභ වතාජානතාපස්සතාඅ හතාසම්මාසම්බුද්ගධන දුතිගයො
අනියගතො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? 
ආයස්මන්තං උදායිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී
මාතු ාගමන සද්ධිංඑගකොඑකාය ගහොනිසජ්ජංකප්ගපසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා
පඤ්ඤත්ති. අනුපඤ්ඤත්ති අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි.
සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති.
සාධා ණපඤ්ඤත්ති අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? අසාධා ණපඤ්ඤත්ති.
එකගතොපඤ්ඤත්ති උභගතොපඤ්ඤත්තීති? එකගතොපඤ්ඤත්ති. පඤ්ෙන්නං 
පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං 
නිදානපරියාපන්නං.කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසංආ ච්ඡතීති? ෙතුත්ගථන
උද්ගදගසන උද්ගදසංආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනංකතමා විපත්තීති? සියා
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සීලවිපත්ති, සියා ආො විපත්ති. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමො
ආපත්තික්ඛන්ගධොති? සියා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධො, සියා
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධො. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංකතිහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාතීති? තීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, නවාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතො ෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; 
සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති.ෙතුන්නං අධික ණානං
කතමං අධික ණන්ති? ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං කතිහි
සමගථහි සම්මතීති? තීහි සමගථහි සම්මති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ 
පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ තිණවත්ථා ගකන
ෙ…ගප.…. 

ද්ගවඅනියතානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

අලඞ්කම්මනියඤ්ගෙව, තගථවෙනගහවගඛො; 
අනියතාසුපඤ්ඤත්තා, බුද්ධගසට්ගඨනතාදිනාති. 

4. නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

1. ෙථිනවග් ක ො 

24. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
අතිග කචීව ං දසාහං අතික්කාගමන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අතිග කචීව ං ධාග සුං, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ
වාෙගතොෙසමුට්ඨාති, නචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

25. එක ත්තංතිචීවග නවිප්පවසන්තස්සනිස්සග්ගියං පාචිත්තියංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ භික්ඛූනං හත්ගථ චීව ං
නික්ඛිපිත්වා සන්තරුත්තග න ජනපදොරිකං පක්කමිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. 
එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි 
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
චිත්තගතො; සියා කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 
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26. අකාලචීව ං පටිග් ගහත්වා මාසං අතික්කාගමන්තස්ස නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුගලභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූඅකාලචීව ං
පටිග් ගහත්වාමාසංඅතික්කාගමසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–
සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ සමුට්ඨාති, න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

27. අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියාපු ාණචීව ංගධොවාගපන්තස්ස නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ආයස්මන්තං උදායිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී
අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා පු ාණචීව ං ගධොවාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

28. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථගතො චීව ං පටිග් ණ්හන්තස්ස
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඋදායී
අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථගතො චීව ං පටිග් ගහසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

29. අඤ්ඤාතකං  හපතිං වා  හපතානිං වා චීව ං විඤ්ඤාගපන්තස්ස
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඋපනන්ගදොසකයපුත්ගතොඅඤ්ඤාතකං ගසට්ඨිපුත්තං
චීව ං විඤ්ඤාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්තිඑකා අනුපඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

30. අඤ්ඤාතකං  හපතිං වා  හපතානිං වා තතුත්තරි චීව ං 
විඤ්ඤාගපන්තස්සනිස්සග්ගියංපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ න මත්තං ජානිත්වා බහුං චීව ං විඤ්ඤාගපසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

31. පුබ්ගබඅප්පවාරිතස්සඅඤ්ඤාතකං හපතිකංඋපසඞ්කමිත්වා චීවග 
විකප්පං ආපජ්ජන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
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සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො සකයපුත්ගතො පුබ්ගබ
අප්පවාරිගතොඅඤ්ඤාතකං හපතිකංඋපසඞ්කමිත්වාචීවග විකප්පංආපජ්ජි, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

32. පුබ්ගබඅප්පවාරිතස්සඅඤ්ඤාතගක හපතිගකඋපසඞ්කමිත්වා චීවග 
විකප්පං ආපජ්ජන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො සකයපුත්ගතො පුබ්ගබ
අප්පවාරිගතො අඤ්ඤාතගක  හපතිගක උපසඞ්කමිත්වා චීවග  විකප්පං
ආපජ්ජි, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

33. අතිග කතික්ඛත්තුං ගෙොදනාය අතිග කඡක්ඛත්තුං ඨාගනන චීව ං 
අභිනිප්ඵාගදන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො සකයපුත්ගතො
උපාසගකන – ‘‘අජ්ජණ්ගහො, භන්ගත, ආ ගමහී’’ති වුච්ෙමාගනො නා ගමසි, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

කථිනවග්ග ොපඨගමො. 

2. කෙොසියවග් ක ො 

34. ගකොසියමිස්සකං සන්ථතං කා ාගපන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ආළවියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය 
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ගකොසියකා ගක 
උපසඞ්කමිත්වාඑවමාහංසු ‘‘බහූ, ආවුගසො, ගකොසකා ගකපෙථ. අම්හාකම්පි
දස්සථ. මයම්පි ඉච්ඡාම ගකොසියමිස්සකං සන්ථතං කාතු’’න්ති, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

35. සුද්ධකාළකානං එළකගලොමානං සන්ථතං කා ාගපන්තස්ස 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං 
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූ සුද්ධකාළකානං එළකගලොමානං සන්ථතං කා ාගපසුං, තස්මිං
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වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

36. අනාදියිත්වා තුලං ඔදාතානං තුලං ග ොෙරියානං නවං සන්ථතං
කා ාගපන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූ ආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියාභික්ඛූ ගථොකඤ්ගඤවඔදාතං අන්ගත [ඔදාතානං අන්ගතඅන්ගත
(සී.), ඔදාතානං අන්ගත (සයා.)] ආදියිත්වා තගථව සුද්ධකාළකානං
එළකගලොමානං සන්ථතං කා ාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

37. අනුවස්සං සන්ථතං කා ාගපන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ අනුවස්සං සන්ථතං 
කා ාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකාපඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

38. අනාදියිත්වා පු ාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සු තවිදත්ථිං නවං 
නිසීදනසන්ථතං කා ාගපන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ සන්ථතානි උජ්ඣිත්වා
ආ ඤ්ඤිකඞ් ං පිණ්ඩපාතිකඞ් ං පංසුකූලිකඞ් ං සමාදියිංසු, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

39. එළකගලොමානි පටිග් ගහත්වා තිගයොජනං අතික්කාගමන්තස්ස 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං 
ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො
භික්ඛු එළකගලොමානි පටිග් ගහත්වා තිගයොජනං අතික්කාගමසි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති–සියාකායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතො
ෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

40. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා එළකගලොමානි ගධොවාගපන්තස්ස 
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සක්ගකසු පඤ්ඤත්තං. කං 
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා 
භික්ඛූඅඤ්ඤාතිකාහිභික්ඛුනීහිඑළකගලොමානිගධොවාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
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එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

41. රූපියං පටිග් ණ්හන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො
සකයපුත්ගතොරූපියංපටිග් ගහසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

42. නානප්පකා කං රූපියසංගවොහා ං සමාපජ්ජන්තස්ස නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ
නානප්පකා කං රූපියසංගවොහා ං සමාපජ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

43. නානප්පකා කං කයවික්කයං සමාපජ්ජන්තස්ස නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ආයස්මන්තංඋපනන්දං සකයපුත්තංආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා 
උපනන්ගදො සකයපුත්ගතො පරිබ්බාජගකන සද්ධිං කයවික්කයං සමාපජ්ජි, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ගකොසියවග්ග ොදුතිගයො. 

3. පත් තවග් ක ො 

44. අතිග කපත්තං දසාහං අතික්කාගමන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අතිග කපත්තං
ධාග සුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ
වාෙගතොෙසමුට්ඨාති, නචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

45. ඌනපඤ්ෙබන්ධගනන පත්ගතන අඤ්ඤං නවං පත්තං 
ගෙතාගපන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සක්ගකසු 
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියාභික්ඛූඅප්පමත්තගකනපිභින්ගනනඅප්පමත්තගකනපි ඛණ්ගඩන
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පටුන  

විලිඛිතමත්ගතනපි බහූ පත්ගත විඤ්ඤාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

46. ගභසජ්ජානි පටිග් ගහත්වාසත්තාහං අතික්කාගමන්තස්සනිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුගලභික්ඛූ ආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛූගභසජ්ජානි
පටිග් ගහත්වාසත්තාහං අතික්කාගමසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකාපඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති
කථිනගක…ගප.…. 

47. අතිග කමාගස ගසගස ගිම්හාගනවස්සිකසාටිකචීව ංපරිගයසන්තස්ස
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූඅතිග කමාගසගසගස ගිම්හාගනවස්සිකසාටිකචීව ංපරිගයසිංසු, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

48. භික්ඛුස්ස සාමං චීව ං දත්වා කුපිගතන අනත්තමගනන 
අච්ඡින්දන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො සකයපුත්ගතො භික්ඛුස්ස සාමං
චීව ං දත්වා කුපිගතො අනත්තමගනො අච්ඡින්දි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

49. සාමං සුත්තං විඤ්ඤාගපත්වා තන්තවාගයහි චීව ං වායාගපන්තස්ස
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූ සාමං සුත්තං විඤ්ඤාගපත්වා තන්තවාගයහි චීව ං වායාගපසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

50. පුබ්ගබ අප්පවාරිතස්ස අඤ්ඤාතකස්ස  හපතිකස්ස තන්තවාගය
උපසඞ්කමිත්වා චීවග විකප්පංආපජ්ජන්තස්ස නිස්සග්ගියංපාචිත්තියංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො
සකයපුත්ගතො පුබ්ගබ අප්පවාරිගතො අඤ්ඤාතකස්ස හපතිකස්ස තන්තවාගය
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උපසඞ්කමිත්වා චීවග  විකප්පංආපජ්ජි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

51. අච්ගෙකචීව ං පටිග් ගහත්වා චීව කාලසමයං අතික්කාගමන්තස්ස
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? සම්බහුගලභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛූ
අච්ගෙකචීව ං පටිග් ගහත්වා චීව කාලසමයං අතික්කාගමසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාතිකථිනගක…ගප.…. 

52. තිණ්ණං චීව ානං අඤ්ඤත ං චීව ං අන්ත ඝග  නික්ඛිපිත්වා
අතිග කඡා ත්තං විප්පවසන්තස්ස නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ
ආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛූතිණ්ණංචීව ානං අඤ්ඤත ං
චීව ං අන්ත ඝග  නික්ඛිපිත්වා අතිග කඡා ත්තං විප්පවසිංසු, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාතිකථිනගක…ගප.…. 

53. ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තගනො පරිණාගමන්තස්ස
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූ ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තගනො පරිණාගමසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

පත්තවග්ග ොතතිගයො. 

තිංසනිස්සග්ගියාපාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

දගසක ත්තිමාගසොෙ, ගධොවනඤ්ෙපටිග් ගහො; 
අඤ්ඤාතංතඤ්ෙ [අඤ්ඤාතකඤ්ෙ(ක.)] උද්දිස්ස, උභින්නංදූතගකන
ෙ. 

ගකොසියාසුද්ධද්ගවභා ා, ඡබ්බස්සානිනිසීදනං; 
ද්ගවෙගලොමානිඋග් ණ්ගහ, උගභොනානප්පකා කා. 

ද්ගවෙපත්තානිගභසජ්ජං, වස්සිකාදානපඤ්ෙමං; 
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සාමංවායාපනච්ගෙගකො, සාසඞ්කංසඞ්ඝිගකනොති. 

5. පාචිත්තියකණ්ඩං 

1. මුසාවාදවග් ක ො 

54. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන
සම්පජානමුසාවාගද පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? හත්ථකං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා හත්ථගකො සකයපුත්ගතො තිත්ථිගයහි සද්ධිං
සල්ලපන්ගතොඅවජානිත්වාපටිජානි, පටිජානිත්වාඅවජානි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–
සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න වාෙගතො; සියා වාෙගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

55. ඔමසවාගදපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූ ගපසගලහි භික්ඛූහි සද්ධිං භණ්ඩන්තා [භණ්ගඩන්තා (ක.)] ගපසගල
භික්ඛූ ඔමසිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

56. භික්ඛුගපසුඤ්ගඤ පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛූනං භණ්ඩනජාතානං කලහජාතානං විවාදාපන්නානං
ගපසුඤ්ඤං උපසංහරිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

57. අනුපසම්පන්නං පදගසො ධම්මං වාගෙන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ උපාසගක පදගසො ධම්මං
වාගෙසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා වාෙගතො සමුට්ඨාති, න කායගතො න
චිත්තගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, න කායගතො…ගප.…. 

58. අනුපසම්පන්ගනනඋත්තරිදි ත්තති ත්තංසහගසයයං කප්ගපන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ආළවියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුගල භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ
අනුපසම්පන්ගනනසහගසයයංකප්ගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති, 
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එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති–සියා කායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතො
ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

59. මාතු ාගමන සහගසයයං කප්ගපන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
අනුරුද්ධං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා අනුරුද්ගධො මාතු ාගමන
සහගසයයං කප්ගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතිඑළකගලොමගක…ගප.…. 

60. මාතු ාමස්සඋත්තරිඡප්පඤ්ෙවාොහිධම්මංගදගසන්තස්ස පාචිත්තියං 
කත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
උදායිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී මාතු ාමස්ස ධම්මං
ගදගසසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති, ද්ගව අනුපඤ්ඤත්තිගයො.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති පදගසොධම්ගම…ගප.…. 

61. අනුපසම්පන්නස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මං භූතං ආග ොගෙන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
වග්ගුමුදාතීරිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? වග්ගුමුදාතීරියා භික්ඛූ
ගිහීනං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස වණ්ණං භාසිංසු, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති–සියාකායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; සියාවාෙගතො 
සමුට්ඨාති, නකායගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙසමුට්ඨාති, 
න චිත්තගතො…ගප.…. 

62. භික්ඛුස්ස දුට්ඨුල්ලාපත්තිං අනුපසම්පන්නස්ස ආග ොගෙන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූභික්ඛුස්ස
දුට්ඨුල්ලාපත්තිං අනුපසම්පන්නස්ස ආග ොගෙසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

63. පථවිං ඛණන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ආළවියං
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආළවගකභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ආළවකා භික්ඛූ පථවිං ඛණිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

මුසාවාදවග්ග ොපඨගමො. 
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2. භූත ාමවග් ක ො 

64. භූත ාමපාතබයතා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ආළවියං
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආළවගකභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ආළවකාභික්ඛූරුක්ඛං ඡින්දිංසු, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

65. අඤ්ඤවාදගක විගහසගක පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
ගකොසම්බියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඡන්නංආ බ්භ.කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඡන්ගනොසඞ්ඝමජ්ගඣආපත්තියාඅනුයුඤ්ජියමාගනො 
අඤ්ගඤනඤ්ඤං පටිෙරි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

66. උජ්ඣාපනගක ඛියයනගක පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
 ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ගමත්තියභූමජගක භික්ඛූ ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ගමත්තියභූමජකාභික්ඛූආයස්මන්තංදබ්බංමල්ලපුත්තං
භික්ඛූ උජ්ඣාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති, එකාඅනුපඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

67. සඞ්ඝිකං මඤ්ෙං වා පීඨං වා භිසිං වා ගකොච්ඡං වා අජ්ගඣොකාගස
සන්ථරිත්වා අනුද්ධරිත්වා අනාපුච්ඡා පක්කමන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ සඞ්ඝිකං ගසනාසනං
අජ්ගඣොකාගස සන්ථරිත්වා අනුද්ධරිත්වා අනාපුච්ඡා පක්කමිංසු, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාතිකථිනගක…ගප.…. 

68. සඞ්ඝිගක විහාග  ගසයයං සන්ථරිත්වා අනුද්ධරිත්වා අනාපුච්ඡා
පක්කමන්තස්සපාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කං
ආ බ්භාති? සත්ත සවග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
සත්ත සවග්ගියා භික්ඛූ සඞ්ඝිගක විහාග  ගසයයං සන්ථරිත්වා අනුද්ධරිත්වා 
අනාපුච්ඡා පක්කමිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතිකථිනගක…ගප.…. 

69. සඞ්ඝිගක විහාග  ජානං පුබ්බුප තං භික්ඛුං අනුපඛජ්ජ ගසයයං
කප්ගපන්තස්සපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූ ගථග  භික්ඛූ අනුපඛජ්ජ ගසයයං කප්ගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික්ඛුවිභඞ්ග ො 

23 

පටුන  

පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති–
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

70. භික්ඛුං කුපිගතන අනත්තමගනන සඞ්ඝිකා විහා ා නික්කඩ්ඪන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූකුපිතා
අනත්තමනා භික්ඛූ සඞ්ඝිකා විහා ා නික්කඩ්ඪංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

71. සඞ්ඝිගකවිහාග උපරිගවහාසකුටියාආහච්ෙපාදකංමඤ්ෙංවා පීඨංවා
අභිනිසීදන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කංආ බ්භාති? අඤ්ඤත ංභික්ඛුංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො
භික්ඛු සඞ්ඝිගක විහාග  උපරිගවහාසකුටියා ආහච්ෙපාදකං මඤ්ෙං සහසා 
අභිනිසීදි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො සමුට්ඨාති, න වාෙගතො න
චිත්තගතො; සියාකායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

72. ද්වත්තිපරියාගය අධිට්ඨහිත්වා තතුත්තරි අධිට්ඨහන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? ගකොසම්බියංපඤ්ඤත්තං.කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
ඡන්නං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ඡන්ගනො කතපරිගයොසිතං
විහා ං පුනප්පුනං ඡාදාගපසි, පුනප්පුනං ලිම්පාගපසි, අතිභාරිගකො විහාග ො 
පරිපති, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

73. ජානං සප්පාණකං උදකං තිණං වා මත්තිකං වා සිඤ්ෙන්තස්ස 
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ආළවියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ආළවගක භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආළවකා භික්ඛූ ජානං 
සප්පාණකං උදකං තිණම්පි මත්තිකම්පි සිඤ්චිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

භූත ාමවග්ග ොදුතිගයො. 

3. ඔවාදවග් ක ො 

74. අසම්මගතන භික්ඛුනිගයො ඔවදන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අසම්මතා භික්ඛුනිගයො
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ඔවදිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියාවාෙගතොසමුට්ඨාති, නකායගතොනචිත්තගතො; 
සියාවාෙගතො ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො…ගප.…. 

75. අත්ථඞ් ගත සූරිගය භික්ඛුනිගයො ඔවදන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං 
චූළපන්ථකං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා චූළපන්ථගකො
අත්ථඞ් ගත සූරිගය භික්ඛුනිගයො ඔවදි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති
පදගසොධම්ගම…ගප.…. 

76. භික්ඛුනුපස්සයංඋපසඞ්කමිත්වාභික්ඛුනිගයොඔවදන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සක්ගකසු පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛුනුපස්සයං 
උපසඞ්කමිත්වා භික්ඛුනිගයොඔවදිංසු, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති
කථිනගක…ගප.…. 

77. ‘‘ආමිසගහතු භික්ඛූභික්ඛුනිගයො ඔවදන්තී’’තිභණන්තස්සපාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ‘‘ආමිසගහතු භික්ඛූ
භික්ඛුනිගයොඔවදන්තී’’තිභණිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

78. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා චීව ං ගදන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුං
ආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො භික්ඛු අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියා
චීව ංඅදාසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

79. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා චීව ං සිබ්ගබන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිං
ආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඋදායීඅඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියාචීව ං
සිබ්ගබසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
ඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති …ගප.…. 
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80. භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධාය එකද්ධානමග් ං පටිපජ්ජන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූභික්ඛුනීහි
සද්ධිං සංවිධාය එකද්ධානමග් ං පටිපජ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියාකායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; 
සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ සමුට්ඨාති, න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, න වාෙගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

81. භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධාය එකං නාවං අභිරුහන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛුනීහි සද්ධිං
සංවිධාය එකං නාවං අභිරුහිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

82. ජානං භික්ඛුනිපරිපාචිතංපිණ්ඩපාතං භුඤ්ජන්තස්සපාචිත්තියංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ගදවදත්තං ආ බ්භ.
කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ගදවදත්ගතොජානං භික්ඛුනිපරිපාචිතං පිණ්ඩපාතංභුඤ්ජි, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

83. භික්ඛුනියා සද්ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ්ජං කප්ගපන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ආයස්මන්තංඋදායිංආ බ්භ. කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඋදායීභික්ඛුනියා
සද්ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ්ජං කප්ගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

ඔවාදවග්ග ොතතිගයො. 

4. කභොජනවග් ක ො 

84. තතුත්තරි ආවසථපිණ්ඩං භුඤ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අනුවසිත්වා අනුවසිත්වා
ආවසථපිණ්ඩං භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා
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අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති
එළකගලොමගක…ගප.…. 

85.  ණගභොජගන පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ගදවදත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ගදවදත්ගතො සපරිගසොකුගලසුවිඤ්ඤාගපත්වාවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, සත්ත අනුපඤ්ඤත්තිගයො. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතිඑළකගලොමගක…ගප.…. 

86. ප ම්ප ගභොජගන පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං 
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුගලභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? 
සම්බහුලා භික්ඛූ අඤ්ඤත්ර නිමන්තිතා අඤ්ඤත්ර භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකාපඤ්ඤත්ති, ෙතස්ගසොඅනුපඤ්ඤත්තිගයො.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
ද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතිකථිනගක…ගප.…. 

87. ද්වත්තිපත්තපූග  පූගව පටිග් ගහත්වා තතුත්තරි පටිග් ණ්හන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුගල භික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූන මත්තං
ජානිත්වා පටිග් ගහසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

88. භුත්තාවිනා පවාරිගතන අනතිරිත්තං ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා
භුඤ්ජන්තස්සපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කං
ආ බ්භාති? සම්බහුගලභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛූ
භුත්තාවීපවාරිතාඅඤ්ඤත්රභුඤ්ජිංසු, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති
කථිනගක…ගප.…. 

89. භික්ඛුං භුත්තාවිං පවාරිතං අනතිරිත්ගතන ඛාදනීගයන වා 
ගභොජනීගයනවාඅභිහට්ඨුංපවාග න්තස්සපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුං ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො භික්ඛු භික්ඛුං භුත්තාවිං පවාරිතං අනතිරිත්ගතන 
ගභොජනීගයනඅභිහට්ඨුංපවාග සි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

90. විකාගල ඛාදනීයංවා ගභොජනීයං වා භුඤ්ජන්තස්සපාචිත්තියංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සත්ත සවග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සත්ත සවග්ගියා භික්ඛූ විකාගල
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ගභොජනං භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති එළකගලොමගක…ගප.…. 

91. සන්නිධිකා කංඛාදනීයංවාගභොජනීයංවාභුඤ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
ගබලට්ඨසීසං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ගබලට්ඨසීගසො 
සන්නිධිකා කංගභොජනං භුඤ්ජි, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති එළකගලොමගක…ගප.…. 

92. පණීතගභොජනානි අත්තගනො අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ
පණීතගභොජනානි අත්තගනො අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජිංසු, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

93. අදින්නං මුඛද්වා ං ආහා ං ආහ න්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුං
ආ බ්භ. කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ොභික්ඛු අදින්නං මුඛද්වා ං ආහා ං
ආහරි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති එළකගලොමගක…ගප.…. 

ගභොජනවග්ග ොෙතුත්ගථො. 

5. අකචලෙවග් ක ො 

94. අගෙලකස්සවාපරිබ්බාජකස්සවාපරිබ්බාජිකායවාසහත්ථා ඛාදනීයං
වා ගභොජනීයං වා ගදන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං ආනන්දං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ආනන්ගදො අඤ්ඤතරිස්සා පරිබ්බාජිකාය එකං
මඤ්ඤමාගනො ද්ගව පූගව අදාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතිඑළකගලොමගක…ගප.…. 

95. භික්ඛුං ‘‘එහාවුගසො,  ාමං වා නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසිස්සාමා’’ති
තස්ස දාගපත්වා වා අදාගපත්වා වා උගයයොගජන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො
සකයපුත්ගතො භික්ඛුං ‘‘එහාවුගසො,  ාමං පිණ්ඩාය පවිසිස්සාමා’’ති, තස්ස 
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පටුන  

අදාගපත්වා උගයයොගජසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

96. සගභොජගන කුගල අනුපඛජ්ජ නිසජ්ජං කප්ගපන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො
සකයපුත්ගතො සගභොජගන කුගල අනුපඛජ්ජ නිසජ්ජං කප්ගපසි, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො…ගප.…. 

97. මාතු ාගමන සද්ධිං  ගහො පටිච්ඡන්ගන ආසගන නිසජ්ජං 
කප්ගපන්තස්සපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කං 
ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඋපනන්ගදොසකයපුත්ගතොමාතු ාගමනසද්ධිං  ගහො
පටිච්ඡන්ගනආසගනනිසජ්ජං කප්ගපසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

98. මාතු ාගමන සද්ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ්ජං කප්ගපන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ආයස්මන්තංඋපනන්දං සකයපුත්තංආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා
උපනන්ගදො සකයපුත්ගතො මාතු ාගමන සද්ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ්ජං
කප්ගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො…ගප.…. 

99. නිමන්තිගතන සභත්ගතන සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා පුග භත්තං
පච්ඡාභත්තං කුගලසු ොරිත්තං ආපජ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො
සකයපුත්ගතො නිමන්තිගතො සභත්ගතො සමාගනො පුග භත්තං පච්ඡාභත්තං
කුගලසු ොරිත්තං ආපජ්ජි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, ෙතස්ගසො
අනුපඤ්ඤත්තිගයො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාතිකථිනගක…ගප.…. 

100. තතුත්තරි ගභසජ්ජං විඤ්ඤාගපන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සක්ගකසු පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ
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ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ මහානාගමන සක්ගකන
‘‘අජ්ජණ්ගහො, භන්ගත, ආ ගමථා’’ති වුච්ෙමානා නා ගමසුං, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

101. උයුත්තං ගසනං දස්සනාය  ච්ඡන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ
ආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛූ උයුත්තංගසනංදස්සනාය
අ මංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති එළකගලොමගක…ගප.…. 

102. අතිග කති ත්තං ගසනාය වසන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අතිග කති ත්තං ගසනාය 
වසිංසු, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතිඑළකගලොමගක…ගප.…. 

103. උගයයොධිකං  ච්ඡන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛූ උගයයොධිකං අ මංසු, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති
එළකගලොමගක…ගප.…. 

අගෙලකවග්ග ොපඤ්ෙගමො. 

6. සුරාපානවග් ක ො 

104. සු ාගම යපාගන පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගකොසම්බියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං සා තං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා සා ගතො මජ්ජං පිවි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියා 
කායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතොෙචිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

105. අඞ්ගුලිපගතොදගක පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛුං අඞ්ගුලිපගතොදගකන හාගසසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති–කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 
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106. උදගක හසධම්ගම [හස්සධම්ගම (සී. සයා.)] පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සත්ත සවග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සත්ත සවග්ගියා භික්ඛූ අචි වතියා
නදියා උදගක කීළංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ 
චිත්තගතො ෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

107. අනාදරිගය පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගකොසම්බියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං ඡන්නං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ඡන්ගනො අනාදරියං අකාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

108. භික්ඛුං භිංසාගපන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛූභික්ඛුංභිංසාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

109. ගජොතිං සමාදහිත්වා විසිබ්ගබන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? භග්ග සු පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ ගජොතිං සමාදහිත්වා
විසිබ්ගබසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, ද්ගව අනුපඤ්ඤත්තිගයො.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

110. ඔග නද්ධමාසං නහායන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
 ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ  ාජානම්පි පස්සිත්වා න මත්තං ජානිත්වා
නහායිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, ඡ අනුපඤ්ඤත්තිගයො.
සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, පගදසපඤ්ඤත්තීති? පගදසපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති එළකගලොමගක…ගප.…. 

111. අනාදියිත්වා තිණ්ණං දුබ්බණ්ණක ණානං අඤ්ඤත ං
දුබ්බණ්ණක ණං නවං චීව ං පරිභුඤ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ අත්තගනො චීව ං න
සඤ්ජානිංසු, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං
ද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතිඑළකගලොමගක…ගප.…. 
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112. භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා සික්ඛමානාය වා සාමගණ ස්ස වා
සාමගණරියාවාසාමංචීව ංවිකප්ගපත්වාඅප්පච්චුද්ධා ණං පරිභුඤ්ජන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ආයස්මන්තංඋපනන්දං සකයපුත්තංආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා
උපනන්ගදො සකයපුත්ගතො භික්ඛුස්ස සාමං චීව ං විකප්ගපත්වා 
අප්පච්චුද්ධා ණං පරිභුඤ්ජි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතිකථිනගක…ගප.…. 

113. භික්ඛුස්සපත්තංවාචීව ංවානිසීදනංවාසූචිඝ ංවා කායබන්ධනං
වා අපනිගධන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියාභික්ඛූභික්ඛූනංපත්තම්පිචීව ම්පි අපනිගධසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

සු ාගම යවග්ග ොඡට්ගඨො. 

7. සප් පාණෙවග් ක ො 

114. සඤ්චිච්ෙ පාණං ජීවිතා ගවොග ොගපන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිං 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී සඤ්චිච්ෙ පාණං ජීවිතා 
ගවොග ොගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

115. ජානං සප්පාණකං උදකං පරිභුඤ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ජානං සප්පාණකං උදකං
පරිභුඤ්ජිංසු, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං
තීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

116. ජානංයථාධම්මංනිහතාධික ණංපුනකම්මාය උක්ගකොගටන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ජානං
යථාධම්මං නිහතාධික ණං පුන කම්මාය උක්ගකොගටසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික්ඛුවිභඞ්ග ො 

32 

පටුන  

117. භික්ඛුස්ස ජානං දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං පටිච්ඡාගදන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං
භික්ඛුං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො භික්ඛු භික්ඛුස්ස ජානං
දුට්ඨුල්ලංආපත්තිං පටිච්ඡාගදසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතො
ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

118. ජානං ඌනවීසතිවස්සං පුග් ලං උපසම්පාගදන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල 
භික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛූ ජානංඌනවීසතිවස්සං
පුග් ලං උපසම්පාගදසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

119. ජානං ගථයයසත්ගථන සද්ධිං සංවිධාය එකද්ධානමග් ං
පටිපජ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කංආ බ්භාති? අඤ්ඤත ංභික්ඛුංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො
භික්ඛුජානංගථයයසත්ගථනසද්ධිංසංවිධායඑකද්ධානමග් ංපටිපජ්ජි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න වාෙගතො; සියා 
කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

120. මාතු ාගමන සද්ධිං සංවිධාය එකද්ධානමග් ං පටිපජ්ජන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
අඤ්ඤත ං භික්ඛුං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො භික්ඛු
මාතු ාගමනසද්ධිංසංවිධාය එකද්ධානමග් ංපටිපජ්ජි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

121. පාපිකායදිට්ඨියායාවතතියංසමනුභාසනායන පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
අරිට්ඨංභික්ඛුං ද්ධබාධිපුබ්බංආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අරිට්ගඨොභික්ඛු
 ද්ධබාධිපුබ්ගබොපාපිකායදිට්ඨියායාවතතියං සමනුභාසනායනපටිනිස්සජ්ජි, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති. කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

122. ජානං තථාවාදිනා භික්ඛුනා [අරිට්ගඨන භික්ඛුනා (ක.)] 
අකටානුධම්ගමන තං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සට්ගඨන සද්ධිං සම්භුඤ්ජන්තස්ස
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පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ජානං
තථාවාදිනා අරිට්ගඨන භික්ඛුනා අකටානුධම්ගමන තං දිට්ඨිං 
අප්පටිනිස්සට්ගඨන සද්ධිං සම්භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

123. ජානංතථානාසිතංසමණුද්ගදසංඋපලාගපන්තස්සපාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
ආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූජානං තථානාසිතංකණ්ටකං 
සමණුද්ගදසං උපලාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

සප්පාණකවග්ග ොසත්තගමො. 

8. සහධම් මිෙවග් ක ො 

124. භික්ඛූහි සහධම්මිකං වුච්ෙමාගනන ‘‘නතාවාහං, ආවුගසො, එතස්මිං
සික්ඛාපගද සික්ඛිස්සාමි යාව න අඤ්ඤං භික්ඛුං බයත්තං විනයධ ං
පරිපුච්ඡිස්සාමී’’ති භණන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
ගකොසම්බියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඡන්නංආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ඡන්ගනො භික්ඛූහි සහධම්මිකං වුච්ෙමාගනො ‘‘න
තාවාහං, ආවුගසො, එතස්මිං සික්ඛාපගද සික්ඛිස්සාමි යාව න අඤ්ඤං භික්ඛුං
බයත්තංවිනයධ ංපරිපුච්ඡිස්සාමී’’තිභණි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

125. විනයං විවණ්ගණන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛූවිනයංවිවණ්ගණසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

126. ගමොහනගක පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ගමොගහසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

127. භික්ඛුස්ස කුපිගතන අනත්තමගනන පහා ං ගදන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූකුපිතා අනත්තමනා
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භික්ඛූනං පහා ං අදංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ 
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

128. භික්ඛුස්ස කුපිගතන අනත්තමගනන තලසත්තිකං උග්ගි න්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූකුපිතා
අනත්තමනා භික්ඛූනං තලසත්තිකං උග්ගිරිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

129. භික්ඛුං අමූලගකන සඞ්ඝාදිගසගසන අනුද්ධංගසන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛුං අමූලගකන
සඞ්ඝාදිගසගසන අනුද්ධංගසසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

130. භික්ඛුස්ස සඤ්චිච්ෙ කුක්කුච්ෙං උපදහන්තස්ස [උප්පාගදන්තස්ස
(සයා.)] පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූ භික්ඛූනං සඤ්චිච්ෙ කුක්කුච්ෙං උපදහිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

131. භික්ඛූනංභණ්ඩනජාතානංකලහජාතානංවිවාදාපන්නානං උපස්සුතිං 
[උපස්සුති (?)] තිට්ඨන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං.කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛූනං භණ්ඩනජාතානං කලහජාතානං විවාදාපන්නානං
උපස්සුතිං තිට්ඨහිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො; සියා කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

132. ධම්මිකානංකම්මානං ඡන්දං දත්වා පච්ඡාඛීයනධම්මං [ඛියයධම්මං
(ක.)] ආපජ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූ ආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ධම්මිකානං කම්මානං ඡන්දං දත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මං
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ආපජ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං
තීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

133. සඞ්ගඝ විනිච්ඡයකථාය වත්තමානාය ඡන්දං අදත්වා උට්ඨායාසනා
පක්කමන්තස්සපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො
භික්ඛු සඞ්ගඝ විනිච්ඡයකථාය වත්තමානාය ඡන්දං අදත්වා උට්ඨායාසනා
පක්කාමි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

134. සමග්ග  සඞ්ගඝන චීව ං දත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මංආපජ්ජන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ
සමග්ග න සඞ්ගඝන චීව ං දත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මං ආපජ්ජිංසු, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

135. ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං පුග් ලස්ස පරිණාගමන්තස්ස 
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ජානං
සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං පුග් ලස්ස පරිණාගමසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

සහධම්මිකවග්ග ොඅට්ඨගමො. 

9. රාජවග් ක ො 

136. පුබ්ගබ අප්පටිසංවිදිගතන  ඤ්ගඤො අන්ගතපු ං පවිසන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ආයස්මන්තං ආනන්දං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ආනන්ගදො
පුබ්ගබඅප්පටිසංවිදිගතො ඤ්ගඤොඅන්ගතපු ංපාවිසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති 
කථිනගක…ගප.…. 

137.  තනං උග් ණ්හන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ොභික්ඛු තනං උග් ගහසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා
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පටුන  

පඤ්ඤත්ති, ද්ගව අනුපඤ්ඤත්තිගයො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

138. සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා විකාගල  ාමං පවිසන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ විකාගල  ාමං
පවිසිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, තිස්ගසො අනුපඤ්ඤත්තිගයො.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති
කථිනගක…ගප.…. 

139. අට්ඨිමයං වා දන්තමයංවාවිසාණමයං වාසූචිඝ ංකා ාගපන්තස්ස
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සක්ගකසු පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුගල භික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූන මත්තං
ජානිත්වා බහූ සූචිඝග  විඤ්ඤාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

140. පමාණාතික්කන්තං මඤ්ෙං වා පීඨං වාකා ාගපන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
උපනන්දං සකයපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උපනන්ගදො
සකයපුත්ගතොඋච්ගෙමඤ්ගෙසයි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

141. මඤ්ෙංවාපීඨංවාතූගලොනද්ධංකා ාගපන්තස්ස පාචිත්තියංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ මඤ්ෙං වා පීඨං වා
තූගලොනද්ධං කා ාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

142. පමාණාතික්කන්තං නිසීදනං කා ාගපන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අප්පමාණිකානිනිසීදනානි
ධාග සුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

143. පමාණාතික්කන්තං කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං කා ාගපන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අප්පමාණිකාගයො
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කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිගයො ධාග සුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

144. පමාණාතික්කන්තං වස්සිකසාටිකං කා ාගපන්තස්ස පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ අප්පමාණිකාගයො
වස්සිකසාටිකාගයො ධාග සුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

145. සු තචීව ප්පමාණං චීව ං කා ාගපන්තස්ස පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තංනන්දං 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා නන්ගදො සු තචීව ප්පමාණං චීව ං
ධාග සි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

 ාජවග්ග ොනවගමො. 

ද්ගවනවුතිපාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

ඛුද්දකංසමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

මුසාඔමසගපසුඤ්ඤං, පදගසයයාෙඉත්ථියා; 
අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤුනා භූතා [ගදසනාග ොෙනා ගෙව (සී. සයා.)], 
දුට්ඨුල්ලාපත්තිඛණනා. 

භූතං අඤ්ඤාය උජ්ඣායි [භූතඤ්ඤවාදඋජ්ඣායි (සී.)], මඤ්ගෙො
ගසගයයොෙවුච්ෙති; 
පුබ්ගබනික්කඩ්ඪනාහච්ෙ, ද්වා ංසප්පාණගකනෙ. 

අසම්මතාඅත්ථඞ් ගත, උපස්සයාමිගසනෙ; 
දගදසිබ්ගබවිධාගනන, නාවාභුඤ්ගජයයඑකගතො. 

පිණ්ඩං ණංප ංපූවං, පවාරිගතොපවාරිතං; 
විකාලංසන්නිධිඛී ං, දන්තගපොගනනගතදස. 

අගෙලකංඋගයයොඛජ්ජ [අගෙලකානුපඛජ්ජ (ක.)], පටිච්ඡන්නං ගහන
ෙ; 
නිමන්තිගතොපච්ෙගයහි, ගසනාවසනුගයයොධිකං. 
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සු ා අඞ්ගුලිහාගසොෙ, අනාදරියඤ්ෙ භිංසනං; 
ගජොතිනහානදුබ්බණ්ණං, සාමංඅපනිගධනෙ. 

සඤ්චිච්චුදකකම්මා ෙ, දුට්ඨුල්ලං ඌනවීසති; 
ගථයයඉත්ථිඅවගදසං [අරිට්ඨකං (විභඞ්ග )], සංවාගසනාසිගතනෙ. 

සහධම්මිකවිගලඛා, ගමොගහොපහාග නුග්ගිග ; 
අමූලකඤ්ෙසඤ්චිච්ෙ, ගසොස්සාමිඛියයපක්කගම. 

සඞ්ගඝනචීව ංදත්වා, පරිණාගමයයපුග් ගල; 
 ඤ්ඤඤ්ෙ තනංසන්තං, සූචිමඤ්ගෙොෙතූලිකා; 
නිසීදනංකණ්ඩුච්ඡාදි, වස්සිකාසු ගතනොති. 

ගතසංවග් ානංඋද්දානං– 

මුසාභූතාෙඔවාගදො, ගභොජනාගෙලගකනෙ; 
සු ාසප්පාණකාධම්ගමො,  ාජවග්ග නගතනවාති. 

6. පාටිගදසනීයකණ්ඩං 

146. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා අන්ත ඝ ං පවිට්ඨාය හත්ථගතො ඛාදනීයං වා
ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්තස්ස පාටිගදසනීයං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුං 
ආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤතග ො භික්ඛු අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියා 
අන්ත ඝ ංපවිට්ඨායහත්ථගතොආමිසංපටිග් ගහසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා 
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති–සියා
කායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; සියා කායගතොෙචිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

147. භික්ඛුනියා ගවොසාසන්තියා න නිවාග ත්වා භුඤ්ජන්තස්ස 
පාටිගදසනීයං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ
භික්ඛුනිගයො ගවොසාසන්තිගයො න නිවාග සුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති–සියා
කායගතොෙවාෙගතොෙසමුට්ඨාති, නචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙ 
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

148. ගසක්ඛසම්මගතසු කුගලසු ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත්ථා
පටිග් ගහත්වාභුඤ්ජන්තස්සපාටිගදසනීයංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
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පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුගලභික්ඛූආ බ්භ. කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? 
සම්බහුලා භික්ඛූ න මත්තං ජානිත්වා පටිග් ගහසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති, ද්ගව අනුපඤ්ඤත්තිගයො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියාකායගතොසමුට්ඨාති, න වාෙගතොනචිත්තගතො; 
සියාකායගතොෙචිත්තගතො ෙසමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

149. ආ ඤ්ඤගකසු ගසනාසගනසු පුබ්ගබ අප්පටිසංවිදිතං ඛාදනීයං වා
ගභොජනීයං වා අජ්ඣා ාගම සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්තස්ස
පාටිගදසනීයංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සක්ගකසු පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? 
සම්බහුගල භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති. සම්බහුලා භික්ඛූ ආ ාගම
ගෙොග  පටිවසන්ගතනාග ොගෙසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–
සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ සමුට්ඨාති, න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

ෙත්තාග ොපාටිගදසනීයානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

අඤ්ඤාතිකායගවොසාසං, ගසක්ඛආ ඤ්ඤගකනෙ; 
පාටිගදසනීයාෙත්තාග ො, සම්බුද්ගධනපකාසිතාති. 

7. ගසඛියකණ්ඩං 

1. පරිමණ් ඩලවග් ක ො 

150. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන
අනාදරියං පටිච්ෙ පු ගතො වා පච්ඡගතො වා ඔලම්ගබන්ගතන නිවාගසන්තස්ස
දුක්කටං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූපු ගතොපි
පච්ඡගතොපි ඔලම්ගබන්තා නිවාගසසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙපු ගතොවාපච්ඡගතොවාඔලම්ගබන්ගතන පාරුපන්තස්ස
දුක්කටං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූපු ගතොපි
පච්ඡගතොපි ඔලම්ගබන්තා පාරුපිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙ 
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 
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අනාදරියං පටිච්ෙ කායං විවරිත්වා අන්ත ඝග   ච්ඡන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ කායං විවරිත්වා අන්ත ඝග  නිසීදන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතො ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ හත්ථං වා පාදං වා කීළාගපන්ගතන අන්ත ඝග  
 ච්ඡන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන 
සමුට්ඨාති–කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ හත්ථං වා පාදං වා කීළාගපන්ගතන අන්ත ඝග  
නිසීදන්තස්ස දුක්කටං …ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති–කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙතහංතහංඔගලොගකන්ගතනඅන්ත ඝග  ච්ඡන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙතහංතහංඔගලොගකන්ගතනඅන්ත ඝග නිසීදන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ උක්ඛිත්තකාය අන්ත ඝග   ච්ඡන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ උක්ඛිත්තකාය අන්ත ඝග  නිසීදන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

පරිමණ්ඩලවග්ග ොපඨගමො. 

2. උජ් ජග් ඝිෙවග් ක ො 

151. අනාදරියං පටිච්ෙ උජ්ජග්ඝිකාය අන්ත ඝග   ච්ඡන්තස්ස දුක්කටං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය 
භික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ මහාහසිතං හසන්තා 
අන්ත ඝග   ච්ඡිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
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ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතො
ෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋජ්ජග්ඝිකායඅන්ත ඝග නිසීදන්තස්ස දුක්කටංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ මහාහසිතං හසන්තා
අන්ත ඝග  නිසීදිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතො
ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ උච්ොසද්දං මහාසද්දං කග ොන්ගතන අන්ත ඝග  
 ච්ඡන්තස්ස දුක්කටං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං 
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා 
භික්ඛූ උච්ොසද්දං මහාසද්දං කග ොන්තා අන්ත ඝග   ච්ඡිංසු, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ උච්ොසද්දං මහාසද්දං කග ොන්ගතන අන්ත ඝග  
නිසීදන්තස්ස දුක්කටං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛූ උච්ොසද්දං මහාසද්දං කග ොන්තා අන්ත ඝග  නිසීදිංසු, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ කායප්පොලකං අන්ත ඝග   ච්ඡන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ කායප්පොලකං අන්ත ඝග  නිසීදන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ බාහුප්පොලකං අන්ත ඝග   ච්ඡන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 
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අනාදරියං පටිච්ෙ බාහුප්පොලකං අන්ත ඝග  නිසීදන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සීසප්පොලකං අන්ත ඝග   ච්ඡන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සීසප්පොලකං අන්ත ඝග  නිසීදන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

උජ්ජග්ඝිකවග්ග ොදුතිගයො. 

3. ඛම් භෙතවග් ක ො 

152. අනාදරියං පටිච්ෙ ඛම්භකගතන අන්ත ඝග   ච්ඡන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.…එකාපඤ්ඤත්ති.එගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති.කායගතො
ෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ඛම්භකගතන අන්ත ඝග  නිසීදන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතො ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඔගුණ්ඨිගතනඅන්ත ඝග  ච්ඡන්තස්සදුක්කටං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ සසීසං පාරුපිත්වා
අන්ත ඝග   ච්ඡිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඔගුණ්ඨිගතනඅන්ත ඝග නිසීදන්තස්සදුක්කටං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ සසීසං පාරුපිත්වා 
අන්ත ඝග  නිසීදිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 
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අනාදරියං පටිච්ෙ උක්කුටිකාය අන්ත ඝග   ච්ඡන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ පල්ලත්ථිකාය [පල්ලත්තිකාය (ක.)] අන්ත ඝග 
නිසීදන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති – කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ අසක්කච්ෙං පිණ්ඩපාතං පටිග් ණ්හන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ තහං තහං ඔගලොගකන්ගතන පිණ්ඩපාතං 
පටිග් ණ්හන්තස්සදුක්කටං…ගප.…එකාපඤ්ඤත්ති.එගකනසමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති– කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙසූපඤ්ගඤවබහුං පටිග් ණ්හන්තස්ස දුක්කටං…ගප.…
එකාපඤ්ඤත්ති.එගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙචිත්තගතොෙ 
සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ථූපීකතං පිණ්ඩපාතං පටිග් ණ්හන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

ඛම්භකතවග්ග ොතතිගයො. 

4. පිණ් ඩපාතවග් ක ො 

153. අනාදරියං පටිච්ෙ අසක්කච්ෙං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙතහංතහංඔගලොගකන්ගතනපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ තහං තහං ඔමසිත්වා පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 
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අනාදරියංපටිච්ෙසූපඤ්ගඤවබහුංභුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ථූපකගතො ඔමද්දිත්වා පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සූපං වා බයඤ්ජනං වා ඔදගනන පටිච්ඡාගදන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සූපං වා ඔදනං වා අගිලාගනො අත්තගනො අත්ථාය 
විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ සූපම්පි ඔදනම්පි අත්තගනො අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා
භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ උජ්ඣානසඤ්ඤිනා පග සං පත්තං ඔගලොගකන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ මහන්තං කබළං කග ොන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා 
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ දීඝං ආගලොපං කග ොන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා 
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

පිණ්ඩපාතවග්ග ොෙතුත්ගථො. 

5. ෙබළවග් ක ො 

154. අනාදරියං පටිච්ෙ අනාහගට කබගළ මුඛද්වා ං විව න්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 
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අනාදරියං පටිච්ෙ භුඤ්ජමාගනන සබ්බං හත්ථං මුගඛ පක්ඛිපන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සකබගළන මුගඛන බයාහ න්තස්ස දුක්කටං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ සකබගළන මුගඛන
බයාහරිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ පිණ්ඩුක්ගඛපකං භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා 
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙකබළාවච්ගඡදකං භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං…ගප.…එකා
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ අව ණ්ඩකා කං භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා 
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ හත්ථනිද්ධුනකං භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සිත්ථාවකා කං භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ජිව්හානිච්ඡා කං භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ 
සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ෙපුෙපුකා කං භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… එකා 
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 
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කබළවග්ග ොපඤ්ෙගමො. 

6. සුරුසුරුවග් ක ො 

155. අනාදරියං පටිච්ෙ සුරුසුරුකා කං භුඤ්ජන්තස්ස දුක්කටං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? ගකොසම්බියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ
ආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ සුරුසුරුකා කං ඛී ං පිවිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙහත්ථනිල්ගලහකංභුඤ්ජන්තස්සදුක්කටං…ගප.… එකා
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙපත්තනිල්ගලහකං භුඤ්ජන්තස්සදුක්කටං…ගප.…එකා
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඔට්ඨනිල්ගලහකංභුඤ්ජන්තස්සදුක්කටං…ගප.… එකා
පඤ්ඤත්ති. එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සාමිගසනහත්ගථන පානීයථාලකං පටිග් ණ්හන්තස්ස
දුක්කටං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? භග්ග සු පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුගල භික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ සාමිගසන
හත්ගථන පානීයථාලකං පටිග් ගහසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති–කායගතොෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සසිත්ථකං පත්තගධොවනං අන්ත ඝග  ඡඩ්ගඩන්තස්ස 
දුක්කටං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? භග්ග සු පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුගල භික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛූසසිත්ථකං 
පත්තගධොවනං අන්ත ඝග  ඡඩ්ගඩසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ඡත්තපාණිස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස දුක්කටං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ 
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ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ඡත්තපාණිස්ස ධම්මං 
ගදගසසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ දණ්ඩපාණිස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස දුක්කටං…ගප.…
එකාපඤ්ඤත්ති, එකාඅනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
කායගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ සත්ථපාණිස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස දුක්කටං…ගප.…
එකාපඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
කායගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ආවුධපාණිස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස දුක්කටං…ගප.…
එකාපඤ්ඤත්ති, එකාඅනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන 
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
කායගතො…ගප.…. 

සුරුසුරුවග්ග ොඡට්ගඨො. 

7. පාදුෙවග් ක ො 

156. අනාදරියං පටිච්ෙ පාදුකාරුළ්හස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ උපාහනාරුළ්හස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙයාන තස්සධම්මංගදගසන්තස්සදුක්කටං…ගප.… එකා
පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න 
කායගතො…ගප.…. 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික්ඛුවිභඞ්ග ො 

48 

පටුන  

අනාදරියං පටිච්ෙ සයන තස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස දුක්කටං…ගප.… 
එකාපඤ්ඤත්ති, එකාඅනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
කායගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ පල්ලත්ථිකාය නිසින්නස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගන සමුට්ඨාති–වාෙගතොෙ චිත්තගතො
ෙසමුට්ඨාති, නකායගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ගවඨිතසීසස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස දුක්කටං…ගප.…
එකාපඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
කායගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඔගුණ්ඨිතසීසස්සධම්මංගදගසන්තස්ස දුක්කටං…ගප.…
එකාපඤ්ඤත්ති, එකාඅනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන 
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
කායගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ඡමායං නිසීදිත්වා ආසගන නිසින්නස්ස ධම්මං 
ගදගසන්තස්සදුක්කටං…ගප.…එකාපඤ්ඤත්ති, එකාඅනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති – කායගතොෙ වාෙගතො
ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ නීගෙ ආසගන නිසීදිත්වා උච්ගෙ ආසගන නිසින්නස්ස
ධම්මංගදගසන්තස්සදුක්කටං…ගප.…එකාපඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙ 
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ඨිගතන නිසින්නස්ස ධම්මං ගදගසන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතො
ෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ පච්ඡගතො  ච්ඡන්ගතන පු ගතො  ච්ඡන්තස්ස ධම්මං
ගදගසන්තස්සදුක්කටං…ගප.…එකාපඤ්ඤත්ති, එකාඅනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතො
ෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 
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අනාදරියං පටිච්ෙ උප්පගථන  ච්ඡන්ගතන පගථන  ච්ඡන්තස්ස ධම්මං
ගදගසන්තස්සදුක්කටං…ගප.…එකාපඤ්ඤත්ති, එකාඅනුපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතො
ෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ ඨිගතන උච්ො ං වා පස්සාවං වා කග ොන්තස්ස 
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගන සමුට්ඨාති–කායගතො ෙචිත්තගතො
ෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙහරිගතඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා කග ොන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා කග ොන්තස්ස
දුක්කටං…ගප.… කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං 
ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා 
භික්ඛූඋදගකඋච්ො ම්පිපස්සාවම්පිගඛළම්පිඅකංසු, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා 
පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො…ගප.…. 

පාදුකවග්ග ොසත්තගමො. 

පඤ්ෙසත්තතිගසඛියානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

පරිමණ්ඩලංපටිච්ඡන්නං, සුසංවුගතොක්ඛිත්තෙක්ඛු; 
උක්ඛිත්ගතොජ්ජග්ඝිකාසද්ගදො, තගයොගෙවපොලනා. 

ඛම්භංඔගුණ්ඨිගතොගෙවුක්කුටිපල්ලත්ථිකායෙ; 
සක්කච්ෙං පත්තසඤ්ඤීෙ, සමසූපං සමතිත්තිකං [සමතිත්ථිකං(ක.)]. 

සක්කච්ෙංපත්තසඤ්ඤීෙ, සපදානංසමසූපකං; 
ථූපකගතොපටිච්ඡන්නං, විඤ්ඤත්තුජ්ඣානසඤ්ඤිනා. 

නමහන්තංමණ්ඩලංද්වා ං, සබ්බංහත්ථංනබයාහග ; 
උක්ගඛගපොගඡදනා ණ්ගඩො, ධුනංසිත්ථාවකා කං. 
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ජිව්හානිච්ඡා කඤ්ගෙව, ෙපුෙපුසුරුසුරු; 
හත්ගථො පත්ගතොෙඔට්ගඨොෙ, සාමිසං සිත්ථගකනෙ. 

ඡත්තපාණිස්ස සද්ධම්මං, නගදගසන්ති තථා තා; 
එවගමවදණ්ඩපාණිස්ස, සත්ථආවුධපාණිනං. 

පාදුකාඋපාහනාගෙව, යානගසයයා තස්සෙ; 
පල්ලත්ථිකානිසින්නස්ස, ගවඨිගතොගුණ්ඨිතස්සෙ. 

ඡමානීොසගනඨාගන, පච්ඡගතොඋප්පගථනෙ; 
ඨිතගකනනකාතබ්බං, හරිගතඋදකම්හිොති. 

ගතසංවග් ානමුද්දානං– 

පරිමණ්ඩලඋජ්ජග්ඝි, ඛම්භංපිණ්ඩංතගථවෙ; 
කබළාසුරුසුරුෙ, පාදුගකනෙසත්තමාති. 

මහාවිභඞ්ග කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ොනිට්ඨිගතො. 

2. කතාපත්තිවාග ො 

1. පා ාජිකකණ්ඩං 

157. ගමථුනං ධම්මංපටිගසවන්ගතොකති ආපත්තිගයොආපජ්ජති? ගමථුනං
ධම්මං පටිගසවන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. අක්ඛායිගත සරීග 
ගමථුනංධම්මංපටිගසවති, ආපත්තිපා ාජිකස්ස; ගයභුගයයනඛායිගත සරීග 
ගමථුනං ධම්මං පටිගසවති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; වට්ටකගත [විවටකගත
(සයා.)] මුගඛ අච්ඡුපන්තං අඞ් ජාතං පගවගසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස –
ගමථුනංධම්මංපටිගසවන්ගතොඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 

158. අදින්නං ආදියන්ගතො කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අදින්නං 
ආදියන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පඤ්ෙමාසකං වා
අතිග කපඤ්ෙමාසකංවාඅග්ඝනකං අදින්නංගථයයසඞ්ඛාතංආදියති, ආපත්ති
පා ාජිකස්ස; අතිග කමාසකං වා ඌනපඤ්ෙමාසකං වා අග්ඝනකං අදින්නං
ගථයයසඞ්ඛාතංආදියති, ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; මාසකංවා ඌනමාසකංවා
අග්ඝනකං අදින්නං ගථයයසඞ්ඛාතං ආදියති, ආපත්ති දුක්කටස්ස – අදින්නං
ආදියන්ගතොඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

159. සඤ්චිච්ෙ මනුස්සවිග් හංජීවිතා ගවොග ොගපන්ගතොකතිආපත්තිගයො
ආපජ්ජති? සඤ්චිච්ෙ මනුස්සවිග් හං ජීවිතා ගවොග ොගපන්ගතො තිස්ගසො
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. මනුස්සං ඔදිස්ස ඔපාතං ඛණති ‘‘පපතිත්වා 
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මරිස්සතී’’ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස; පපතිගතදුක්ඛාගවදනාඋප්පජ්ජති, ආපත්ති 
ථුල්ලච්ෙයස්ස; ම ති, ආපත්තිපා ාජිකස්ස–සඤ්චිච්ෙමනුස්සවිග් හංජීවිතා 
ගවොග ොගපන්ගතොඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

160. අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපන්ගතො කති 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපන්ගතො
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො අසන්තං අභූතං 
උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; ‘‘ගයො ගත විහාග  
වසති, ගසොභික්ඛුඅ හා’’තිභණති, පටිවිජානන්තස්සආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; 
න පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති දුක්කටස්ස – අසන්තං අභූතං 
උත්තරිමනුස්සධම්මංඋල්ලපන්ගතොඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

ෙත්තාග ොපා ාජිකානිට්ඨිතා. 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩං 

161. උපක්කමිත්වාඅසුචිංගමොගෙන්ගතොතිස්ගසොආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
ගෙගතතිඋපක්කමති මුච්ෙති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; ගෙගතතිඋපක්කමති
නමුච්ෙති, ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; පගයොග  දුක්කටං. 

මාතු ාගමන සද්ධිං කායසංසග් ං සමාපජ්ජන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. කාගයන කායං ආමසති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; කාගයන
කායපටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; කායපටිබද්ගධන
කායපටිබද්ධංආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

මාතු ාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාොහි ඔභාගසන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. වච්ෙමග් ං පස්සාවමග් ං ආදිස්ස වණ්ණම්පි භණති, අවණ්ණම්පි
භණති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; වච්ෙමග් ං පස්සාවමග් ං ඨගපත්වා
අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩලංආදිස්සවණ්ණම්පිභණතිඅවණ්ණම්පිභණති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; කායපටිබද්ධංආදිස්සවණ්ණම්පිභණතිඅවණ්ණම්පි
භණති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

අත්තකාමපාරිෙරියා වණ්ණං භාසන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
මාතු ාමස්ස සන්තිගක අත්තකාමපාරිෙරියාය වණ්ණං භාසති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස; පණ්ඩකස්සසන්තිගකඅත්තකාමපාරිෙරියාය වණ්ණංභාසති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; ති ච්ඡාන තස්ස සන්තිගක අත්තකාමපාරිෙරියාය
වණ්ණංභාසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

සඤ්ෙරිත්තං සමාපජ්ජන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
පටිග් ණ්හාති වීමංසති පච්ොහ ති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; පටිග් ණ්හාති
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වීමංසතිනපච්ොහ ති, ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; පටිග් ණ්හාතින වීමංසතින
පච්ොහ ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කා ාගපන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
කා ාගපති, පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං අනා ගත, ආපත්ති
ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිං පිණ්ගඩආ ගත, ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

මහල්ලකං විහා ං කා ාගපන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
කා ාගපති, පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං අනා ගත, ආපත්ති
ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිං පිණ්ගඩආ ගත, ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

භික්ඛුං අමූලගකන පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසන්ගතො තිස්ගසො 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. අගනොකාසං කා ාගපත්වා ොවනාධිප්පාගයො වගදති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසගසන දුක්කටස්ස; ඔකාසං කා ාගපත්වා
අක්ගකොසාධිප්පාගයොවගදති, ආපත්ති ඔමසවාදස්ස. 

භික්ඛුං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්සකිඤ්චි ගදසං ගලසමත්තං උපාදාය
පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
අගනොකාසංකා ාගපත්වා ොවනාධිප්පාගයො වගදති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසගසන
දුක්කටස්ස; ඔකාසං කා ාගපත්වා අක්ගකොසාධිප්පාගයො වගදති, ආපත්ති 
ඔමසවාදස්ස. 

සඞ්ඝගභදගකො භික්ඛු යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්ගතො 
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

ගභදකානුවත්තකා භික්ඛූ යාවතතියං සමනුභාසනාය [සමනුභාසියමානා
(සයා.)] න පටිනිස්සජ්ජන්තා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජන්ති. ඤත්තියා
දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

දුබ්බගෙොභික්ඛුයාවතතියංසමනුභාසනාය [සමනුභාසියමාගනො(සයා.)] න
පටිනිස්සජ්ජන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි
කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

කුලදූසගකො භික්ඛු යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්ගතො 
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 
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ගත සසඞ්ඝාදිගසසානිට්ඨිතා. 

3. නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

1. ෙථිනවග් ක ො 

162. අතිග කචීව ං දසාහං අතික්කාගමන්ගතො එකං ආපත්තිං ආපජ්ජති.
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

එක ත්තං තිචීවග න විප්පවසන්ගතො එකං ආපත්තිං ආපජ්ජති. 
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අකාලචීව ං පටිග් ගහත්වා මාසං අතික්කාගමන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියාපු ාණචීව ංගධොවාගපන්ගතොද්ගවආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. ගධොවාගපති, පගයොග  දුක්කටං; ගධොවාපිගත නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථගතො චීව ං පටිග් ණ්හන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.  ණ්හාති, පගයොග  දුක්කටං;  හිගත නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. 

අඤ්ඤාතකං  හපතිං වා  හපතානිං වා චීව ං විඤ්ඤාගපන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. විඤ්ඤාගපති, පගයොග  දුක්කටං; විඤ්ඤාපිගත
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤාතකං  හපතිංවා හපතානිංවාතතුත්තරි චීව ංවිඤ්ඤාගපන්ගතො
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. විඤ්ඤාගපති, පගයොග  දුක්කටං; විඤ්ඤාපිගත
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

පුබ්ගබ අප්පවාරිගතො අඤ්ඤාතකං  හපතිකං උපසඞ්කමිත්වා චීවග  
විකප්පං ආපජ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. විකප්පං ආපජ්ජති, 
පගයොග දුක්කටං; විකප්පංආපන්ගනනිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

පුබ්ගබ අප්පවාරිගතො අඤ්ඤාතගක  හපතිගක උපසඞ්කමිත්වා චීවග  
විකප්පං ආපජ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. විකප්පං ආපජ්ජති, 
පගයොග  දුක්කටං; විකප්පංආපන්ගනනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 
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අතිග කතික්ඛත්තුං ගෙොදනාය අතිග කඡක්ඛත්තුං ඨාගනන චීව ං 
අභිනිප්ඵාගදන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. අභිනිප්ඵාගදති, පගයොග 
දුක්කටං; අභිනිප්ඵාදිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

කථිනවග්ග ොපඨගමො. 

2. කෙොසියවග් ක ො 

163. ගකොසියමිස්සකං සන්ථතං කා ාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

සුද්ධකාළකානං එළකගලොමානං සන්ථතං කා ාගපන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගතනිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

අනාදියිත්වා තුලං ඔදාතානං තුලං ග ොෙරියානං නවං සන්ථතං
කා ාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. කා ාගපති, පගයොග  දුක්කටං; 
කා ාපිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අනුවස්සං සන්ථතං කා ාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අනාදියිත්වා පු ාණසන්ථතස්ස සාමන්තා සු තවිදත්ථිං නවං
නිසීදනසන්ථතං කා ාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. කා ාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගත නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

එළකගලොමානි පටිග් ගහත්වා තිගයොජනං අතික්කාගමන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පඨමං පාදං තිගයොජනං අතික්කාගමති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස; දුතියංපාදංඅතික්කාගමති, නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා එළකගලොමානි ගධොවාගපන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගධොවාගපති, පගයොග  දුක්කටං; ගධොවාපිගත
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

රූපියංපටිග් ණ්හන්ගතොද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. ණ්හාති, පගයොග 
දුක්කටං;  හිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

නානප්පකා කං රූපියසංගවොහා ං සමාපජ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. සමාපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; සමාපන්ගන නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 
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නානප්පකා කංකයවික්කයංසමාපජ්ජන්ගතොද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
සමාපජ්ජති, පගයොග දුක්කටං; සමාපන්ගනනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ගකොසියවග්ග ොදුතිගයො. 

3. පත් තවග් ක ො 

164. අතිග කපත්තං දසාහංඅතික්කාගමන්ගතොඑකංආපත්තිං ආපජ්ජති.
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ඌනපඤ්ෙබන්ධගනන පත්ගතන අඤ්ඤං නවං පත්තං ගෙතාගපන්ගතො
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගෙතාගපති, පගයොග  දුක්කටං; ගෙතාපිගත 
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

ගභසජ්ජානි පටිග් ගහත්වා සත්තාහං අතික්කාගමන්ගතො එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අතිග කමාගස ගසගසගිම්හාගන වස්සිකසාටිකචීව ංපරිගයසන්ගතොද්ගව
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.පරිගයසති, පගයොග  දුක්කටං; පරියිට්ගඨනිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

භික්ඛුස්සසාමංචීව ං දත්වාකුපිගතොඅනත්තමගනොඅච්ඡින්දන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.අච්ඡින්දති, පගයොග දුක්කටං; අච්ඡින්ගන නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

සාමං සුත්තං විඤ්ඤාගපත්වා තන්තවාගයහි චීව ං වායාගපන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.වායාගපති, පගයොග දුක්කටං; වායාපිගත නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

පුබ්ගබ අප්පවාරිගතො අඤ්ඤාතකස්ස  හපතිකස්ස තන්තවාගය 
උපසඞ්කමිත්වා චීවග  විකප්පං ආපජ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
විකප්පං ආපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; විකප්පං ආපන්ගන නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

අච්ගෙකචීව ං පටිග් ගහත්වා චීව කාලසමයං අතික්කාගමන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

තිණ්ණං චීව ානං අඤ්ඤත ං චීව ං අන්ත ඝග  නික්ඛිපිත්වා
අතිග කඡා ත්තං විප්පවසන්ගතො එකං ආපත්තිං ආපජ්ජති. නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. 
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ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තගනො පරිණාගමන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පරිණාගමති, පගයොග  දුක්කටං; පරිණාමිගත
නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

පත්තවග්ග ොතතිගයො. 

තිංසනිස්සග්ගියාපාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

4. පාචිත්තියකණ්ඩං 

1. මුසාවාදවග් ක ො 

165. සම්පජානමුසාවාදං භාසන්ගතො කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
සම්පජානමුසාවාදං භාසන්ගතො පඤ්ෙ ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පාපිච්ගඡො
ඉච්ඡාපකගතො අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති, ආපත්ති
පා ාජිකස්ස; භික්ඛුංඅමූලගකනපා ාජිගකනධම්ගමනඅනුද්ධංගසති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස; ‘‘ගයො ගත විහාග  වසති, ගසො භික්ඛු අ හා’’ති භණති, 
පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; න පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති
දුක්කටස්ස; සම්පජානමුසාවාගද පාචිත්තියං – සම්පජානමුසාවාදං භාසන්ගතො
ඉමාපඤ්ෙආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

ඔමසන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. උපසම්පන්නංඔමසති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස; අනුපසම්පන්නංඔමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

ගපසුඤ්ඤංඋපසංහ න්ගතොද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. උපසම්පන්නස්ස 
ගපසුඤ්ඤංඋපසංහ ති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස; අනුපසම්පන්නස්සගපසුඤ්ඤං
උපසංහ ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අනුපසම්පන්නං පදගසොධම්මං වාගෙන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. 
වාගෙති, පගයොග දුක්කටං; පගදපගදආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අනුපසම්පන්ගනනඋත්තරිදි ත්තති ත්තංසහගසයයංකප්ගපන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නිපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; නිපන්ගන ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

මාතු ාගමන සහගසයයං කප්ගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
නිපජ්ජති, පගයොග දුක්කටං; නිපන්ගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 
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මාතු ාමස්ස උත්තරිඡප්පඤ්ෙවාොහි ධම්මං ගදගසන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගදගසති, පගයොග  දුක්කටං; පගද පගද ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

අනුපසම්පන්නස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මං භූතං ආග ොගෙන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ආග ොගෙති, පගයොග  දුක්කටං; ආග ොචිගතආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්ස දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං අනුපසම්පන්නස්ස ආග ොගෙන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ආග ොගෙති, පගයොග  දුක්කටං; ආග ොචිගතආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

පථවිං ඛණන්ගතොද්ගව ආපත්තිගයොආපජ්ජති.ඛණති, පගයොග දුක්කටං; 
පහාග පහාග ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

මුසාවාදවග්ග ොපඨගමො. 

2. භූත ාමවග් ක ො 

166. භූත ාමං පාගතන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පාගතති, 
පගයොග දුක්කටං; පහාග පහාග ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අඤ්ගඤනඤ්ඤං පටිෙ න්ගතොද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.අනාග ොපිගත
අඤ්ඤවාදගක අඤ්ගඤනඤ්ඤං පටිෙ ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; ආග ොපිගත
අඤ්ඤවාදගකඅඤ්ගඤනඤ්ඤංපටිෙ ති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුං උජ්ඣාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. උජ්ඣාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; උජ්ඣාපිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සඞ්ඝිකං මඤ්ෙං වා පීඨං වා භිසිං වා ගකොච්ඡං වා අජ්ගඣොකාගස 
සන්ථරිත්වා අනුද්ධරිත්වා අනාපුච්ඡා පක්කමන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. පඨමංපාදංගලඩ්ඩුපාතංඅතික්කාගමති, ආපත්තිදුක්කටස්ස; දුතියං
පාදං අතික්කාගමති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සඞ්ඝිගක විහාග  ගසයයං සන්ථරිත්වා අනුද්ධරිත්වා අනාපුච්ඡා 
පක්කමන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පඨමං පාදං පරික්ගඛපං
අතික්කාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියං පාදං අතික්කාගමති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 
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සඞ්ඝිගක විහාග  ජානං පුබ්බුප තං භික්ඛුං අනුපඛජ්ජ ගසයයං 
කප්ගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නිපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; 
නිපන්ගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුං කුපිගතො අනත්තමගනො සඞ්ඝිකා විහා ා නික්කඩ්ගඪන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.නික්කඩ්ඪති, පගයොග දුක්කටං; නික්කඩ්ඪගතආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

සඞ්ඝිගක විහාග  උපරිගවහාසකුටියා ආහච්ෙපාදකං මඤ්ෙං වා පීඨං වා
අභිනිසීදන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. අභිනිසීදති, පගයොග  දුක්කටං; 
අභිනිසින්ගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ද්වත්තිපරියාගයඅධිට්ඨහිත්වාතතුත්තරිඅධිට්ඨහන්ගතොද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.අධිට්ගඨති, පගයොග දුක්කටං; අධිට්ඨිගතආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

ජානං සප්පාණකං උදකං තිණං වා මත්තිකං වා සිඤ්ෙන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. සිඤ්ෙති, පගයොග  දුක්කටං; සිඤ්චිගත ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

භූත ාමවග්ග ොදුතිගයො. 

3. ඔවාදවග් ක ො 

167. අසම්මගතො භික්ඛුනිගයො ඔවදන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
ඔවදති, පගයොග දුක්කටං; ඔවදිගතආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

අත්ථඞ් ගතසූරිගයභික්ඛුනිගයොඔවදන්ගතොද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
ඔවදති, පගයොග දුක්කටං; ඔවදිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුනුපස්සයං උපසඞ්කමිත්වා භික්ඛුනිගයො ඔවදන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඔවදති, පගයොග  දුක්කටං; ඔවදිගත ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

‘‘ආමිසගහතු භික්ඛූ භික්ඛුනිගයො ඔවදන්තී’’ති භණන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භණති, පගයොග  දුක්කටං; භණිගත ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා චීව ං ගදන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
ගදති, පගයොග දුක්කටං; දින්ගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 
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අඤ්ඤාතිකා භික්ඛුනියාචීව ංසිබ්ගබන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.
සිබ්ගබති, පගයොග දුක්කටං; ආ ාපගථආ ාපගථආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධාය එකද්ධානමග් ං පටිපජ්ජන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පටිපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; පටිපන්ගන ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධාය එකං නාවං අභිරුහන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.අභිරුහති, පගයොග දුක්කටං; අභිරුළ්ගහආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

ජානං භික්ඛුනිපරිපාචිතං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. ‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’ති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; 
අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුනියා සද්ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ්ජං කප්ගපන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නිසීදති, පගයොග  දුක්කටං; නිසින්ගන ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

ඔවාදවග්ග ොතතිගයො. 

4. කභොජනවග් ක ො 

168. තතුත්තරි ආවසථපිණ්ඩං භුඤ්ජන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

 ණගභොජනං භුඤ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති 
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

ප ම්ප ගභොජනංභුඤ්ජන්ගතොද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

ද්වත්තිපත්තපූග පූගවපටිග් ගහත්වාතතුත්තරි පටිග් ණ්හන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.  ණ්හාති, පගයොග  දුක්කටං;  හිගත ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 
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භුත්තාවී පවාරිගතො අනතිරිත්තං ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා භුඤ්ජන්ගතො
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග අජ්ගඣොහාග ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුංභුත්තාවිංපවාරිතංඅනතිරිත්ගතනඛාදනීගයනවාගභොජනීගයන වා
අභිහට්ඨුං පවාග න්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. තස්ස වෙගනන
ඛාදිස්සාමි භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; 
ගභොජනපරිගයොසාගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

විකාගල ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා භුඤ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. ඛාදිස්සාමි භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; 
අජ්ගඣොහාග අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සන්නිධිකා කංඛාදනීයංවාගභොජනීයංවාභුඤ්ජන්ගතොද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. ඛාදිස්සාමි භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; 
අජ්ගඣොහාග අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පණීතගභොජනානි අත්තගනො අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; 
අජ්ගඣොහාග අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අදින්නං මුඛද්වා ං ආහා ං ආහ න්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ගභොජනවග්ග ොෙතුත්ගථො. 

5. අකචලෙවග් ක ො 

169. අගෙලකස්ස, වා පරිබ්බාජකස්ස වා පරිබ්බාජිකාය වා සහත්ථා
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා ගදන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගදති, 
පගයොග දුක්කටං; දින්ගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුං–‘‘එහාවුගසො,  ාමංවානි මංවාපිණ්ඩාය පවිසිස්සාමා’’ති තස්ස
දාගපත්වා වා අදාගපත්වා වා උගයයොගජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
උගයයොගජති, පගයොග දුක්කටං; උගයයොජිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සගභොජගන කුගල අනුපඛජ්ජ නිසජ්ජං කප්ගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.නිසීදති, පගයොග දුක්කටං; නිසින්ගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 
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මාතු ාගමන සද්ධිං  ගහො පටිච්ඡන්ගන ආසගන නිසජ්ජං කප්ගපන්ගතො 
ද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නිසීදති, පගයොග  දුක්කටං; නිසින්ගනආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

මාතු ාගමන සද්ධිං එගකො එකාය  ගහො නිසජ්ජං කප්ගපන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නිසීදති, පගයොග  දුක්කටං; නිසින්ගන ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

නිමන්තිගතො සභත්ගතො සමාගනො පුග භත්තං පච්ඡාභත්තං කුගලසු 
ොරිත්තං ආපජ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පඨමං පාදං උම්මා ං
අතික්කාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියං පාදං අතික්කාගමති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

තතුත්තරි ගභසජ්ජං විඤ්ඤාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
විඤ්ඤාගපති, පගයොග දුක්කටං; විඤ්ඤාපිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

උයුත්තං ගසනං දස්සනාය  ච්ඡන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
 ච්ඡති, ආපත්තිදුක්කටස්ස; යත්ථඨිගතො පස්සති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අතිග කති ත්තං ගසනාය වසන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. වසති, 
පගයොග දුක්කටං; වසිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

උගයයොධිකං  ච්ඡන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.  ච්ඡති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස; යත්ථඨිගතොපස්සති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අගෙලකවග්ග ොපඤ්ෙගමො. 

6. සුරාකමරයවග් ක ො 

170. මජ්ජං පිවන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ‘‘පිවිස්සාමී’’ති
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුං අඞ්ගුලිපගතොදගකන හාගසන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
හාගසති, පගයොග දුක්කටං; හසිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

උදගකකීළන්ගතොද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.ගහට්ඨාග ොප්ඵගකඋදගක 
කීළති, ආපත්තිදුක්කටස්ස; උපරිග ොප්ඵගකකීළති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 
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අනාදරියං කග ොන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. කග ොති, පගයොග  
දුක්කටං; කගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුංභිංසාගපන්ගතොද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.භිංසාගපති, පගයොග 
දුක්කටං; භිංසාපිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ගජොතිංසමාදහිත්වාවිසිබ්ගබන්ගතොද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. සමාදහති, 
පගයොග දුක්කටං; සමාදහිගතආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

ඔග නද්ධමාසං නහායන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නහායති, 
පගයොග  දුක්කටං; නහානපරිගයොසාගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අනාදියිත්වා තිණ්ණං දුබ්බණ්ණක ණානං අඤ්ඤත ං දුබ්බණ්ණක ණං
නවංචීව ංපරිභුඤ්ජන්ගතොද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. පරිභුඤ්ජති, පගයොග 
දුක්කටං; පරිභුත්ගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්ස වාභික්ඛුනියාවාසික්ඛමානාය වාසාමගණ ස්සවාසාමගණරියා
වා සාමං චීව ං විකප්ගපත්වා අප්පච්චුද්ධා ණං පරිභුඤ්ජන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පරිභුඤ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; පරිභුත්ගත ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්ස පත්තං වා චීව ං වා නිසීදනං වා සූචිඝ ං වා කායබන්ධනං වා
අපනිගධන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. අපනිගධති, පගයොග  දුක්කටං; 
අපනිධිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සු ාගම යවග්ග ොඡට්ගඨො. 

7. සප් පාණෙවග් ක ො 

171. සඤ්චිච්ෙ පාණං ජීවිතා ගවොග ොගපන්ගතො කති ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති? සඤ්චිච්ෙ පාණං ජීවිතා ගවොග ොගපන්ගතො ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. අගනොදිස්සඔපාතංඛණති– ‘‘ගයොගකොචිපපතිත්වාමරිස්සතී’’ති, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස; මනුස්ගසොතස්මිංපපතිත්වාම ති, ආපත්තිපා ාජිකස්ස; 
යක්ගඛො වා ගපගතො වා ති ච්ඡාන තමනුස්සවිග් ගහො වා තස්මිං පපතිත්වා
ම ති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; ති ච්ඡාන ගතො තස්මිං පපතිත්වා ම ති, 
ආපත්ති පාචිත්තියස්ස – සඤ්චිච්ෙ පාණං ජීවිතා ගවොග ොගපන්ගතො ඉමා
ෙතස්ගසොආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 

ජානං සප්පාණකං උදකං පරිභුඤ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
පරිභුඤ්ජති, පගයොග දුක්කටං; පරිභුත්ගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 
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ජානං යථාධම්මං නිහතාධික ණං පුනකම්මාය උක්ගකොගටන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. උක්ගකොගටති, පගයොග  දුක්කටං; උක්ගකොටිගත
ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්ස ජානං දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං පටිච්ඡාගදන්ගතො එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 

ජානං ඌනවීසතිවස්සං පුග් ලං උපසම්පාගදන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. උපසම්පාගදති, පගයොග  දුක්කටං; උපසම්පාදිගත ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

ජානං ගථයයසත්ගථන සද්ධිං සංවිධාය එකද්ධානමග් ං පටිපජ්ජන්ගතො
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පටිපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; පටිපන්ගන
ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

මාතු ාගමන සද්ධිං සංවිධාය එකද්ධානමග් ං පටිපජ්ජන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පටිපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; පටිපන්ගන ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

පාපිකාය දිට්ඨියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

ජානං තථාවාදිනා භික්ඛුනා අකටානුධම්ගමන තං දිට්ඨිං 
අප්පටිනිස්සට්ගඨන සද්ධිං සම්භුඤ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
සම්භුඤ්ජති, පගයොග දුක්කටං; සම්භුත්ගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ජානං තථානාසිතං සමණුද්ගදසං උපලාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.උපලාගපති, පගයොග දුක්කටං; උපලාපිගතආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

සප්පාණකවග්ග ොසත්තගමො. 

8. සහධම් මිෙවග් ක ො 

172. භික්ඛූහිසහධම්මිකංවුච්ෙමාගනො– ‘‘නතාවාහං, ආවුගසො, එතස්මිං
සික්ඛාපගද සික්ඛිස්සාමි යාව න අඤ්ඤං භික්ඛුං බයත්තං විනයධ ං 
පරිපුච්ඡිස්සාමී’’ති භණන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. භණති, පගයොග 
දුක්කටං; භණිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික්ඛුවිභඞ්ග ො 

64 

පටුන  

විනයං විවණ්ගණන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. විවණ්ගණති, 
පගයොග දුක්කටං; විවණ්ණිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ගමොගහන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. අනාග ොපිගත ගමොගහ
ගමොගහති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; ආග ොපිගත ගමොගහ ගමොගහති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්ස කුපිගතො අනත්තමගනො පහා ං ගදන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.පහ ති, පගයොග දුක්කටං; පහගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්ස කුපිගතො අනත්තමගනො තලසත්තිකං උග්ගි න්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. උග්ගි ති, පගයොග  දුක්කටං; උග්ගිරිගත ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුං අමූලගකනසඞ්ඝාදිගසගසන අනුද්ධංගසන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. අනුද්ධංගසති, පගයොග  දුක්කටං; අනුද්ධංසිගත ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්සසඤ්චිච්ෙකුක්කුච්ෙංඋපදහන්ගතොද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
උපදහති, පගයොග දුක්කටං; උපදහිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛූනං භණ්ඩනජාතානං කලහජාතානං විවාදාපන්නානං උපස්සුතිං 
තිට්ඨන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ‘‘ගසොස්සාමී’’ති  ච්ඡති, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස; යත්ථඨිගතොසුණාති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ධම්මිකානංකම්මානංඡන්දංදත්වාපච්ඡාඛීයනධම්මං ආපජ්ජන්ගතොද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඛියයති, පගයොග  දුක්කටං; ඛියයිගත ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

සඞ්ගඝ විනිච්ඡයකථාය වත්තමානාය ඡන්දං අදත්වා උට්ඨායාසනා 
පක්කමන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. පරිසාය හත්ථපාසං විජහන්තස්ස
ආපත්ති දුක්කටස්ස; විජහිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සමග්ග න සඞ්ගඝනචීව ං දත්වාපච්ඡා ඛීයනධම්මංආපජ්ජන්ගතොද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඛියයති, පගයොග  දුක්කටං; ඛියයිගත ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

ජානං සඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං පුග් ලස්ස පරිණාගමන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.පරිණාගමති, පගයොග  දුක්කටං; පරිණාමිගතආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 
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සහධම්මිකවග්ග ොඅට්ඨගමො. 

9. රාජවග් ක ො 

173. පුබ්ගබ අප්පටිසංවිදිගතො  ඤ්ගඤො අන්ගතපු ං පවිසන්ගතො ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පඨමං පාදං උම්මා ං අතික්කාගමති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස; දුතියංපාදංඅතික්කාගමති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

 තනං උග් ණ්හන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. ණ්හාති, පගයොග 
දුක්කටං;  හිගතආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා විකාගල  ාමං පවිසන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.පඨමංපාදං පරික්ගඛපං අතික්කාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියං
පාදංඅතික්කාගමති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අට්ඨිමයං වා දන්තමයං වා විසාණමයං වා සූචිඝ ං කා ාගපන්ගතො ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. කා ාගපති, පගයොග  දුක්කටං; කා ාපිගත ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

පමාණාතික්කන්තංමඤ්ෙං වා පීඨං වාකා ාගපන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගත ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

මඤ්ෙං වා පීඨං වා තූගලොනද්ධං කා ාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පමාණාතික්කන්තංනිසීදනංකා ාගපන්ගතො ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. 
කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පමාණාතික්කන්තං කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං කා ාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගතආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

පමාණාතික්කන්තං වස්සිකසාටිකං කා ාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

චීව ං කා ාගපන්ගතො කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? සු තචීව ප්පමාණං 
චීව ං කා ාගපන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. කා ාගපති, පගයොග  
දුක්කටං; කා ාපිගත ආපත්ති පාචිත්තියස්ස – සු තචීව ප්පමාණං චීව ං
කා ාගපන්ගතො ඉමාද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

 ාජවග්ග ොනවගමො.ඛුද්දකානිට්ඨිතා. 
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5. පාටිගදසනීයකණ්ඩං 

174. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියාඅන්ත ඝ ංපවිට්ඨායහත්ථගතොඛාදනීයං
වා ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්ගතො කති ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති? අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියාඅන්ත ඝ ංපවිට්ඨායහත්ථගතොඛාදනීයං
වා ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති පාටිගදසනීයස්ස – අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා
අන්ත ඝ ං පවිට්ඨාය හත්ථගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත්ථා
පටිග් ගහත්වාභුඤ්ජන්ගතොඉමාද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

භික්ඛුනියාගවොසාසන්තියානනිවාග ත්වාභුඤ්ජන්ගතොද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාටිගදසනීයස්ස. 

ගසක්ඛසම්මගතසු කුගලසු ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත්ථා 
පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්ගතො ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති 
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති 
පාටිගදසනීයස්ස. 

ආ ඤ්ඤගකසු ගසනාසගනසු පුබ්ගබ අප්පටිසංවිදිතං ඛාදනීයං වා 
ගභොජනීයං වා අජ්ඣා ාගම සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්ගතො කති
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? ආ ඤ්ඤගකසු ගසනාසගනසු පුබ්ගබ අප්පටිසංවිදිතං
ඛාදනීයංවාගභොජනීයංවාඅජ්ඣා ාගම සහත්ථාපටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්ගතො
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති පාටිගදසනීයස්ස – 
ආ ඤ්ඤගකසු ගසනාසගනසු පුබ්ගබ අප්පටිසංවිදිතං ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං
වාඅජ්ඣා ාගම සහත්ථාපටිග් ගහත්වාභුඤ්ජන්ගතොඉමාද්ගවආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. 

ෙත්තාග ොපාටිගදසනීයානිට්ඨිතා. 

6. ගසඛියකණ්ඩං 

1. පරිමණ් ඩලවග් ක ො 

175. අනාදරියං පටිච්ෙ පු ගතො වා පච්ඡගතො වා ඔලම්ගබන්ගතො
නිවාගසන්ගතො කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අනාදරියං පටිච්ෙ පු ගතො වා 
පච්ඡගතොවාඔලම්ගබන්ගතොනිවාගසන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං
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– අනාදරියං පටිච්ෙ පු ගතො වා පච්ඡගතො වා ඔලම්ගබන්ගතොනිවාගසන්ගතො
ඉමංඑකංආපත්තිං ආපජ්ජති. 

…අනාදරියංපටිච්ෙපු ගතොවාපච්ඡගතොවාඔලම්ගබන්ගතොපාරුපන්ගතො 
එකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ කායං විවරිත්වා අන්ත ඝග   ච්ඡන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ කායං විවරිත්වා අන්ත ඝග  නිසීදන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ හත්ථං වා පාදං වා කීළාගපන්ගතො අන්ත ඝග  
 ච්ඡන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ හත්ථං වා පාදං වා කීළාගපන්ගතො අන්ත ඝග 
නිසීදන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙතහංතහංඔගලොගකන්ගතොඅන්ත ඝග  ච්ඡන්ගතො
එකං ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙතහංතහංඔගලොගකන්ගතොඅන්ත ඝග නිසීදන්ගතො
එකං ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ උක්ඛිත්තකාය අන්ත ඝග   ච්ඡන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ උක්ඛිත්තකාය අන්ත ඝග  නිසීදන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

පරිමණ්ඩලවග්ග ොපඨගමො. 

2. උජ් ජග් ඝිෙවග් ක ො 

176. …අනාදරියං පටිච්ෙ උජ්ජග්ඝිකාය අන්ත ඝග   ච්ඡන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙඋජ්ජග්ඝිකායඅන්ත ඝග නිසීදන්ගතොඑකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 
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…අනාදරියං පටිච්ෙ උච්ොසද්දං මහාසද්දං කග ොන්ගතො අන්ත ඝග  
 ච්ඡන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ උච්ොසද්දං මහාසද්දං කග ොන්ගතො අන්ත ඝග  
නිසීදන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ කායප්පොලකං අන්ත ඝග   ච්ඡන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ කායප්පොලකං අන්ත ඝග  නිසීදන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ බාහුප්පොලකං අන්ත ඝග   ච්ඡන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ බාහුප්පොලකං අන්ත ඝග  නිසීදන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙසීසප්පොලකංඅන්ත ඝග  ච්ඡන්ගතොඑකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ සීසප්පොලකං අන්ත ඝග  නිසීදන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

උජ්ජග්ඝිකවග්ග ොදුතිගයො. 

3. ඛම් භෙතවග් ක ො 

177. …අනාදරියං පටිච්ෙ ඛම්භකගතො අන්ත ඝග   ච්ඡන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙඛම්භකගතො අන්ත ඝග නිසීදන්ගතො එකංආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙඔගුණ්ඨිගතොඅන්ත ඝග  ච්ඡන්ගතොඑකංආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙඔගුණ්ඨිගතොඅන්ත ඝග නිසීදන්ගතොඑකංආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 
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…අනාදරියං පටිච්ෙඋක්කුටිකායඅන්ත ඝග   ච්ඡන්ගතොඑකංආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ පල්ලත්ථිකාය අන්ත ඝග  නිසීදන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ අසක්කච්ෙං පිණ්ඩපාතං පටිග් ණ්හන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ තහං තහං ඔගලොගකන්ගතො පිණ්ඩපාතං
පටිග් ණ්හන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ සූපඤ්ගඤව බහුං පටිග් ණ්හන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙථූපීකතංපිණ්ඩපාතංපටිග් ණ්හන්ගතොඑකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

ඛම්භකතවග්ග ොතතිගයො. 

4. පිණ් ඩපාතවග් ක ො 

178. …අනාදරියං පටිච්ෙ අසක්කච්ෙං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙතහංතහංඔගලොගකන්ගතො පිණ්ඩපාතංභුඤ්ජන්ගතො
එකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ තහං තහං ඔමසිත්වා පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ සූපඤ්ගඤව බහුං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙථූපකගතොඔමද්දිත්වාපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ සූපං වා බයඤ්ජනං වා ඔදගනන පටිච්ඡාගදන්ගතො 
එකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 
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…අනාදරියං පටිච්ෙ සූපං වා ඔදනං වා අගිලාගනො අත්තගනො අත්ථාය
විඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ උජ්ඣානසඤ්ඤී පග සං පත්තං ඔගලොගකන්ගතො
එකං ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ මහන්තං කබළං කග ොන්ගතො එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති. දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙදීඝංආගලොපංකග ොන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති. 
දුක්කටං…. 

පිණ්ඩපාතවග්ග ොෙතුත්ගථො. 

5. ෙබළවග් ක ො 

179. …අනාදරියං පටිච්ෙ අනාහගටකබගළමුඛද්වා ං විව න්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙභුඤ්ජමාගනොසබ්බංහත්ථංමුගඛපක්ඛිපන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ සකබගළන මුගඛන බයාහ න්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ පිණ්ඩුක්ගඛපකං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ කබළාවච්ගඡදකං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ අව ණ්ඩකා කං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ හත්ථනිද්ධුනකං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ සිත්ථාවකා කං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 
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…අනාදරියං පටිච්ෙ ජිව්හානිච්ඡා කං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙෙපුෙපුකා කංභුඤ්ජන්ගතොඑකංආපත්තිං ආපජ්ජති.
දුක්කටං…. 

කබළවග්ග ොපඤ්ෙගමො. 

6. සුරුසුරුවග් ක ො 

180. …අනාදරියං පටිච්ෙ සුරුසුරුකා කං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ හත්ථනිල්ගලහකං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ පත්තනිල්ගලහකං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ ඔට්ඨනිල්ගලහකං භුඤ්ජන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙසාමිගසනහත්ගථන පානීයථාලකංපටිග් ණ්හන්ගතො
එකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙසසිත්ථකංපත්තගධොවනං අන්ත ඝග ඡඩ්ගඩන්ගතො
එකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ ඡත්තපාණිස්ස ධම්මං ගදගසන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ දණ්ඩපාණිස්ස ධම්මං ගදගසන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ සත්ථපාණිස්ස ධම්මං ගදගසන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ ආවුධපාණිස්ස ධම්මං ගදගසන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

සුරුසුරුවග්ග ොඡට්ගඨො. 
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7. පාදුෙවග් ක ො 

181. …අනාදරියං පටිච්ෙ පාදුකාරුළ්හස්ස ධම්මං ගදගසන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙඋපාහනාරුළ්හස්සධම්මංගදගසන්ගතොඑකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ යාන තස්ස ධම්මං ගදගසන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ සයන තස්ස ධම්මං ගදගසන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙපල්ලත්ථිකායනිසින්නස්සධම්මංගදගසන්ගතො එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ ගවඨිතසීසස්ස ධම්මං ගදගසන්ගතො එකං ආපත්තිං 
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙඔගුණ්ඨිතසීසස්සධම්මංගදගසන්ගතොඑකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ ඡමායං නිසීදිත්වා ආසගන නිසින්නස්ස ධම්මං
ගදගසන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙනීගෙආසගනනිසීදිත්වාඋච්ගෙආසගන නිසින්නස්ස
ධම්මංගදගසන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියංපටිච්ෙඨිගතොනිසින්නස්සධම්මංගදගසන්ගතොඑකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ පච්ඡගතො  ච්ඡන්ගතො පු ගතො  ච්ඡන්තස්ස ධම්මං
ගදගසන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ උප්පගථන  ච්ඡන්ගතො පගථන  ච්ඡන්තස්ස ධම්මං 
ගදගසන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති. දුක්කටං…. 

…අනාදරියං පටිච්ෙ ඨිගතො උච්ො ං වා පස්සාවං වා කග ොන්ගතො එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 
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…අනාදරියං පටිච්ෙ හරිගත උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා 
කග ොන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවාකග ොන්ගතො 
කතිආපත්තිගයොආපජ්ජති? අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවා
ගඛළංවා කග ොන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං–අනාදරියංපටිච්ෙ
උදගකඋච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වාකග ොන්ගතො ඉමං එකංආපත්තිං
ආපජ්ජති. 

පාදුකවග්ග ොසත්තගමො. 

ගසඛියානිට්ඨිතා. 

කතාපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොදුතිගයො. 

3. විපත්තිවාග ො 
182. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං

කති විපත්තිගයො භජන්ති? ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො
ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති – සියා සීලවිපත්තිං, සියා
ආො විපත්තිං…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවං වාගඛළංවාකග ොන්තස්ස
ආපත්තිෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජති? අනාදරියං පටිච්ෙඋදගක
උච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළං වාකග ොන්තස්ස ආපත්තිෙතුන්නංවිපත්තීනං
එකංවිපත්තිංභජති–ආො විපත්තිං. 

විපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොතතිගයො. 

4. සඞ් හිතවාග ො 
183. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො සත්තන්නං

ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ගමථුනං ධම්මං
පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං තීහි 
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියාදුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවං වාගඛළංවාකග ොන්තස්ස
ආපත්තිසත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංකතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහිසඞ් හිතා? 
අනාදරියං පටිච්ෙ උදගක උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා කග ොන්තස්ස
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ආපත්ති සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං එගකන ආපත්තික්ඛන්ගධන 
සඞ් හිතා–දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. 

සඞ් හිතවාග ොනිට්ඨිගතොෙතුත්ගථො. 

5. සමුට්ඨානවාග ො 
184. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො ඡන්නං

ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති [සමුට්ඨහන්ති (සී.
සයා.)]? ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ 
චිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති, නවාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවං වාගඛළංවාකග ොන්තස්ස
ආපත්ති ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? 
අනාදරියං පටිච්ෙ උදගක උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා කග ොන්තස්ස
ආපත්ති ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො. 

සමුට්ඨානවාග ොනිට්ඨිගතොපඤ්ෙගමො. 

6. අධික ණවාග ො 
185. ගමථුනං ධම්මංපටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයොෙතුන්නංඅධික ණානං

කතමං අධික ණං? ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
අධික ණානංආපත්තාධික ණං…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා කග ොන්තස්ස
ආපත්තිෙතුන්නංඅධික ණානංකතමංඅධික ණං? අනාදරියංපටිච්ෙඋදගක 
උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා කග ොන්තස්ස ආපත්ති ෙතුන්නං
අධික ණානං ආපත්තාධික ණං. 

අධික ණවාග ොනිට්ඨිගතොඡට්ගඨො. 

7. සමථවාග ො 
186. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො සත්තන්නං සමථානං

කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්තස්ස ආපත්තිගයො
සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ තිණවත්ථා ගකන 
ෙ…ගප.…. 
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අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා කග ොන්තස්ස
ආපත්ති සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මති? අනාදරියං පටිච්ෙ 
උදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළං වාකග ොන්තස්සආපත්ති සත්තන්නං
සමථානං තීහි සමගථහි සම්මති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, සියාසම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

සමථවාග ොනිට්ඨිගතොසත්තගමො. 

8. සමුච්ෙයවාග ො 
187. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවන්ගතොකතිආපත්තිගයොආපජ්ජති? ගමථුනං

ධම්මං පටිගසවන්ගතො තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. අක්ඛායිගත සරීග 
ගමථුනංධම්මංපටිගසවති, ආපත්තිපා ාජිකස්ස; ගයභුගයයනඛායිගතසරීග 
ගමථුනං ධම්මං පටිගසවති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; වට්ටකගත මුගඛ
අච්ඡුපන්තං අඞ් ජාතං පගවගසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස – ගමථුනං ධම්මං
පටිගසවන්ගතොඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තාආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජන්ති, සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා, ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති, ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං, සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි
සම්මන්ති? තාආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති –
සියා සීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං තීහි
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං, 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකන ෙ…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවාකග ොන්ගතො 
කතිආපත්තිගයොආපජ්ජති? අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවා
ගඛළංවා කග ොන්ගතොඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං–අනාදරියංපටිච්ෙ
උදගකඋච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වාකග ොන්ගතො ඉමං එකංආපත්තිං
ආපජ්ජති. 

සා ආපත්ති ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජති, සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා, ඡන්නං



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික්ඛුවිභඞ්ග ො 

76 

පටුන  

ආපත්තිසමුට්ඨානානංකතිහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති, ෙතුන්නං අධික ණානං
කතමංඅධික ණං, සත්තන්නං, සමථානංකතිහිසමගථහිසම්මති? සාආපත්ති 
ෙතුන්නං විපත්තීනං එකං විපත්තිං භජති – ආො විපත්තිං. සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං එගකන ආපත්තික්ඛන්ගධන සඞ් හිතා –
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො.
ෙතුන්නංඅධික ණානං, ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නංසමථානංතීහිසමගථහි
සම්මති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා
සම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

සමුච්ෙයවාග ොනිට්ඨිගතොඅට්ඨගමො. 

ඉගමඅට්ඨවා ාසජ්ඣායමග්ග නලිඛිතා. 

තස්සුද්දානං– 

කත්ථපඤ්ඤත්ති කතිෙ, විපත්තිසඞ් ගහන ෙ; 
සමුට්ඨානාධික ණාසමගථො, සමුච්ෙගයනොති. 

1. කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ො 

1. පා ාජිකකණ්ඩං 

188. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන
ගමථුනංධම්මං පටිගසවනපච්ෙයාපා ාජිකංකත්ථපඤ්ඤත්තං, කං ආ බ්භ, 
කිස්මිංවත්ථුස්මිං…ගප.…ගකනාභතන්ති? 

යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන ගමථුනං 
ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සුදින්නං කලන්දපුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? සුදින්ගනො කලන්දපුත්ගතො පු ාණදුතියිකාය ගමථුනං ධම්මං
පටිගසවි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති, ද්ගව අනුපඤ්ඤත්තිගයො. 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. සබ්බත්ථ පඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? සාධා ණපඤ්ඤත්ති. එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්තීති? උභගතොපඤ්ඤත්ති. පඤ්ෙන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං නිදානපරියාපන්නං.
කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසංආ ච්ඡතීති? දුතිගයනඋද්ගදගසන උද්ගදසං
ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? සීලවිපත්ති. සත්තන්නං 
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ආපත්තික්ඛන්ධානංකතගමො ආපත්තික්ඛන්ගධොති? පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධො.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාතීති? එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො…ගප.…ගකනාභතන්ති? ප ම්ප ාභතං– 

උපාලිදාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
ගමොග් ලිපුත්ගතනපඤ්ෙමා, එගතජම්බුසිරිව්හගය.…ගප.…; 

එගත නා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූ මග් ගකොවිදා; 
විනයංදීගපපකාගසසුං, පිටකංතම්බපණ්ණියාති. 

189. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
අදින්නං ආදියනපච්ෙයා පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ධනියං කුම්භකා පුත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ධනිගයො කුම්භකා පුත්ගතො  ඤ්ගඤො දාරූනි අදින්නං ආදියි, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතො ෙසමුට්ඨාති, 
නකායගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

190. සඤ්චිච්ෙමනුස්සවිග් හංජීවිතාගවොග ොපනපච්ෙයා පා ාජිකං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුගල භික්ඛූ
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛූ අඤ්ඤමඤ්ඤං ජීවිතා
ගවොග ොගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියා කායගතොෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, 
න කායගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

191. අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපනපච්ෙයා පා ාජිකං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
වග්ගුමුදාතීරිගය භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? වග්ගුමුදාතීරියා භික්ඛූ
ගිහීනං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස වණ්ණං භාසිංසු, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො; සියා වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, 
නකායගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ෙත්තාග ොපා ාජිකානිට්ඨිතා. 
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2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩාදි 

192. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන
උපක්කමිත්වාඅසුචිංගමොෙනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසොකත්ථපඤ්ඤත්ගතො, කං
ආ බ්භ, කිස්මිංවත්ථුස්මිං…ගප.… ගකනාභතන්ති? 

යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
උපක්කමිත්වා අසුචිං ගමොෙනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං ගසයයසකං ආ බ්භ. 
කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ගසයයසගකොඋපක්කමිත්වා අසුචිංගමොගෙසි, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? අසාධා ණපඤ්ඤත්ති. එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්තීති? එකගතොපඤ්ඤත්ති. පඤ්ෙන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං නිදානපරියාපන්නං.
කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසංආ ච්ඡතීති? තතිගයනඋද්ගදගසනඋද්ගදසං 
ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? සීලවිපත්ති. සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමො ආපත්තික්ඛන්ගධොති? 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාතීති? එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…ගකනාභතන්ති? ප ම්ප ාභතං– 

උපාලිදාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
ගමොග් ලිපුත්ගතනපඤ්ෙමා, එගතජම්බුසිරිව්හගය.…ගප.…; 

එගතනා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූමග් ගකොවිදා; 
විනයං දීගපපකාගසසුං, පිටකං තම්බපණ්ණියාති. 

මාතු ාගමන සද්ධිං කායසංසග් ං සමාපජ්ජනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො 
කත්ථපඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්ගතො.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තං
උදායිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී මාතු ාගමන සද්ධිං
කායසංසග් ං සමාපජ්ජි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

මාතු ාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාොහි ඔභාසනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිං
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ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා උදායී මාතු ාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාොහි
ඔභාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතො ෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතො
ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

මාතු ාමස්ස සන්තිගක අත්තකාමපාරිෙරියාය වණ්ණං භාසනපච්ෙයා 
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං
ආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඋදායී
මාතු ාමස්ස සන්තිගකඅත්තකාමපාරිෙරියායවණ්ණංභාසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

සඤ්ෙරිත්තං සමාපජ්ජනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්ගතො.කංආ බ්භාති? ආයස්මන්තංඋදායිංආ බ්භ.කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මාඋදායීසඤ්ෙරිත්තංසමාපජ්ජි, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති–සියාකායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; 
සියාවාෙගතොසමුට්ඨාති, න කායගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතො
ෙ සමුට්ඨාති, න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතො
ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කා ාපනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ 
පඤ්ඤත්ගතොති? ආළවියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ආළවගක භික්ඛූ 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආළවකා භික්ඛූ සඤ්ඤාචිකාය කුටිගයො
කා ාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං
ඡහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

මහල්ලකං විහා ංකා ාපනපච්ෙයාසඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථපඤ්ඤත්ගතොති? 
ගකොසම්බියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං ඡන්නං ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා ඡන්ගනො විහා වත්ථුං ගසොගධන්ගතො 
අඤ්ඤත ං ගෙතියරුක්ඛං ගඡදාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

භික්ඛුං අමූලගකන පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංසනපච්ෙයා
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්ගතො. කං 
ආ බ්භාති? ගමත්තියභූමජගක භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
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ගමත්තියභූමජකා භික්ඛූ ආයස්මන්තං දබ්බං මල්ලපුත්තං අමූලගකන
පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

භික්ඛුං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්ස කිඤ්චිගදසං ගලසමත්තං උපාදාය
පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංසනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතොති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ගමත්තියභූමජගක
භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ගමත්තියභූමජකා භික්ඛූ ආයස්මන්තං
දබ්බං මල්ලපුත්තං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්ස කිඤ්චි ගදසං ගලසමත්තං
උපාදාය පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

සඞ්ඝගභදකස්ස භික්ඛුගනො යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති?  ාජ ගහ
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ගදවදත්තං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ගදවදත්ගතො සමග් ස්ස සඞ්ඝස්ස ගභදාය ප ක්කමි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–
කායගතොෙ වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

ගභදකානුවත්තකානං භික්ඛූනං යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති?  ාජ ගහ
පඤ්ඤත්ගතො.කං ආ බ්භාති? සම්බහුගලභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? 
සම්බහුලා භික්ඛූ ගදවදත්තස්ස සඞ්ඝගභදාය ප ක්කමන්තස්ස අනුවත්තකා
අගහසුං වග් වාදකා, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගක සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතොෙ
චිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති…ගප.…. 

දුබ්බෙස්සභික්ඛුගනොයාවතතියංසමනුභාසනායන පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? ගකොසම්බියං පඤ්ඤත්ගතො. කං 
ආ බ්භාති? ආයස්මන්තං ඡන්නං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ආයස්මා
ඡන්ගනො භික්ඛූහිසහධම්මිකංවුච්ෙමාගනොඅත්තානංඅවෙනීයංඅකාසි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

කුලදූසකස්ස භික්ඛුගනො යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං
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පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? අස්සජිපුනබ්බසුගක භික්ඛූ ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? අස්සජිපුනබ්බසුකා භික්ඛූ සඞ්ගඝන පබ්බාජනීයකම්මකතා
භික්ඛූ ඡන්ද ාමිතා ගදොස ාමිතා ගමොහ ාමිතා භය ාමිතා පාගපසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන 
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා ක ණපච්ෙයා
දුක්කටං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ඡබ්බග්ගිගයභික්ඛූආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ උදගක
උච්ො ම්පි පස්සාවම්පි ගඛළම්පි අකංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, 
එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන 
සමුට්ඨාති–කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොපඨගමො. 

2. කතාපත්තිවාග ො 

1. පා ාජිකකණ්ඩං 

193. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති –
අක්ඛායිගත සරීග  ගමථුනං ධම්මං පටිගසවති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; 
ගයභුගයයන ඛායිගත සරීග  ගමථුනං ධම්මං පටිගසවති, ආපත්ති 
ථුල්ලච්ෙයස්ස; වට්ටකගත මුගඛ අච්ඡුපන්තං අඞ් ජාතං පගවගසති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස; ජතුමට්ඨගකපාචිත්තියං–ගමථුනංධම්මං පටිගසවනපච්ෙයාඉමා 
ෙතස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

අදින්නං ආදියනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අදින්නං 
ආදියනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පඤ්ෙමාසකං වා
අතිග කපඤ්ෙමාසකංවා අග්ඝනකංඅදින්නංගථයයසඞ්ඛාතංආදියති, ආපත්ති
පා ාජිකස්ස; අතිග කමාසකං වා ඌනපඤ්ෙමාසකං වා අග්ඝනකං අදින්නං
ගථයයසඞ්ඛාතංආදියති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; මාසකංවාඌනමාසකංවා
අග්ඝනකං අදින්නං ගථයයසඞ්ඛාතං ආදියති, ආපත්ති දුක්කටස්ස – අදින්නං
ආදියනපච්ෙයාඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

සඤ්චිච්ෙ මනුස්සවිග් හං ජීවිතා ගවොග ොපනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති? සඤ්චිච්ෙ මනුස්සවිග් හං ජීවිතා ගවොග ොපනපච්ෙයා තිස්ගසො
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. මනුස්සං ඔදිස්ස ඔපාතං ඛණති ‘‘පපතිත්වා
මරිස්සතී’’ති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; පපතිගතදුක්ඛාගවදනාඋප්පජ්ජති, ආපත්ති
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ථුල්ලච්ෙයස්ස; ම ති, ආපත්තිපා ාජිකස්ස–සඤ්චිච්ෙමනුස්සවිග් හංජීවිතා
ගවොග ොපනපච්ෙයාඉමා තිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති? අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපනපච්ෙයා තිස්ගසො
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො අසන්තං අභූතං 
උත්තරිමනුස්සධම්මංඋල්ලපති, ආපත්තිපා ාජිකස්ස, ‘‘ගයො ගත විහාග වසති
ගසො භික්ඛු අ හා’’ති භණති, පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; න
පටිවිජානන්තස්සආපත්තිදුක්කටස්ස–අසන්තංඅභූතංඋත්තරිමනුස්සධම්මං 
උල්ලපනපච්ෙයාඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

ෙත්තාග ොපා ාජිකානිට්ඨිතා. 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩාදි 

194. උපක්කමිත්වා අසුචිං ගමොෙනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
උපක්කමිත්වාඅසුචිගමොෙනපච්ෙයාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති–ගෙගතති 
උපක්කමතිමුච්ෙති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස; ගෙගතති උපක්කමතිනමුච්ෙති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; පගයොග  දුක්කටං – උපක්කමිත්වා
අසුචිගමොෙනපච්ෙයාඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

කායසංසග් ං සමාපජ්ජනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
කායසංසග් ං සමාපජ්ජනපච්ෙයා පඤ්ෙ ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – අවස්සුතා
භික්ඛුනී අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩලං  හණං
සාදියති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; භික්ඛු කාගයන කායං ආමසති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස; කාගයන කායපටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; 
කායපටිබද්ගධන කායපටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; 
අඞ්ගුලිපගතොදගකපාචිත්තියං –කායසංසග් ංසමාපජ්ජනපච්ෙයා ඉමාපඤ්ෙ
ආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

මාතු ාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාොහි ඔභාසනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති–වච්ෙමග් ංපස්සාවමග් ංආදිස්සවණ්ණම්පිභණතිඅවණ්ණම්පි
භණති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; වච්ෙමග් ං පස්සාවමග් ං ඨගපත්වා
අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩලංආදිස්සවණ්ණම්පිභණති අවණ්ණම්පිභණති, 
ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; කායපටිබද්ධංආදිස්සවණ්ණම්පිභණතිඅවණ්ණම්පි
භණති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අත්තකාමපාරිෙරියාය වණ්ණං භාසනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති – මාතු ාමස්ස සන්තිගක අත්තකාමපාරිෙරියාය වණ්ණං භාසති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; පණ්ඩකස්ස සන්තිගක අත්තකාමපාරිෙරියාය 
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වණ්ණං භාසති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; ති ච්ඡාන තස්ස සන්තිගක 
අත්තකාමපාරිෙරියායවණ්ණංභාසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

සඤ්ෙරිත්තං සමාපජ්ජනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – 
පටිග් ණ්හාති වීමංසති පච්ොහ ති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; පටිග් ණ්හාති 
වීමංසතිනපච්ොහ ති, ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; පටිග් ණ්හාතිනවීමංසතින 
පච්ොහ ති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කා ාපනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – 
කා ාගපති, පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං [එකපිණ්ගඩ (සයා.)] අනා ගත
ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිංපිණ්ගඩආ ගතආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

මහල්ලකං විහා ං කා ාපනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති –
කා ාගපති, පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං අනා ගත, ආපත්ති 
ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිංපිණ්ගඩආ ගතආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

භික්ඛුං අමූලගකන පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංසනපච්ෙයා තිස්ගසො 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – අගනොකාසං කා ාගපත්වා ොවනාධිප්පාගයො වගදති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසගසන දුක්කටස්ස; ඔකාසං කා ාගපත්වා 
අක්ගකොසාධිප්පාගයොවගදති, ආපත්තිඔමසවාදස්ස. 

භික්ඛුං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්සකිඤ්චි ගදසං ගලසමත්තං උපාදාය
පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංසනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති –
අගනොකාසං කා ාගපත්වා ොවනාධිප්පාගයො වගදති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසගසන
දුක්කටස්ස; ඔකාසං කා ාගපත්වා අක්ගකොසාධිප්පාගයො වගදති, ආපත්ති
ඔමසවාදස්ස. 

සඞ්ඝගභදගකොභික්ඛුයාවතතියංසමනුභාසනායනපටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා 
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි 
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

ගභදකානුවත්තකා භික්ඛූ යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – ඤත්තියා දුක්කටං; 
ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

දුබ්බගෙො භික්ඛු යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා 
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි 
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 
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කුලදූසගකො භික්ඛු යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා 
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි 
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා ක ණපච්ෙයා
කතිආපත්තිගයොආපජ්ජති? අනාදරියංපටිච්ෙඋදගක උච්ො ංවාපස්සාවං වා
ගඛළංවාක ණපච්ෙයාඑකංආපත්තිං ආපජ්ජති.දුක්කටං–අනාදරියංපටිච්ෙ
උදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා ක ණපච්ෙයාඉමංඑකංආපත්තිං
ආපජ්ජති. 

කතාපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොදුතිගයො. 

3. විපත්තිවාග ො 
195. ගමථුනං ධම්මංපටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනං

කති විපත්තිගයො භජන්ති? ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයො
ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති – සියා සීලවිපත්තිං සියා
ආො විපත්තිං…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා ක ණපච්ෙයා
ආපත්තිෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජති? අනාදරියංපටිච්ෙ උදගක
උච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවාක ණපච්ෙයාආපත්තිෙතුන්නංවිපත්තීනං
එකං විපත්තිංභජති–ආො විපත්තිං. 

විපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොතතිගයො. 

4. සඞ් හිතවාග ො 
196. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයො සත්තන්නං

ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ගමථුනං ධම්මං
පටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ෙතූහි
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා ක ණපච්ෙයා
ආපත්තිසත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංකතිහිආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? 
අනාදරියං පටිච්ෙ උදගක උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා ක ණපච්ෙයා 
ආපත්ති සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං එගකන ආපත්තික්ඛන්ගධන
සඞ් හිතා– දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. 
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සඞ් හිතවාග ොනිට්ඨිගතොෙතුත්ගථො. 

5. සමුට්ඨානවාග ො 
197. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ඡන්නං

ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ගමථුනං ධම්මං
පටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න 
වාෙගතො…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා ක ණපච්ෙයා
ආපත්ති ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? 
අනාදරියං පටිච්ෙ උදගක උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා ක ණපච්ෙයා
ආපත්ති ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො…ගප.…. 

සමුට්ඨානවාග ොනිට්ඨිගතොපඤ්ෙගමො. 

6. අධික ණවාග ො 
198. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං

අධික ණානං කතමං අධික ණං? ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා
ආපත්තිගයොෙතුන්නංඅධික ණානංආපත්තාධික ණං…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවා ක ණපච්ෙයා
ආපත්තිෙතුන්නංඅධික ණානංකතමංඅධික ණං? අනාදරියංපටිච්ෙඋදගක 
උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා ක ණපච්ෙයා ආපත්ති ෙතුන්නං
අධික ණානං ආපත්තාධික ණං. 

අධික ණවාග ොනිට්ඨිගතොඡට්ගඨො. 

7. සමථවාග ො 
199. ගමථුනං ධම්මංපටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයොසත්තන්නංසමථානං

කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා ආපත්තිගයො
සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ; සියා සම්මුඛාවිනගයන තිණවත්ථා ගකන
ෙ…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවං වාගඛළංවාක ණපච්ෙයා
ආපත්ති සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මති? අනාදරියං පටිච්ෙ
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පටුන  

උදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවාක ණපච්ෙයාආපත්තිසත්තන්නං 
සමථානං තීහි සමගථහි සම්මති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකනොති. 

සමථවාග ොනිට්ඨිගතොසත්තගමො. 

8. සමුච්ෙයවාග ො 
200. ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 

ගමථුනං ධම්මං පටිගසවනපච්ෙයා ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
අක්ඛායිගත සරීග  ගමථුනං ධම්මං පටිගසවති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; 
ගයභුගයයන ඛායිගත සරීග  ගමථුනං ධම්මං පටිගසවති, ආපත්ති 
ථුල්ලච්ෙයස්ස; වට්ටකගත මුගඛ අච්ඡුපන්තං අඞ් ජාතං පගවගසති, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස; ජතුමට්ඨගකපාචිත්තියං–ගමථුනංධම්මංපටිගසවනපච්ෙයාඉමා
ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති
විපත්තිගයො භජන්ති? සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං? 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං 
විපත්තීනංද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිංසියාආො විපත්තිං. 
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ෙතූහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං, 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං, තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ, පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ…ගප.…. 

අනාදරියංපටිච්ෙ උදගකඋච්ො ංවාපස්සාවං වාගඛළංවාක ණපච්ෙයා
කතිආපත්තිගයොආපජ්ජති? අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවා පස්සාවංවා
ගඛළංවාක ණපච්ෙයාඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.දුක්කටං–අනාදරියං පටිච්ෙ 
උදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවාගඛළංවාක ණපච්ෙයාඉමං එකංආපත්තිං
ආපජ්ජති.සාආපත්තිෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජති? සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංකතිහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති? ෙතුන්නංඅධික ණානං
කතමං අධික ණං? සත්තන්නංසමථානංකතිහිසමගථහිසම්මති? සාආපත්ති 
ෙතුන්නං විපත්තීනං එකං විපත්තිං භජති – ආො විපත්තිං. සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං එගකන ආපත්තික්ඛන්ගධන සඞ් හිතා –
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දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති –කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, නවාෙගතො.
ෙතුන්නංඅධික ණානං, ආපත්තාධික ණං.සත්තන්නංසමථානංතීහි සමගථහි
සම්මති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා
සම්මුඛාවිනගයනෙ තිණවත්ථා ගකනොති. 

සමුච්ෙයවාග ොනිට්ඨිගතොඅට්ඨගමො. 

අට්ඨපච්ෙයවා ානිට්ඨිතා. 

මහාවිභඞ්ග ගසොළසමහාවා ානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුවිභඞ් මහාවාග ොනිට්ඨිගතො. 
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භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

1. කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ො 

1. පා ාජිකකණ්ඩං 

201. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන
භික්ඛුනීනං පඤ්ෙමං පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තං? කං ආ බ්භ? කිස්මිං
වත්ථුස්මිං? අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති? 
සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, පගදසපඤ්ඤත්ති? සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්ති? එකගතොපඤ්ඤත්ති, උභගතොපඤ්ඤත්ති? ෙතුන්නං
පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නං? කතගමන
උද්ගදගසන උද්ගදසං ආ ච්ඡති? ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්ති? 
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමො ආපත්තික්ඛන්ගධො? ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංකතිහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති? ෙතුන්නංඅධික ණානං 
කතමංඅධික ණං? සත්තන්නංසමථානංකතිහිසමගථහිසම්මති? ගකොතත්ථ
විනගයො? ගකො තත්ථ අභිවිනගයො? කිං තත්ථ පාතිගමොක්ඛං? කිං තත්ථ
අධිපාතිගමොක්ඛං? කාවිපත්ති? කා සම්පත්ති? කාපටිපත්ති? කතිඅත්ථවගස
පටිච්ෙ භ වතා භික්ඛුනීනං පඤ්ෙමං පා ාජිකං පඤ්ඤත්තං? කා සික්ඛන්ති? 
කා සික්ඛිතසික්ඛා? කත්ථ ඨිතං? කා ධාග න්ති? කස්ස වෙනං? 
ගකනාභතන්ති? 

202. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
භික්ඛුනීනංපඤ්ෙමංපා ාජිකංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.
කං ආ බ්භාති? සුන්දරීනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
සුන්දරීනන්දා භික්ඛුනී අවස්සුතා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං
සාදියි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති අනුපඤ්ඤත්ති
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති. අනුපඤ්ඤත්ති
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? අසාධා ණපඤ්ඤත්ති. එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්තීති? එකගතොපඤ්ඤත්ති. ෙතුන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං නිදානපරියාපන්නං.
කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසංආ ච්ඡතීති? දුතිගයන උද්ගදගසනඋද්ගදසං
ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? සීලවිපත්ති. සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානංකතගමොආපත්තික්ඛන්ගධොති? පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධො. 
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාතීති? එගකන
සමුට්ඨාගන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න වාෙගතො.
ෙතුන්නං අධික ණානංකතමංඅධික ණන්ති? ආපත්තාධික ණං? සත්තන්නං
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සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මතීති? ද්වීහි සමගථහි සම්මති –
සම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ.ගකොතත්ථ විනගයො, ගකොතත්ථ
අභිවිනගයොති? පඤ්ඤත්ති විනගයො, විභත්ති අභිවිනගයො. කිං තත්ථ 
පාතිගමොක්ඛං, කිං තත්ථ අධිපාතිගමොක්ඛන්ති? පඤ්ඤත්ති පාතිගමොක්ඛං, 
විභත්ති අධිපාතිගමොක්ඛං.කා විපත්තීති? අසංවග ො විපත්ති.කා සම්පත්තීති? 
සංවග ො සම්පත්ති. කා පටිපත්තීති? න එවරූපං කරිස්සාමීති යාවජීවං
ආපාණගකොටිකං සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපගදසු. [අ. නි. 10.31] කති
අත්ථවගසපටිච්ෙභ වතාභික්ඛුනීනංපඤ්ෙමංපා ාජිකං පඤ්ඤත්තන්ති? දස
අත්ථවගස පටිච්ෙ භ වතා භික්ඛුනීනං පඤ්ෙමං පා ාජිකං පඤ්ඤත්තං –
සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, සඞ්ඝඵාසුතාය, දුම්මඞ්කූනංභික්ඛුනීනංනිග් හාය, ගපසලානං
භික්ඛුනීනංඵාසුවිහා ාය, දිට්ඨධම්මිකානංආසවානංසංව ාය, සම්ප ායිකානං 
ආසවානං පටිඝාතාය, අප්පසන්නානං පසාදාය, පසන්නානං භිගයයොභාවාය, 
සද්ධම්මට්ඨිතියා, විනයානුග් හාය. කා සික්ඛන්තීති? ගසක්ඛා ෙ 
පුථුජ්ජනකලයාණිකා ෙ සික්ඛන්ති. කා සික්ඛිතසික්ඛාති? අ හන්තිගයො 
[අ හන්තා (ක.)] සික්ඛිතසික්ඛා. කත්ථ ඨිතන්ති? සික්ඛාකාමාසු ඨිතං. කා
ධාග න්තීති? යාසංවත්තතිතාධාග න්ති.කස්සවෙනන්ති? භ වගතොවෙනං 
අ හගතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස.ගකනාභතන්ති? ප ම්ප ාභතං– 

උපාලිදාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
ගමොග් ලිපුත්ගතනපඤ්ෙමා, එගතජම්බුසිරිව්හගය. 

තගතොමහින්ගදොඉට්ටිගයො, උත්තිගයොසම්බගලොතථා; 
භද්දනාගමොෙපණ්ඩිගතො. 

එගත නා ාමහාපඤ්ඤා, ජම්බුදීපාඉධා තා; 
විනයංගතවාෙයිංසු, පිටකංතම්බපණ්ණියා. 

නිකාගයපඤ්ෙවාගෙසුං, සත්තගෙවපක ගණ; 
තගතොඅරිට්ගඨොගමධාවී, තිස්සදත්ගතොෙපණ්ඩිගතො. 

විසා ගදොකාළසුමගනො, ගථග ොෙදීඝනාමගකො; 
දීඝසුමගනොෙපණ්ඩිගතො. 

පුනගදව කාළසුමගනො, නා ත්ගථග ොෙ බුද්ධ ක්ඛිගතො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, ගදවත්ගථග ොෙපණ්ඩිගතො. 

පුනගදවසුමගනොගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
බහුස්සුගතොචූළනාග ො,  ගජොවදුප්පධංසිගයො. 

ධම්මපාලිතනාගමොෙ, ග ොහගණසාධුපූජිගතො; 
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තස්සසිස්ගසොමහාපඤ්ගඤො, ගඛමනාගමොතිගපටගකො. 

දීගපතා ක ාජාවපඤ්ඤායඅතිග ොෙථ; 
උපතිස්ගසොෙගමධාවී, ඵුස්සගදගවොමහාකථී. 

පුනගදවසුමගනොගමධාවී, පුප්ඵනාගමොබහුස්සුගතො; 
මහාකථීමහාසිගවො, පිටගකසබ්බත්ථගකොවිගදො. 

පුනගදවඋපාලිගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
මහානාග ොමහාපඤ්ගඤො, සද්ධම්මවංසගකොවිගදො. 

පුනගදවඅභගයොගමධාවී, පිටගකසබ්බත්ථගකොවිගදො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො. 

තස්ස සිස්ගසොමහාපඤ්ගඤො, පුප්ඵනාගමො බහුස්සුගතො; 
සාසනංඅනු ක්ඛන්ගතො, ජම්බුදීගපපතිට්ඨිගතො. 

චූළාභගයොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
තිස්සත්ගථග ොෙගමධාවී, සද්ධම්මවංසගකොවිගදො. 

චූළගදගවොෙගමධාවී, විනගයෙවිසා ගදො; 
සිවත්ගථග ොෙගමධාවී, විනගයසබ්බත්ථගකොවිගදො. 

එගතනා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූමග් ගකොවිදා; 
විනයං දීගපපකාගසසුං, පිටකං තම්බපණ්ණියාති. 

203. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන
භික්ඛුනීනං ඡට්ඨං පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ජානං පා ාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපන්නං භික්ඛුනිං
ගනවත්තනා පටිගෙොගදසි  ණස්ස ආග ොගෙසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති–
කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

204. භික්ඛුනීනං සත්තමං පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දාභික්ඛුනීසමග්ග නසඞ්ගඝනඋක්ඛිත්තංඅරිට්ඨං 
භික්ඛුං ද්ධබාධිපුබ්බංඅනුවත්ති, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

91 

පටුන  

205. භික්ඛුනීනං අට්ඨමං පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූග සුං, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

අට්ඨපා ාජිකානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

ගමථුනාදින්නාදානඤ්ෙ, මනුස්සවිග් හුත්තරි; 
කායසංසග් ංඡාගදති, උක්ඛිත්තාඅට්ඨවත්ථුකා; 
පඤ්ඤාගපසිමහාවීග ො, ගඡජ්ජවත්ථූඅසංසයාති. 

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩං 

206. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
උස්සයවාදිකාය භික්ඛුනියා අඩ්ඩං කග ොන්තියා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතො? කං ආ බ්භ? කිස්මිංවත්ථුස්මිං…ගප.…ගකනාභතන්ති? 

207. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
උස්සයවාදිකාය භික්ඛුනියා අඩ්ඩං කග ොන්තියා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිංආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනීඋස්සයවාදිකා
විහරි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති. අනුපඤ්ඤත්ති
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? අසාධා ණපඤ්ඤත්ති. එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්තීති? එකගතොපඤ්ඤත්ති. ෙතුන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං නිදානපරියාපන්නං. 
කතගමනඋද්ගදගසන උද්ගදසංආ ච්ඡතීති? තතිගයනඋද්ගදගසනඋද්ගදසං
ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? සීලවිපත්ති. සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමො ආපත්තික්ඛන්ගධොති? 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතීති? ද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියාකායගතොෙ 
වාෙගතොෙසමුට්ඨාති, නචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතො ෙ චිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාති…ගප.…ගකනාභතන්ති? ප ම්ප ාභතං– 

උපාලිදාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
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ගමොග් ලිපුත්ගතනපඤ්ෙමා, එගතජම්බුසිරිව්හගය.…ගප.…; 

එගතනා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූමග් ගකොවිදා; 
විනයංදීගපපකාගසසුං, පිටකංතම්බපණ්ණියාති. 

208. ගෙොරිං වුට්ඨාගපන්තියා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ගෙොරිං වුට්ඨාගපසි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති – සියා වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න කායගතො; සියා
කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

209. එකාය  ාමන්ත ං  ච්ඡන්තියා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ 
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං
භික්ඛුනිංආ බ්භ. කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ාභික්ඛුනීඑකා ාමන්ත ං
 ච්ඡි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති, තිස්ගසොඅනුපඤ්ඤත්තිගයො.ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

210. සමග්ග න සඞ්ගඝන උක්ඛිත්තං භික්ඛුනිං ධම්ගමන විනගයන 
සත්ථුසාසගනන අනපගලොගකත්වා කා කසඞ්ඝං අනඤ්ඤාය  ණස්ස ඡන්දං 
ඔසාග න්තියා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දාභික්ඛුනීසමග්ග නසඞ්ගඝනඋක්ඛිත්තංභික්ඛුනිං 
ධම්ගමන විනගයන සත්ථුසාසගනන අනපගලොගකත්වා කා කසඞ්ඝං
අනඤ්ඤාය  ණස්ස ඡන්දං ඔසාග සි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

211. අවස්සුතාය භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස හත්ථගතො
ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්තියා
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං
ආ බ්භාති? සුන්දරීනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
සුන්දරීනන්දා භික්ඛුනී අවස්සුතා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස හත්ථගතො
ආමිසං පටිග් ගහසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 
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212. ‘‘කිං ගත, අගයය, එගසො පුරිසපුග් ගලො කරිස්සති අවස්සුගතො වා
අනවස්සුගතො වා, යගතො ත්වං අනවස්සුතා! ඉඞ්ඝ, අගයය, යං ගත එගසො 
පුරිසපුග් ගලො ගදති ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා, තං ත්වං සහත්ථා 
පටිග් ගහත්වාඛාදවාභුඤ්ජවා’’තිඋගයයොගජන්තියාසඞ්ඝාදිගසගසොකත්ථ 
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්ගතො.කංඅ බ්භාති? අඤ්ඤත ංභික්ඛුනිං
ආ බ්භ. කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී–‘‘කිංගත, අගයය, එගසො
පුරිසපුග් ගලො කරිස්සති අවස්සුගතො වා අනවස්සුගතො වා, යගතො ත්වං 
අනවස්සුතා! ඉඞ්ඝ, අගයය, යං ගත එගසො පුරිසපුග් ගලො ගදති ඛාදනීයං වා
ගභොජනීයං වා, තං ත්වං සහත්ථා පටිග් ගහත්වා ඛාද වා භුඤ්ජ වා’’ති
උගයයොගජසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

213. කුපිතාය අනත්තමනාය භික්ඛුනියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජන්තියා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ෙණ්ඩකාළං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ෙණ්ඩකාළීභික්ඛුනීකුපිතාඅනත්තමනාඑවං අවෙ – ‘‘බුද්ධං 
පච්ොචික්ඛාමි, ධම්මං පච්ොචික්ඛාමි, සඞ්ඝං පච්ොචික්ඛාමි, සික්ඛං 
පච්ොචික්ඛාමී’’ති, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

214. කිස්මිඤ්චිගදව අධික ගණ පච්ොකතාය භික්ඛුනියා යාවතතියං
සමනුභාසනායනපටිනිස්සජ්ජන්තියාසඞ්ඝාදිගසගසොකත්ථපඤ්ඤත්ගතොති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ෙණ්ඩකාළං භික්ඛුනිං ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ෙණ්ඩකාළී භික්ඛුනී කිස්මිඤ්චිගදව අධික ගණ 
පච්ොකතාකුපිතාඅනත්තමනාඑවංඅවෙ–‘‘ඡන්ද ාමිනිගයොෙභික්ඛුනිගයො, 
ගදොස ාමිනිගයො ෙ භික්ඛුනිගයො, ගමොහ ාමිනිගයො ෙ භික්ඛුනිගයො, 
භය ාමිනිගයොෙභික්ඛුනිගයො’’ති, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

215. සංසට්ඨානං භික්ඛුනීනං යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජන්තීනං සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො සංසට්ඨා විහරිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 
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216. ‘‘සංසට්ඨාව, අගයය, තුම්ගහවිහ ථ.මාතුම්ගහනානා විහරිත්ථා’’ති
උගයයොගජන්තියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්තියා 
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං
ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා 
භික්ඛුනී–‘‘සංසට්ඨාවඅගයය, තුම්ගහවිහ ථ, මාතුම්ගහනානාවිහරිත්ථා’’ති 
උගයයොගජසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

දසසඞ්ඝාදිගසසානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

උස්සයගෙොරි  ාමන්තං, උක්ඛිත්තංඛාදගනන ෙ; 
කිංගතකුපිතාකිස්මිඤ්චි, සංසට්ඨාඤායගතදසාති. 

3. නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

217. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන
පත්තසන්නිෙයංකග ොන්තියානිස්සග්ගියංපාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛුනිගයොපත්තසන්නිෙයං අකංසු, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති–කථිනගක…ගප.…. 

අකාලචීව ං ‘‘කාලචීව ’’න්ති අධිට්ඨහිත්වා භාජාගපන්තියා නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී 
අකාලචීව ං ‘‘කාලචීව ’’න්ති අධිට්ඨහිත්වා භාජාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

භික්ඛුනියා සද්ධිං චීව ං පරිවත්ගතත්වා අච්ඡින්දන්තියා නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
භික්ඛුනියා සද්ධිං චීව ං පරිවත්ගතත්වා අච්ඡින්දි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 
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අඤ්ඤංවිඤ්ඤාගපත්වාඅඤ්ඤංවිඤ්ඤාගපන්තියානිස්සග්ගියං පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී අඤ්ඤං
විඤ්ඤාගපත්වා අඤ්ඤං විඤ්ඤාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අඤ්ඤං ගෙතාගපත්වා අඤ්ඤං ගෙතාගපන්තියා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී අඤ්ඤං
ගෙතාගපත්වාඅඤ්ඤංගෙතාගපසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන සඞ්ඝිගකන අඤ්ඤං 
ගෙතාගපන්තියා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථං පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න 
අඤ්ඤුද්දිසිගකන සඞ්ඝිගකන අඤ්ඤං ගෙතාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන සඞ්ඝිගකන 
සඤ්ඤාචිගකන අඤ්ඤං ගෙතාගපන්තියා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
අඤ්ඤදත්ථිගකනපරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකනසඞ්ඝිගකනසඤ්ඤාචිගකන
අඤ්ඤං ගෙතාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අඤ්ඤදත්ථිගකනපරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකනමහාජනිගකන අඤ්ඤං 
ගෙතාගපන්තියා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න 
අඤ්ඤුද්දිසිගකනමහාජනිගකනඅඤ්ඤංගෙතාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන මහාජනිගකන 
සඤ්ඤාචිගකන අඤ්ඤං ගෙතාගපන්තියා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
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භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන මහාජනිගකන
සඤ්ඤාචිගකන අඤ්ඤං ගෙතාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන පුග් ලිගකන 
සඤ්ඤාචිගකන අඤ්ඤං ගෙතාගපන්තියා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන පුග් ලිගකන
සඤ්ඤාචිගකන අඤ්ඤං ගෙතාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අතිග කෙතුක්කංසප මං  රුපාවු ණං ගෙතාගපන්තියා නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
 ාජානං කම්බලං විඤ්ඤාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අතිග කඅඩ්ඪගතයයකංසප මංලහුපාවු ණංගෙතාගපන්තියා නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
 ාජානං ගඛොමං විඤ්ඤාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති …ගප.…. 

ද්වාදසනිස්සග්ගියාපාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

පත්තංඅකාලංකාලඤ්ෙ, පරිවත්ගතෙවිඤ්ඤාගප; 
ගෙතාගපත්වාඅඤ්ඤදත්ථි, සඞ්ඝිකඤ්ෙමහාජනිකං; 
සඤ්ඤාචිකාපුග් ලිකා, ෙතුක්කංසඩ්ඪගතයයකාති. 

4. පාචිත්තියකණ්ඩං 

1. ලසුණවග් ක ො 

218. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
ලසුණංඛාදන්තියාපාචිත්තියං කත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.
කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
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ථුල්ලනන්දාභික්ඛුනීනමත්තංජානිත්වාලසුණංහ ාගපසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති
එළකගලොමගක…ගප.…. 

සම්බාගධ ගලොමං සංහ ාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛුනිගයොසම්බාගධගලොමංසංහ ාගපසුං, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

තලඝාතගක පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කං ආ බ්භාති? ද්ගව භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ද්ගව
භික්ඛුනිගයො තලඝාතකං අකංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

ජතුමට්ඨගක පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී ජතුමට්ඨකං ආදියි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. 
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

අතිග කද්වඞ්ගුලපබ්බප මංඋදකසුද්ධිකංආදියන්තියාපාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සක්ගකසුපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? අඤ්ඤත ංභික්ඛුනිං 
ආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ාභික්ඛුනීඅති ම්භී ංඋදකසුද්ධිකං 
ආදියි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
එගකන සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

භික්ඛුස්ස භුඤ්ජන්තස්ස පානීගයන වා විධූපගනන වා උපතිට්ඨන්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
අඤ්ඤත ං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී
භික්ඛුස්ස භුඤ්ජන්තස්ස පානීගයන ෙ විධූපගනන ෙ උපතිට්ඨි, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති–එළකගලොමගක…ගප.…. 

ආමකධඤ්ඤං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
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ආමකධඤ්ඤං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

උච්ො ං වා පස්සාවං වා සඞ්කා ං වා විඝාසං වා තිග ොකුට්ගට 
[තිග ොකුඩ්ගඩ (සී. සයා.)] ඡඩ්ගඩන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? අඤ්ඤත ංභික්ඛුනිං ආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී උච්ො ං [උච්ො ම්පි පස්සාවම්පි
සඞ්කා ම්පි විඝාසම්පි (ක.)] තිග ොකුට්ගට ඡඩ්ගඩසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

උච්ො ං වා පස්සාවං වා සඞ්කා ං වා විඝාසං වා හරිගත ඡඩ්ගඩන්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
උච්ො ම්පි පස්සාවම්පි සඞ්කා ම්පි විඝාසම්පි හරිගත ඡඩ්ගඩසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

නච්ෙං වා ගීතං වා වාදිතං වා දස්සනාය  ච්ඡන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයොනච්ෙම්පි
ගීතම්පි වාදිතම්පි දස්සනාය අ මංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

ලසුණවග්ග ොපඨගමො. 

2. රත් තන් ධොරවග් ක ො 

219.  ත්තන්ධකාග  අප්පදීගප පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකාය 
සන්තිට්ඨන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී  ත්තන්ධකාග  අප්පදීගප පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකා
සන්තිට්ඨි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං
ද්වීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති–ගථයයසත්ථගක…ගප.…. 

පටිච්ඡන්ගන ඔකාගස පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකාය සන්තිට්ඨන්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
අඤ්ඤත ං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී
පටිච්ඡන්ගන ඔකාගස පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකා සන්තිට්ඨි, තස්මිං
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වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති–ගථයයසත්ථගක…ගප.…. 

අජ්ගඣොකාගසපුරිගසනසද්ධිංඑගකගනකායසන්තිට්ඨන්තියා පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං
භික්ඛුනිංආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී අජ්ගඣොකාගස
පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකා සන්තිට්ඨි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
ගථයයසත්ථගක…ගප.…. 

 ථිකා වා [ ථියාය වා (ක.)] බූගහ වා සිඞ්ඝාටගක වා පුරිගසන සද්ධිං
එගකගනකායසන්තිට්ඨන්තියා පාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ථිකායපිබූගහපිසිඞ්ඝාටගකපිපුරිගසන
සද්ධිං එගකගනකා සන්තිට්ඨි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
ගථයයසත්ථගක…ගප.…. 

පුග භත්තංකුලානිඋපසඞ්කමිත්වාආසගනනිසීදිත්වාසාමිගක අනාපුච්ඡා
පක්කමන්තියාපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා
භික්ඛුනී පුග භත්තං කුලානි උපසඞ්කමිත්වා ආසගන නිසීදිත්වා සාමිගක
අනාපුච්ඡා පක්කාමි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති– කථිනගක…ගප.…. 

පච්ඡාභත්තං කුලානි උපසඞ්කමිත්වා සාමිගක අනාපුච්ඡා ආසගන 
අභිනිසීදන්තියාපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා
භික්ඛුනී පච්ඡාභත්තං කුලානි උපසඞ්කමිත්වා සාමිගක අනාපුච්ඡා ආසගන
අභිනිසීදි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
ද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–කථිනගක…ගප.…. 

විකාගලකුලානිඋපසඞ්කමිත්වාසාමිගකඅනාපුච්ඡාගසයයං සන්ථරිත්වා
වා සන්ථ ාගපත්වා වා අභිනිසීදන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො විකාගල කුලානි උපසඞ්කමිත්වා
සාමිගකඅනාපුච්ඡා ගසයයංසන්ථරිත්වා අභිනිසීදිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
කථිනගක…ගප.…. 
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දුග් හිගතන දූපධාරිගතන ප ං උජ්ඣාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? අඤ්ඤත ංභික්ඛුනිං
ආ බ්භ. කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ාභික්ඛුනීදුග් හිගතනදූපධාරිගතන
ප ං උජ්ඣාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අත්තානං වා ප ං වා නි ගයන වා බ්රහ්මෙරිගයන වා අභිසපන්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ෙණ්ඩකාළං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ෙණ්ඩකාළී භික්ඛුනී
අත්තානම්පිප ම්පිනි ගයනපි බ්රහ්මෙරිගයනපිඅභිසපි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අත්තානංවධිත්වාවධිත්වාග ොදන්තියාපාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ෙණ්ඩකාළංභික්ඛුනිං ආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ෙණ්ඩකාළී භික්ඛුනී අත්තානං වධිත්වා වධිත්වා ග ොදි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

 ත්තන්ධකා වග්ග ොදුතිගයො. 

3. නහානවග් ක ො 

220. නග් ායනහායන්තියාපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො නග් ා නහායිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. 
එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති
– එළකගලොමගක…ගප.…. 

පමාණාතික්කන්තං උදකසාටිකං කා ාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො
අප්පමාණිකාගයො උදකසාටිකාගයො ධාග සුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

භික්ඛුනියා චීව ංවිසිබ්ගබත්වාවා විසිබ්බාගපත්වාවාගනවසිබ්ගබන්තියා
න සිබ්බාපනාය උස්සුක්කං කග ොන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී භික්ඛුනියා චීව ං විසිබ්බාගපත්වා ගනව
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සිබ්ගබසි න සිබ්බාපනාය උස්සුක්කං අකාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

පඤ්ොහිකං සඞ්ඝාටිො ං අතික්කාගමන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොභික්ඛුනීනං 
හත්ගථචීව ංනික්ඛිපිත්වාසන්තරුත්තග නජනපදොරිකංපක්කමිංසු, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාතිකථිනගක…ගප.…. 

චීව සඞ්කමනීයං ධාග න්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? අඤ්ඤත ංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ාභික්ඛුනීඅඤ්ඤත ායභික්ඛුනියා චීව ං අනාපුච්ඡා 
පාරුපි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–කථිනගක…ගප.…. 

 ණස්ස චීව ලාභං අන්ත ායං කග ොන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී  ණස්ස
චීව ලාභං අන්ත ායං අකාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

ධම්මිකං චීව විභඞ් ං පටිබාහන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති.
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිං ආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ධම්මිකං චීව විභඞ් ං පටිබාහි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති. ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අ ාරිකස්සවාපරිබ්බාජකස්සවාපරිබ්බාජිකායවාසමණචීව ං ගදන්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
අ ාරිකස්ස සමණචීව ං අදාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

දුබ්බලචීව පච්ොසාය චීව කාලසමයං අතික්කාගමන්තියා පාචිත්තියං 
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කංආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං 
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
දුබ්බලචීව පච්ොසාය චීව කාලසමයං අතික්කාගමසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
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පටුන  

පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ධම්මිකං කථිනුද්ධා ං පටිබාහන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිංආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ධම්මිකං කථිනුද්ධා ං පටිබාහි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

නහානවග්ග ොතතිගයො. 

4. තුවට් ටවග් ක ො 

221. ද්වින්නංභික්ඛුනීනංඑකමඤ්ගෙතුවට්ගටන්තීනං පාචිත්තියංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ද්ගව
එකමඤ්ගෙ තුවට්ගටසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – 
එළකගලොමගක…ගප.…. 

ද්වින්නං භික්ඛුනීනං එකත්ථ ණපාවු ගණ තුවට්ගටන්තීනං පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ද්ගව 
එකත්ථ ණපාවු ණාතුවට්ගටසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – 
එළකගලොමගක…ගප.…. 

භික්ඛුනියා සඤ්චිච්ෙ අඵාසුං කග ොන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී භික්ඛුනියා
සඤ්චිච්ෙ අඵාසුං අකාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

දුක්ඛිතං සහජීවිනිං ගනව උපට්ගඨන්තියා න උපට්ඨාපනාය උස්සුක්කං
කග ොන්තියා පාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා
භික්ඛුනී දුක්ඛිතං සහජීවිනිං ගනව උපට්ගඨසි න උපට්ඨාපනාය උස්සුක්කං
අකාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
එගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 
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භික්ඛුනියා උපස්සයං දත්වා කුපිතාය අනත්තමනාය නික්කඩ්ඪන්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
භික්ඛුනියාඋපස්සයංදත්වාකුපිතා අනත්තමනානික්කඩ්ඪ, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

සංසට්ඨාය භික්ඛුනියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්තියා 
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ෙණ්ඩකාළං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ෙණ්ඩකාළී භික්ඛුනී
සංසට්ඨා විහරි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – 
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

අන්ගතො ට්ගඨ සාසඞ්කසම්මගත සප්පටිභගය අසත්ථිකාය ොරිකං 
ෙ න්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං
ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො අන්ගතො ට්ගඨ සාසඞ්කසම්මගත සප්පටිභගය අසත්ථිකාගයො
ොරිකං ෙරිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

තිග ො ට්ගඨ සාසඞ්කසම්මගතසප්පටිභගය අසත්ථිකායොරිකංෙ න්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයො
තිග ො ට්ගඨ සාසඞ්කසම්මගත සප්පටිභගය අසත්ථිකාගයො ොරිකං ෙරිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–එළකගලොමගක…ගප.…. 

අන්ගතොවස්සං ොරිකං ෙ න්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
 ාජ ගහ පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො අන්ගතොවස්සං ොරිකං ෙරිංසු, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති–එළකගලොමගක…ගප.…. 

වස්සංවුට්ඨාය [වස්සංවුත්ථාය (සී. සයා.)] භික්ඛුනියා ොරිකං න
පක්කමන්තියා පාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහපඤ්ඤත්තං.කං
ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයොආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො වස්සංවුට්ඨා ොරිකං න පක්කමිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

104 

පටුන  

පඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–
පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

තුවට්ටවග්ග ොෙතුත්ගථො. 

5. චිත් තා ාරවග් ක ො 

222.  ාජා ා ංවාචිත්තා ා ංවාආ ාමංවාඋයයානංවා ගපොක්ඛ ණිංවා
දස්සනාය  ච්ඡන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛුනිගයො  ාජා ා ම්පිචිත්තා ා ම්පි දස්සනාය 
අ මංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
ද්වීහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–එළකගලොමගක…ගප.…. 

ආසන්දිං වා පල්ලඞ්කං වා පරිභුඤ්ජන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයොආසන්දිම්පි
පල්ලඞ්කම්පි පරිභුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – 
එළකගලොමගක…ගප.…. 

සුත්තං කන්තන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො සුත්තං කන්තිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති
–එළකගලොමගක…ගප.…. 

ගිහිගවයයාවච්ෙං කග ොන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ගිහිගවයයාවච්ෙං අකංසු, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති–එළකගලොමගක…ගප.…. 

භික්ඛුනියා ‘‘එහාගයය ඉමං අධික ණං වූපසගමහී’’ති වුච්ෙමානාය 
‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා ගනව වූපසගමන්තියා න වූපසමාය උස්සුක්කං
කග ොන්තියා පාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.කං 
ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා 
භික්ඛුනී භික්ඛුනියා – ‘‘එහාගයය, ඉමං අධික ණං වූපසගමහී’’ති වුච්ෙමානා
‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා ගනව වූපසගමසි න වූපසමාය උස්සුක්කං අකාසි, 
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තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති– ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

අ ාරිකස්සවාපරිබ්බාජකස්සවාපරිබ්බාජිකායවාසහත්ථා ඛාදනීයංවා
ගභොජනීයං වා ගදන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී අ ාරිකස්ස සහත්ථා ඛාදනීයම්පි 
ගභොජනීයම්පි අදාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

ආවසථචීව ං අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ආවසථචීව ං 
අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–කථිනගක…ගප.…. 

ආවසථං අනිස්සජ්ජිත්වා ොරිකං පක්කමන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ආවසථං
අනිස්සජ්ජිත්වා ොරිකං පක්කාමි, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති – කථිනගක…ගප.…. 

ති ච්ඡානවිජ්ජං පරියාපුණන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයොති ච්ඡානවිජ්ජං පරියාපුණිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–පදගසොධම්ගම…ගප.…. 

ති ච්ඡානවිජ්ජං වාගෙන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති. ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ති ච්ඡානවිජ්ජං වාගෙසුං, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–පදගසොධම්ගම…ගප.…. 

චිත්තා ා වග්ග ොපඤ්ෙගමො. 
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6. ආරාමවග් ක ො 

223. ජානං සභික්ඛුකංආ ාමං අනාපුච්ඡා පවිසන්තියා පාචිත්තියංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ ාමං 
අනාපුච්ඡා පවිසිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, ද්ගව 
අනුපඤ්ඤත්තිගයො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති– ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

භික්ඛුංඅක්ගකොසන්තියාපරිභාසන්තියාපාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
ගවසාලියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආයස්මන්තං උපාලිං
අක්ගකොසිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

ෙණ්ඩීකතාය  ණං පරිභාසන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිං ආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ෙණ්ඩීකතාය  ණං පරිභාසි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

නිමන්තිතාය වා පවාරිතාය වා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා අඤ්ඤත්ර 
භුඤ්ජන්තියා පාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.කං 
ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයො භුත්තාවිනිගයො පවාරිතා අඤ්ඤත්ර භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. 
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

කුලං මච්ඡ ායන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී කුලං මච්ඡ ායි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා 
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

අභික්ඛුගක ආවාගසවස්සංවසන්තියා පාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කං ආ බ්භාති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො අභික්ඛුගක ආවාගස වස්සං වසිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති– එළකගලොමගක…ගප.…. 
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වස්සංවුට්ඨාය භික්ඛුනියා උභගතොසඞ්ගඝ තීහි ඨාගනහි න පවාග න්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
වස්සංවුට්ඨාභික්ඛුසඞ්ඝං [භික්ඛුනිසංගඝ (ක.)] නපවාග සුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

ඔවාදායවාසංවාසායවාන ච්ඡන්තියාපාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සක්ගකසු පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ඔවාදං න  ච්ඡිංසු, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන 
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

උගපොසථම්පි න පුච්ඡන්තියා ඔවාදම්පි න යාෙන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො 
උගපොසථම්පි න පුච්ඡිංසු ඔවාදම්පි න යාචිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

පසාගඛජාතං ණ්ඩංවාරුධිතං [රුහිතං(සී. සයා.)] වාඅනපගලොගකත්වා
සඞ්ඝංවා ණංවාපුරිගසනසද්ධිංඑගකගනකාය ගභදාගපන්තියාපාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී පසාගඛ ජාතං
 ණ්ඩං පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකා ගභදාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
කථිනගක…ගප.…. 

ආ ාමවග්ග ොඡට්ගඨො. 

7.  බ් භිනීවග් ක ො 

224.  බ්භිනිං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො බ්භිනිංවුට්ඨාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

පායන්තිං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං 
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වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො පායන්තිං වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු අසික්ඛිතසික්ඛං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපන්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයො 
ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු අසික්ඛිතසික්ඛං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ද්ගවවස්සානිඡසුධම්ගමසුසික්ඛිතසික්ඛංසික්ඛමානංසඞ්ගඝන අසම්මතං
වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොද්ගවවස්සානිඡසුධම්ගමසු සික්ඛිතසික්ඛංසික්ඛමානං
සඞ්ගඝනඅසම්මතංවුට්ඨාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ඌනද්වාදසවස්සං ගිහි තං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
ඌනද්වාදසවස්සං ගිහි තං වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සං ගිහි තං ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු 
අසික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සං ගිහි තං ද්ගව
වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු අසික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සංගිහි තංද්ගවවස්සානිඡසුධම්ගමසු සික්ඛිතසික්ඛං
සඞ්ගඝන අසම්මතං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සං ගිහි තං ද්ගව
වස්සානිඡසුධම්ගමසුසික්ඛිතසික්ඛංසඞ්ගඝනඅසම්මතං වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 
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සහජීවිනිං වුට්ඨාගපත්වා ද්ගව වස්සානි ගනව අනුග් ණ්හන්තියා න
අනුග් ණ්හාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී සහජීවිනිං වුට්ඨාගපත්වා ද්ගව වස්සානි
ගනවඅනුග් ගහසින අනුග් ණ්හාගපසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

වුට්ඨාපිතං පවත්තිනිං ද්ගව වස්සානි නානුබන්ධන්තියා පාචිත්තියංකත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයොආ බ්භ. කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොවුට්ඨාපිතං
පවත්තිනිං ද්ගව වස්සානිනානුබන්ධිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

සහජීවිනිං වුට්ඨාගපත්වා ගනව වූපකාගසන්තියා න වූපකාසාගපන්තියා 
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
සහජීවිනිංවුට්ඨාගපත්වාගනවවූපකාගසසිනවූපකාසාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන 
සමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

 බ්භිනිවග්ග ොසත්තගමො. 

8. කුමාරීභූතවග් ක ො 

225. ඌනවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො 
ඌනවීසතිවස්සංකුමාරිභූතංවුට්ඨාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති. 
ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු 
අසික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයො පරිපුණ්ණවීසතිවස්සංකුමාරිභූතං ද්ගව
වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු අසික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 
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පටුන  

පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු
සික්ඛිතසික්ඛං සඞ්ගඝන අසම්මතං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො 
පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු සික්ඛිතසික්ඛං 
සඞ්ගඝනඅසම්මතංවුට්ඨාගපසුං, තස්මිංවත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

ඌනද්වාදසවස්සාය වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ඌනද්වාදසවස්සා වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සායසඞ්ගඝනඅසම්මතායවුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සා සඞ්ගඝන අසම්මතා වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–
දුතියපා ාජිගක…ගප.…. 

‘‘අලං තාව ගත, අගයය, වුට්ඨාපිගතනා’’ති වුච්ෙමානාය ‘‘සාධූ’’ති 
පටිස්සුණිත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මං ආපජ්ජන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ෙණ්ඩකාළංභික්ඛුනිං 
ආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ෙණ්ඩකාළීභික්ඛුනී ‘‘අලං තාව ගත, අගයය, 
වුට්ඨාපිගතනා’’ති වුච්ෙමානා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මං
ආපජ්ජි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

සික්ඛමානං – ‘‘සගෙ ගම ත්වං, අගයය, චීව ං දස්සසි, එවාහං තං 
වුට්ඨාගපස්සාමී’’ති වත්වා ගනව වුට්ඨාගපන්තියා න වුට්ඨාපනාය උස්සුක්කං 
කග ොන්තියා පාචිත්තියංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.කං 
ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා
භික්ඛුනී සික්ඛමානං – ‘‘සගෙ ගම ත්වං, අගයය, චීව ං දස්සසි, එවාහං තං
වුට්ඨාගපස්සාමී’’තිවත්වාගනවවුට්ඨාගපසිනවුට්ඨාපනායඋස්සුක්කංඅකාසි, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 
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සික්ඛමානං – ‘‘සගෙ මං ත්වං, අගයය, ද්ගව වස්සානි අනුබන්ධිස්සසි, 
එවාහං තං වුට්ඨාගපස්සාමී’’ති වත්වා ගනව වුට්ඨාගපන්තියා න වුට්ඨාපනාය
උස්සුක්කං කග ොන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී සික්ඛමානං – ‘‘සගෙ මං ත්වං, අගයය, 
ද්ගව වස්සානි අනුබන්ධිස්සසි, එවාහං තං වුට්ඨාගපස්සාමී’’ති වත්වා ගනව
වුට්ඨාගපසි න වුට්ඨාපනාය උස්සුක්කං අකාසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති– 
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

පුරිසසංසට්ඨං කුමා කසංසට්ඨං ෙණ්ඩිං ගසොකාවාසං සික්ඛමානං 
වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං.
කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? 
ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී පුරිසසංසට්ඨං කුමා කසංසට්ඨං ෙණ්ඩිං ගසොකාවාසං
සික්ඛමානං වුට්ඨාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

මාතාපිතූහි වා සාමිගකන වා අනනුඤ්ඤාතං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපන්තියා
පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? 
ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී
මාතාපිතූහිපි සාමිගකනාපි අනනුඤ්ඤාතං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපසි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති–සියාවාෙගතොසමුට්ඨාති, න කායගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතො
ෙවාෙගතො ෙසමුට්ඨාති, න චිත්තගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, 
න කායගතො; සියා කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

පාරිවාසිකඡන්දදාගනන සික්ඛමානං වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති?  ාජ ගහපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිං 
ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී පාරිවාසිකඡන්දදාගනන 
සික්ඛමානං වුට්ඨාගපසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අනුවස්සං වුට්ඨාගපන්තියාපාචිත්තියංකත්ථපඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො අනුවස්සං වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං 
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

112 

පටුන  

එකං වස්සං ද්ගව වුට්ඨාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තං.කංආ බ්භාති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො එකං වස්සං ද්ගව වුට්ඨාගපසුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

කුමාරීභූතවග්ග ොඅට්ඨගමො. 

9. ඡත් තුපාහනවග් ක ො 

226. ඡත්තුපාහනං ධාග න්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයොඡත්තුපාහනංධාග සුං, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – 
එළකගලොමගක…ගප.…. 

යාගනන යායන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො යාගනන යායිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. 
එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–එළකගලොමගක…ගප.…. 

සඞ්ඝාණිං ධාග න්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ාභික්ඛුනීසඞ්ඝාණිංධාග සි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

ඉත්ථාලඞ්කා ං ධාග න්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ඉත්ථාලඞ්කා ං ධාග සුං, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–එළකගලොමගක…ගප.…. 

 න්ධවණ්ණගකන නහායන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛුනිගයො  න්ධවණ්ණගකනනහායිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති–එළකගලොමගක…ගප.…. 
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පටුන  

වාසිතගකන පිඤ්ඤාගකන නහායන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො
වාසිතගකන පිඤ්ඤාගකන නහායිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. 
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

භික්ඛුනියා උම්මද්දාගපන්තියා පරිමද්දාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයොභික්ඛුනියා 
උම්මද්දාගපසුං පරිමද්දාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

සික්ඛමානා උම්මද්දාගපන්තියා පරිමද්දාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
සික්ඛමානාය උම්මද්දාගපසුං පරිමද්දාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

සාමගණරියා උම්මද්දාගපන්තියා පරිමද්දාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො 
සාමගණරියා උම්මද්දාගපසුං පරිමද්දාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා
පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

ගිහිනියා උම්මද්දාගපන්තියා පරිමද්දාගපන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ගිහිනියා 
උම්මද්දාගපසුං පරිමද්දාගපසුං, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
එළකගලොමගක…ගප.…. 

භික්ඛුස්ස පු ගතො අනාපුච්ඡා ආසගන නිසීදන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලාභික්ඛුනිගයො භික්ඛුස්ස
පු ගතො අනාපුච්ඡා ආසගන නිසීදිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
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ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – 
කථිනගක…ගප.…. 

අගනොකාසකතං භික්ඛුං පඤ්හං පුච්ඡන්තියා පාචිත්තියං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා 
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො
අගනොකාසකතං භික්ඛුං පඤ්හං පුච්ඡිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති –
පදගසොධම්ගම…ගප.…. 

අසඞ්කච්චිකාය [අසඞ්කච්ඡිකාය (සයා.)]  ාමං පවිසන්තියා පාචිත්තියං
කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී අසඞ්කච්චිකා
 ාමංපාවිසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං.එකා පඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං
ද්වීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො සමුට්ඨාති, න වාෙගතො න
චිත්තගතො; සියාකායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, න වාෙගතො…ගප.…. 

ඡත්තුපාහනවග්ග ොනවගමො. 

නවවග් ඛුද්දකානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

ලසුණං සංහග ගලොමං, තලමට්ඨඤ්ෙසුද්ධිකං; 
භුඤ්ජන්තාමකධඤ්ඤානං, ද්ගවවිඝාගසනදස්සනා. 

අන්ධකාග  පටිච්ඡන්ගන, අජ්ගඣොකාගස ථිකාය ෙ; 
පුග පච්ඡාවිකාගලෙ, දුග් හිනි ගයවධි. 

නග්ග ොදකාවිසිබ්ගබත්වා, පඤ්ොහිකංසඞ්කමනීයං; 
 ණංවිභඞ් සමණං, දුබ්බලංකථිගනනෙ. 

එකමඤ්ෙත්ථ ගණන, සඤ්චිච්ෙසහජීවිනී; 
දත්වාසංසට්ඨඅන්ගතොෙ, තිග ොවස්සංනපක්කගම. 

 ාජාආසන්දිසුත්තඤ්ෙ, ගිහිවූපසගමනෙ; 
දගදචීව ාවසථං, පරියාපුණඤ්ෙවාෙගය. 

ආ ාමක්ගකොසෙණ්ඩී ෙ, භුඤ්ගජයය කුලමච්ඡරී; 
වාගසපවා ගණොවාදං, ද්ගවධම්මාපසාගඛනෙ. 
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 බ්භීපායන්තීඡධම්ගම, අසම්මතූනද්වාදස; 
පරිපුණ්ණඤ්ෙ සඞ්ගඝන, සහවුට්ඨාඡපඤ්ෙ ෙ. 

කුමාරීද්ගවෙසඞ්ගඝන, ද්වාදසසම්මගතනෙ; 
අලංසගෙෙද්ගවවස්සං, සංසට්ඨාසාමිගකනෙ. 

පාරිවාසිකානුවස්සං, දුගවවුට්ඨාපගනනෙ; 
ඡත්තයාගනනසඞ්ඝාණි, ඉත්ථාලඞ්කා වණ්ණගක. 

පිඤ්ඤාකභික්ඛුනීගෙව, සික්ඛාෙසාමගණරිකා; 
ගිහිභික්ඛුස්සපු ගතො, අගනොකාසංසඞ්කච්චිකාති. 

ගතසංවග් ානංඋද්දානං– 

ලසුණන්ධකා ාන්හානා, තුවට්ටාචිත්ත ා කා; 
ආ ාමං  බ්භිනීගෙව, කුමාරී ඡත්තුපාහනාති. 

5. පාටිගදසනීයකණ්ඩං 

227. සප්පිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා පාටිගදසනීයං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො සප්පිං
විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ගතලංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජන්තියාපාටිගදසනීයංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ගතලං විඤ්ඤාගපත්වා 
භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

මධුං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා පාටිගදසනීයං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයොමධුංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

ඵාණිතං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා පාටිගදසනීයං කත්ථ
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා
භික්ඛුනිගයොආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයොඵාණිතං
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විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා
අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

මච්ඡංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජන්තියාපාටිගදසනීයංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො මච්ඡං විඤ්ඤාගපත්වා
භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

මංසංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජන්තියාපාටිගදසනීයංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො. මංසං විඤ්ඤාගපත්වා 
භුඤ්ජිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

ඛී ං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා පාටිගදසනීයං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛුනිගයොඛී ංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා පාටිගදසනීයං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛුනිගයොදධිංවිඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො
සමුට්ඨාති, න වාෙගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙසමුට්ඨාති, 
න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න වාෙගතො; සියා
කායගතොෙවාෙගතොෙ චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

අට්ඨපාටිගදසනීයානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

සප්පිංගතලංමධුඤ්ගෙව, ඵාණිතංමච්ඡගමවෙ; 
මංසංඛී ංදධිඤ්ොපි, විඤ්ඤාගපත්වානභික්ඛුනී; 
පාටිගදසනීයාඅට්ඨ, සයංබුද්ගධනගදසිතාති. 

ගයසික්ඛාපදාභික්ඛුවිභඞ්ග විත්ථාරිතාගතසංඛිත්තා 
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භික්ඛුනිවිභඞ්ග . 

කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොපඨගමො. 

2. කතාපත්තිවාග ො 

1. පා ාජිකකණ්ඩං 

228. අවස්සුතා භික්ඛුනී අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං
සාදියන්තී කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අවස්සුතා භික්ඛුනී අවස්සුතස්ස
පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං සාදියන්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩලං  හණං සාදියති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; 
උබ්භක්ඛකං අගධොජාණුමණ්ඩලං  හණං සාදියති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; 
කායපටිබද්ධං  හණං සාදියති, ආපත්ති දුක්කටස්ස – අවස්සුතා භික්ඛුනී
අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං සාදියන්තී ඉමා තිස්ගසො
ආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

වජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා භික්ඛුනී වජ්ජං පටිච්ඡාගදන්තී කති ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති? වජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා භික්ඛුනී වජ්ජං පටිච්ඡාගදන්තී තිස්ගසො
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ජානං පා ාජිකං ධම්මං පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති 
පා ාජිකස්ස; ගවමතිකා පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; ආො විපත්තිං 
පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති දුක්කටස්ස – වජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා භික්ඛුනී වජ්ජං 
පටිච්ඡාගදන්තීඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

උක්ඛිත්තානුවත්තිකා භික්ඛුනී යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජන්තී කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? උක්ඛිත්තානුවත්තිකා භික්ඛුනී 
යාවතතියංසමනුභාසනායනපටිනිස්සජ්ජන්තීතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති.
ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගන 
ආපත්ති පා ාජිකස්ස – උක්ඛිත්තානුවත්තිකා භික්ඛුනී යාවතතියං 
සමනුභාසනායනපටිනිස්සජ්ජන්තීඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූග න්තීකතිආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අට්ඨමං වත්ථුං
පරිපූග න්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පුරිගසන – ‘‘ඉත්ථන්නාමං
ඔකාසං [ඉත්ථන්නාමං හනං(සී.), ඉත්ථන්නාමං  බ්භං(සයා.)] ආ ච්ඡා’’ති
වුත්තා  ච්ඡති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; පුරිසස්ස හත්ථපාසං ඔක්කන්තමත්ගත
ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූග ති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස –
අට්ඨමංවත්ථුංපරිපූග න්තීඉමාතිස්ගසො ආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

පා ාජිකානිට්ඨිතා. 
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2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩං 

229. උස්සයවාදිකා භික්ඛුනී අඩ්ඩං කග ොන්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. එකස්ස ආග ොගෙති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියස්ස ආග ොගෙති, 
ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; අඩ්ඩපරිගයොසාගනආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

ගෙොරිං වුට්ඨාගපන්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.ඤත්තියා දුක්කටං; 
ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

එකා  ාමන්ත ං  ච්ඡන්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.  ච්ඡති, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස; පඨමං පාදං පරික්ගඛපං අතික්කාගමති, ආපත්ති
ථුල්ලච්ෙයස්ස; දුතියංපාදංඅතික්කාගමති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

සමග්ග න සඞ්ගඝන උක්ඛිත්තං භික්ඛුනිං ධම්ගමන විනගයන 
සත්ථුසාසගනන අනපගලොගකත්වා කා කසඞ්ඝං අනඤ්ඤාය  ණස්ස ඡන්දං
ඔසාග න්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි
කම්මවාොහිථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

අවස්සුතා භික්ඛුනී අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස හත්ථගතො ඛාදනීයං වා
ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජන්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.‘‘ඛාදිස්සාමිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති පටිග් ණ්හාති, ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; 
අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; උදකදන්තගපොනං
පටිග් ණ්හාති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

‘‘කිං ගත, අගයය, එගසො පුරිසපුග් ගලො කරිස්සති අවස්සුගතො වා 
අනවස්සුගතො වා, යගතො ත්වං අනවස්සුතා! ඉඞ්ඝ, අගයය, යං ගත එගසො
පුරිසපුග් ගලො ගදති ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා, තං ත්වං සහත්ථා
පටිග් ගහත්වා ඛාද වා භුඤ්ජ වා’’ති උගයයොගජන්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. තස්සා වෙගනන ඛාදිස්සාමි භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; 
ගභොජනපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

කුපිතා භික්ඛුනී යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්තී තිස්ගසො
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; 
කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

කිස්මිඤ්චිගදවඅධික ගණපච්ොකතාභික්ඛුනීයාවතතියං සමනුභාසනාය
නපටිනිස්සජ්ජන්තීතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති.ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි
කම්මවාොහිථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 
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සංසට්ඨා භික්ඛුනිගයො යාවතතියං සමනුභාසනායන පටිනිස්සජ්ජන්තිගයො
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජන්ති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

‘‘සංසට්ඨාව, අගයය, තුම්ගහ විහ ථ. මා තුම්ගහ නානා විහරිත්ථා’’ති
උගයයොගජන්තී යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්තී තිස්ගසො 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; 
කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

සඞ්ඝාදිගසසානිට්ඨිතා. 

3. නිස්සග්ගියකණ්ඩං 

230. පත්තසන්නිෙයං කග ොන්තී එකං ආපත්තිං ආපජ්ජති. නිස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

අකාලචීව ං ‘‘කාලචීව ’’න්ති අධිට්ඨහිත්වා භාජාගපන්තී ද්ගව 
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.භාජාගපති, පගයොග දුක්කටං; භාජාපිගතනිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. 

භික්ඛුනියා සද්ධිං චීව ං පරිවත්ගතත්වා අච්ඡින්දන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.අච්ඡින්දති, පගයොග දුක්කටං; අච්ඡින්ගනනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤං විඤ්ඤාගපත්වා අඤ්ඤං විඤ්ඤාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. විඤ්ඤාගපති, පගයොග  දුක්කටං; විඤ්ඤාපිගත නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං. 

අඤ්ඤංගෙතාගපත්වාඅඤ්ඤංගෙතාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
ගෙතාගපති, පගයොග දුක්කටං; ගෙතාපිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන සඞ්ඝිගකන අඤ්ඤං 
ගෙතාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගෙතාගපති, පගයොග  දුක්කටං; 
ගෙතාපිගත නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤදත්ථිගක පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන සඞ්ඝිගකනසංයාචිගකන
අඤ්ඤං ගෙතාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගෙතාගපති, පගයොග  
දුක්කටං; ගෙතාපිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤදත්ථිගකනපරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකනමහාජනිගකන අඤ්ඤං 
ගෙතාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගෙතාගපති, පගයොග  දුක්කටං; 
ගෙතාපිගත නිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 
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අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගකන මහාජනිගකන 
සංයාචිගකනඅඤ්ඤංගෙතාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.ගෙතාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; ගෙතාපිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අඤ්ඤදත්ථිගකන පරික්ඛාග න අඤ්ඤුද්දිසිගක පුග් ලිගකන
සංයාචිගකනඅඤ්ඤංගෙතාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.ගෙතාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; ගෙතාපිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අතිග කෙතුක්කංසප මං  රුපාවු ණං ගෙතාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.ගෙතාගපති, පගයොග දුක්කටං; ගෙතාපිගතනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං. 

අතිග කඅඩ්ඪගතයයකංසප මං ලහුපාවු ණං ගෙතාගපන්තී ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගෙතාගපති, පගයොග  දුක්කටං; ගෙතාපිගත
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං. 

නිස්සග්ගියාපාචිත්තියානිට්ඨිතා. 

4. පාචිත්තියකණ්ඩං 

1. ලසුණවග් ක ො 

231. ලසුණං ඛාදන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඛාදිස්සාමීති
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

සම්බාගධගලොමංසංහ ාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. සංහ ාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; සංහ ාපිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

තලඝාතකං කග ොන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. කග ොති, පගයොග 
දුක්කටං; කගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ජතුමට්ඨකං ආදියන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ආදියති, පගයොග  
දුක්කටං, ආදින්ගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අතිග කද්වඞ්ගුලපබ්බප මං උදකසුද්ධිකං ආදියන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.ආදියති, පගයොග දුක්කටං; ආදින්ගනආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්ස භුඤ්ජන්තස්ස පානීගයනවා විධූපගනනවා උපතිට්ඨන්තී ද්ගව
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.හත්ථපාගසතිට්ඨති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; හත්ථපාසං
විජහිත්වාතිට්ඨති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 
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ආමකධඤ්ඤං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග  ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

උච්ො ං වා පස්සාවං වා සඞ්කා ං වා විඝාසං වා තිග ොකුට්ගට වා 
තිග ොපාකාග වාඡඩ්ගඩන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.ඡඩ්ගඩති, පගයොග 
දුක්කටං; ඡඩ්ඩිගතආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

උච්ො ංවාපස්සාවංවාසඞ්කා ංවාවිඝාසංවාහරිගත ඡඩ්ගඩන්තීද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඡඩ්ගඩති, පගයොග  දුක්කටං; ඡඩ්ඩිගත ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

නච්ෙං වා ගීතං වා වාදිතං වා දස්සනාය  ච්ඡන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.  ච්ඡති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; යත්ථ ඨිතා පස්සති වා සුණාති වා, 
ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ලසුණවග්ග ොපඨගමො. 

2. රත් තන් ධොරවග් ක ො 

232.  ත්තන්ධකාග අප්පදීගපපුරිගසනසද්ධිංඑගකගනකා සන්තිට්ඨන්තී 
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. හත්ථපාගස තිට්ඨති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; 
හත්ථපාසංවිජහිත්වාතිට්ඨති, ආපත්ති දුක්කටස්ස. 

පටිච්ඡන්ගන ඔකාගස පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකා සන්තිට්ඨන්තී ද්ගව
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.හත්ථපාගසතිට්ඨති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; හත්ථපාසං
විජහිත්වාතිට්ඨති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

අජ්ගඣොකාගස පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකා සන්තිට්ඨන්තී ද්ගව
ආපත්තිගයොආපජ්ජති.හත්ථපාගසතිට්ඨති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; හත්ථපාසං
විජහිත්වාතිට්ඨති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

 ථිකාය වා බූගහ වා සිඞ්ඝාටගක වා පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකා 
සන්තිට්ඨන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. හත්ථපාගස තිට්ඨති, ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස; හත්ථපාසංවිජහිත්වාතිට්ඨති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

පුග භත්තංකුලානිඋපසඞ්කමිත්වාආසගනනිසීදිත්වාසාමිගක අනාපුච්ඡා
පක්කමන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පඨමං පාදං අගනොවස්සකං 
අතික්කාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියං පාදං අතික්කාගමති, ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 
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පච්ඡාභත්තංකුලානිඋපසඞ්කමිත්වාසාමිගකඅනාපුච්ඡාආසගන නිසීදන්තී
ද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නිසීදති, පගයොග  දුක්කටං; නිසින්ගනආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

විකාගල කුලානිඋපසඞ්කමිත්වාසාමිගක අනාපුච්ඡාගසයයංසන්ථරිත්වා
වා සන්ථ ාගපත්වා වා අභිනිසීදන්තී ද්ගව ආපත්තිගයොආපජ්ජති. අභිනිසීදති, 
පගයොග දුක්කටං; අභිනිසින්ගනආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

දුග් හිගතන දූපධාරිගතනප ංඋජ්ඣාගපන්තී ද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.
උජ්ඣාගපති, පගයොග දුක්කටං; උජ්ඣාපිගතආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

අත්තානං වා ප ං වා නි ගයන වා බ්රහ්මෙරිගයන වා අභිසපන්තී ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. අභිසපති, පගයොග  දුක්කටං; අභිසපිගත ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

අත්තානං වධිත්වා වධිත්වා ග ොදන්තී ද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වධති
ග ොදති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස; වධතිනග ොදති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

 ත්තන්ධකා වග්ග ොදුතිගයො. 

3. නහානවග් ක ො 

233. නග් ා නහායන්තීද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.නහායති, පගයොග 
දුක්කටං; නහානපරිගයොසාගනආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පමාණාතික්කන්තංඋදකසාටිකංකා ාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
කා ාගපති, පගයොග දුක්කටං; කා ාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුනියාචීව ංවිසිබ්ගබත්වාවාවිසිබ්බාගපත්වාවාගනව සිබ්ගබන්තීන
සිබ්බාපනායඋස්සුක්කංකග ොන්තීඑකංආපත්තිං ආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 

පඤ්ොහිකං සඞ්ඝාටිො ං අතික්කාගමන්තී එකං ආපත්තිං ආපජ්ජති. 
පාචිත්තියං.චීව සඞ්කමනීයංධාග න්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.ධාග ති, 
පගයොග  දුක්කටං; ධාරිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

 ණස්ස චීව ලාභං අන්ත ායං කග ොන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
කග ොති, පගයොග දුක්කටං; කගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ධම්මිකං චීව විභඞ් ංපටිබාහන්තීද්ගව ආපත්තිගයොආපජ්ජති.පටිබාහති, 
පගයොග දුක්කටං; පටිබාහිගත, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 
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අ ාරිකස්ස වා පරිබ්බාජකස්ස වා පරිබ්බාජිකාය වා සමණචීව ං ගදන්තී
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ගදති, පගයොග  දුක්කටං; දින්ගන, ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

දුබ්බලචීව පච්ොසා චීව කාලසමයං අතික්කාගමන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. අතික්කාගමති, පගයොග  දුක්කටං; අතික්කාමිගත, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

ධම්මිකංකථිනුද්ධා ංපටිබාහන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. පටිබාහති, 
පගයොග දුක්කටං; පටිබාහිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

නහානවග්ග ොතතිගයො. 

4. තුවට් ටවග් ක ො 

234. ද්ගව භික්ඛුනිගයො එකමඤ්ගෙ තුවට්ගටන්තිගයො ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජන්ති. නිපජ්ජන්ති, පගයොග  දුක්කටං; නිපන්ගන, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

ද්ගව භික්ඛුනිගයො එකත්ථ ණපාවු ණා තුවට්ගටන්තිගයො ද්ගව 
ආපත්තිගයොආපජ්ජන්ති.නිපජ්ජන්ති, පගයොග දුක්කටං; නිපන්ගන, ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුනියා සඤ්චිච්ෙ අඵාසුං කග ොන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
කග ොති, පගයොග දුක්කටං; කගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

දුක්ඛිතං සහජීවිනිං ගනව උපට්ගඨන්තී න උපට්ඨාපනාය උස්සුක්කං 
කග ොන්තීඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 

භික්ඛුනියා උපස්සයං දත්වා කුපිතා අනත්තමනා නික්කඩ්ඪන්තී ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නික්කඩ්ඪති, පගයොග  දුක්කටං; නික්කඩ්ඪගත, 
ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

සංසට්ඨා භික්ඛුනී යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්තී ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

අන්ගතො ට්ගඨ සාසඞ්කසම්මගත සප්පටිභගය අසත්ථිකා ොරිකං ෙ න්තී
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පටිපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; පටිපන්ගන, 
ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 
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තිග ො ට්ගඨ සාසඞ්කසම්මගතසප්පටිභගය අසත්ථිකාොරිකංෙ න්තීද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පටිපජ්ජති, පගයොග  දුක්කටං; පටිපන්ගන, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

අන්ගතොවස්සං ොරිකං ෙ න්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පටිපජ්ජති, 
පගයොග දුක්කටං; පටිපන්ගන, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

වස්සංවුට්ඨා භික්ඛුනී ොරිකං න පක්කමන්තී එකං ආපත්තිං ආපජ්ජති.
පාචිත්තියං. 

තුවට්ටවග්ග ොෙතුත්ගථො. 

5. චිත් තා ාරවග් ක ො 

235.  ාජා ා ං වාචිත්තා ා ංවාආ ාමං වාඋයයානංවාගපොක්ඛ ණිංවා
දස්සනාය ච්ඡන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.  ච්ඡති, ආපත්තිදුක්කටස්ස; 
යත්ථඨිතාපස්සති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ආසන්දිං වා පල්ලඞ්කං වා පරිභුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
පරිභුඤ්ජති, පගයොග දුක්කටං; පරිභුත්ගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සුත්තං කන්තන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. කන්තති, පගයොග  
දුක්කටං; උජ්ජවුජ්ජගව, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ගිහිගවයයාවච්ෙං කග ොන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. කග ොති, 
පගයොග දුක්කටං; කගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුනියා – ‘‘එහාගයය ඉමං අධික ණං වූපසගමහී’’ති වුච්ෙමානා –
‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා ගනව වූපසගමන්තී න වූපසමාය උස්සුක්කං
කග ොන්තී එකංආපත්තිංආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 

අ ාරිකස්සවාපරිබ්බාජකස්සවාපරිබ්බාජිකායවාසහත්ථා ඛාදනීයංවා
ගභොජනීයංවාගදන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.ගදති, පගයොග  දුක්කටං; 
දින්ගන, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ආවසථචීව ං අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
පරිභුඤ්ජති, පගයොග දුක්කටං; පරිභුත්ගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ආවසථංඅනිස්සජ්ජිත්වාොරිකංපක්කමන්තීද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
පඨමං පාදං පරික්ගඛපං අතික්කාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියං පාදං 
අතික්කාගමති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 
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ති ච්ඡානවිජ්ජංපරියාපුණන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. පරියාපුණාති, 
පගයොග දුක්කටං; පගදපගදආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ති ච්ඡානවිජ්ජංවාගෙන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.වාගෙති, පගයොග 
දුක්කටං; පගදපගදආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

චිත්තා ා වග්ග ොපඤ්ෙගමො. 

6. ආරාමවග් ක ො 

236. ජානං සභික්ඛුකං ආ ාමං අනාපුච්ඡා පවිසන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.පඨමංපාදං පරික්ගඛපං අතික්කාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියං
පාදංඅතික්කාගමති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුං අක්ගකොසන්තී පරිභාසන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
අක්ගකොසති, පගයොග දුක්කටං; අක්ගකොසිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ෙණ්ඩීකතා  ණං පරිභාසන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පරිභාසති, 
පගයොග දුක්කටං; පරිභාසිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

නිමන්තිතා වා පවාරිතා වා ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ‘‘ඛාදිස්සාමි භුඤ්ජිස්සාමී’’ති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති
දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

කුලං මච්ඡ ායන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. මච්ඡ ායති, පගයොග  
දුක්කටං; මච්ඡරිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අභික්ඛුගකආවාගසවස්සංවසන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. ‘‘වස්සං
වසිස්සාමී’’ති ගසනාසනං පඤ්ඤගපති පානීයං පරිගභොජනීයං උපට්ඨගපති
පරිගවණං සම්මජ්ජති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; සහ අරුණුග් මනා ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

වස්සංවුට්ඨා භික්ඛුනී උභගතොසඞ්ගඝ තීහි ඨාගනහි න පවාග න්තී එකං
ආපත්තිංආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 

ඔවාදායවාසංවාසායවාන ච්ඡන්තීඑකංආපත්තිංආපජ්ජති. පාචිත්තියං. 

උගපොසථම්පි නපුච්ඡන්තීඔවාදම්පින යාෙන්තීඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.
පාචිත්තියං. 
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පසාගඛජාතං ණ්ඩංවාරුධිතංවාඅනපගලොගකත්වාසඞ්ඝංවා ණංවා 
පුරිගසන සද්ධිං එගකගනකා ගභදාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
ගභදාගපති, පගයොග දුක්කටං; භින්ගන, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ආ ාමවග්ග ොඡට්ගඨො. 

7.  බ් භිනීවග් ක ො 

237.  බ්භිනිං වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

පායන්තිං වුට්ඨාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.වුට්ඨාගපති, පගයොග 
දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු අසික්ඛිතසික්ඛං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපන්තී
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, පගයොග  දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, 
ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ද්ගවවස්සානිඡසුධම්ගමසුසික්ඛිතසික්ඛංසික්ඛමානංසඞ්ගඝන අසම්මතං
වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, පගයොග  දුක්කටං; 
වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ඌනද්වාදසවස්සං ගිහි තං වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
වුට්ඨාගපති, පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සං ගිහි තං ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු 
අසික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සංගිහි තංද්ගවවස්සානිඡසුධම්ගමසු සික්ඛිතසික්ඛං
සඞ්ගඝන අසම්මතං වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සහජීවිනිං වුට්ඨාගපත්වා ද්ගව වස්සානි ගනව අනුග් ණ්හන්තී 
නානුග් ණ්හාගපන්තීඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 

වුට්ඨාපිතං පවත්තිනිං ද්ගව වස්සානි නානුබන්ධන්තී එකං ආපත්තිං
ආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 

සහජීවිනිං වුට්ඨාගපත්වා ගනව වූපකාගසන්තී න වූපකාසාගපන්තී එකං 
ආපත්තිංආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 
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 බ්භිනීවග්ග ොසත්තගමො. 

8. කුමාරීභූතවග් ක ො 

238. ඌනවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු 
අසික්ඛිතසික්ඛං වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, 
පගයොග  දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං කුමාරිභූතං ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු 
සික්ඛිතසික්ඛංසඞ්ගඝනඅසම්මතංවුට්ඨාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. 
වුට්ඨාගපති, පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

ඌනද්වාදසවස්සාවුට්ඨාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සා සඞ්ගඝන අසම්මතා වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, පගයොග  දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 

‘‘අලං තාව ගත, අගයය, වුට්ඨාපිගතනා’’ති වුච්ෙමානා ‘‘සාධූ’’ති 
පටිස්සුණිත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මං ආපජ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
ඛියයති, පගයොග දුක්කටං; ඛියයිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සික්ඛමානං – ‘‘සගෙ ගම ත්වං, අගයය, චීව ං දස්සසි, එවාහං තං 
වුට්ඨාගපස්සාමී’’ති වත්වා ගනව වුට්ඨාගපන්තී න වුට්ඨාපනාය උස්සුක්කං 
කග ොන්තීඑකංආපත්තිංආපජ්ජති.පාචිත්තියං. 

සික්ඛමානං – ‘‘සගෙ මං ත්වං, අගයය, ද්ගව වස්සානි අනුබන්ධිස්සසි, 
එවාහං තං වුට්ඨාගපස්සාමී’’ති වත්වා ගනව වුට්ඨාගපන්තී න වුට්ඨාපනාය
උස්සුක්කංකග ොන්තීඑකංආපත්තිංආපජ්ජති. පාචිත්තියං. 

පුරිසසංසට්ඨං කුමා කසංසට්ඨං ෙණ්ඩිං ගසොකාවාසං සික්ඛමානං
වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, පගයොග  දුක්කටං; 
වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 
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මාතාපිතූහි වා සාමිගකන වා අනනුඤ්ඤාතං සික්ඛමානං වුට්ඨාගපන්තී 
ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, පගයොග  දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, 
ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

පාරිවාසිකඡන්දදාගන සික්ඛමානං වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.වුට්ඨාගපති, පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අනුවස්සං වුට්ඨාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

එකංවස්සං ද්ගවවුට්ඨාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. වුට්ඨාගපති, 
පගයොග දුක්කටං; වුට්ඨාපිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

කුමාරීභූතවග්ග ොඅට්ඨගමො. 

9. ඡත් තුපාහනවග් ක ො 

239. ඡත්තුපාහනං ධාග න්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ධාග ති, 
පගයොග දුක්කටං; ධාරිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

යාගනනයායන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.යායති, පගයොග  දුක්කටං; 
යායිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

සඞ්ඝාණිං ධාග න්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ධාග ති, පගයොග  
දුක්කටං; ධාරිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ඉත්ථාලඞ්කා ංධාග න්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති.ධාග ති, පගයොග 
දුක්කටං; ධාරිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

 න්ධවණ්ණගකන නහායන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. නහායති, 
පගයොග දුක්කටං; නහානපරිගයොසාගන, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

වාසිතගකන පිඤ්ඤාගකන නහායන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
නහායති, පගයොග දුක්කටං; නහානපරිගයොසාගන, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුනියාඋම්මද්දාගපන්තීපරිමද්දාගපන්තීද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
උම්මද්දාගපති, පගයොග දුක්කටං; උම්මද්දිගත, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

සික්ඛමානාය උම්මද්දාගපන්තී පරිමද්දාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. උම්මද්දාගපති, පගයොග  දුක්කටං; උම්මද්දිගත, ආපත්ති 
පාචිත්තියස්ස. 
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සාමගණරියා උම්මද්දාගපන්තී පරිමද්දාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. උම්මද්දාගපති, පගයොග  දුක්කටං; උම්මද්දිගත, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. 

ගිහිනියා උම්මද්දාගපන්තී පරිමද්දාගපන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
උම්මද්දාගපති, පගයොග දුක්කටං; උම්මද්දිගත, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. 

භික්ඛුස්ස පු ගතො අනාපුච්ඡා ආසගන නිසීදන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති.නිසීදති, පගයොග දුක්කටං; නිසින්ගන, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අගනොකාසකතං භික්ඛුං පඤ්හං පුච්ඡන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
පුච්ඡති, පගයොග දුක්කටං; පුච්ඡිගත, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

අසඞ්කච්චිකා  ාමං පවිසන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පඨමං පාදං
පරික්ගඛපං අතික්කාගමති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියං පාදං අතික්කාගමති, 
ආපත්තිපාචිත්තියස්ස. 

ඡත්තුපාහනවග්ග ොනවගමො. 

ඛුද්දකංනිට්ඨිතං. 

5. පාටිගදසනීයකණ්ඩං 

240. සප්පිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාටිගදසනීයස්ස. 

ගතලං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග  ආපත්තිපාටිගදසනීයස්ස. 

මධුං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග  ආපත්තිපාටිගදසනීයස්ස. 

ඵාණිතං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග  ආපත්තිපාටිගදසනීයස්ස. 
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මච්ඡං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාටිගදසනීයස්ස. 

මංසං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 
භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග 
අජ්ගඣොහාග ආපත්තිපාටිගදසනීයස්ස. 

ඛී ංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති
පාටිගදසනීයස්ස. 

දධිංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජන්තීද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති
පාටිගදසනීයස්ස. 

අට්ඨපාටිගදසනීයානිට්ඨිතා. 

කතාපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොදුතිගයො. 

3. විපත්තිවාග ො 
241. අවස්සුතා භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං 

සාදියන්තියා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති? 
අවස්සුතාය භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං
සාදියන්තියාආපත්තිගයො ෙතුන්නංවිපත්තීනංද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියා
සීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති
විපත්තිගයොභජන්ති? දධිංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජන්තියාආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනංඑකංවිපත්තිංභජන්ති–ආො විපත්තිං. 

විපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොතතිගයො. 

4. සඞ් හවාග ො 
242. අවස්සුතා භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං 

සාදියන්තියා ආපත්තිගයො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි 
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? අවස්සුතාය භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස 
පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං සාදියන්තියා ආපත්තිගයො සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං තීහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
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පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිගයො සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානංකතිහිආපත්තික්ඛන්ගධහිසඞ් හිතා? දධිංවිඤ්ඤාගපත්වා 
භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිගයො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ද්වීහි
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. 

සඞ් හවාග ොනිට්ඨිගතොෙතුත්ගථො. 

5. සමුට්ඨානවාග ො 
243. අවස්සුතාය භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං

සාදියන්තියා ආපත්තිගයො ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨන්ති? අවස්සුතාය භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස
කායසංසග් ංසාදියන්තියාආපත්තිගයොඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න
වාෙගතො…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිගයො ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? දධිං විඤ්ඤාගපත්වා 
භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිගයො ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො න චිත්තගතො; සියා 
කායගතො ෙවාෙගතොෙසමුට්ඨන්ති, නචිත්තගතො; සියාකායගතොෙචිත්තගතො
ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති. 

සමුට්ඨානවාග ොනිට්ඨිගතොපඤ්ෙගමො. 

6. අධික ණවාග ො 
244. අවස්සුතා භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං 

සාදියන්තියා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං? 
අවස්සුතාය භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං
සාදියන්තියා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං අධික ණානං –
ආපත්තාධික ණං…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං අධික ණානං 
කතමං අධික ණං? දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
අධික ණානං– ආපත්තාධික ණං. 
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අධික ණවාග ොනිට්ඨිගතොඡට්ගඨො. 

7. සමථවාග ො 
245. අවස්සුතාය භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං

සාදියන්තියා ආපත්තිගයො සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? 
අවස්සුතාය භික්ඛුනියා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං
සාදියන්තියාආපත්තිගයොසත්තන්නංසමථානංතීහි සමගථහිසම්මන්ති–සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියාආපත්තිගයොසත්තන්නංසමථානංකතිහි
සමගථහි සම්මන්ති? දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිගයො
සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, සියාසම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

සමථවාග ොනිට්ඨිගතොසත්තගමො. 

8. සමුච්ෙයවාග ො 
246. අවස්සුතා භික්ඛුනී අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං

සාදියන්තී කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අවස්සුතා භික්ඛුනී අවස්සුතස්ස
පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං සාදියන්තී තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩලං  හණං සාදියති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; 
උබ්භක්ඛකං අගධොජාණුමණ්ඩලං  හණං සාදියති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; 
කායපටිබද්ධං  හණං සාදියති, ආපත්ති දුක්කටස්ස – අවස්සුතා භික්ඛුනී
අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස කායසංසග් ං සාදියන්තී ඉමා තිස්ගසො 
ආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකති විපත්තිගයොභජන්ති? සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙතුන්නං 
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි
සම්මන්ති? තාආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති –
සියා සීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං තීහි
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
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සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? දධිං 
විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති 
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති 
පාටිගදසනීයස්ස – දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජන්තී ඉමා ද්ගව ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. 

තාආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජන්ති? සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි
සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං එකං විපත්තිං භජන්ති –
ආො විපත්තිං. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ද්වීහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි
සඞ් හිතා – සියා පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො සමුට්ඨන්ති න වාෙගතො න චිත්තගතො, සියා
කායගතොෙවාෙගතොෙ සමුට්ඨන්තිනචිත්තගතො, සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො
ෙ සමුට්ඨන්ති න වාෙගතො, සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති. ෙතුන්නංඅධික ණානං–ආපත්තාධික ණං.සත්තන්නංසමථානං
තීහිසමගථහිසම්මන්ති– සියාසම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, 
සියාසම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

සමුච්ෙයවාග ොනිට්ඨිගතොඅට්ඨගමො. 

1. කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ො 

1. පා ාජිකකණ්ඩං 

247. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන
කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තං? කං ආ බ්භ? 
කිස්මිංවත්ථුස්මිං…ගප.…ගකනාභතන්ති? 

යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? සුන්දරීනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? සුන්දරීනන්දා භික්ඛුනී අවස්සුතා අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස
කායසංසග් ං සාදියි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, 
අනුපඤ්ඤත්ති, අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති. අනුපඤ්ඤත්ති
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පටුන  

අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? අසාධා ණපඤ්ඤත්ති. එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්තීති? එකගතොපඤ්ඤත්ති. ෙතුන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං
කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං නිදානපරියාපන්නං? 
කතගමනඋද්ගදගසනඋද්ගදසං ආ ච්ඡතීති? දුතිගයනඋද්ගදගසනඋද්ගදසං
ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? සීලවිපත්ති. සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානංකතගමොආපත්තික්ඛන්ගධොති? පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධො.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාතීති? එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො…ගප.…ගකනාභතන්ති? ප ම්ප ාභතං– 

උපාලි දාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
ගමොග් ලිපුත්ගතනපඤ්ෙමා, එගතජම්බුසිරිව්හගය.…ගප.…; 

එගත නා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූ මග් ගකොවිදා; 
විනයංදීගපපකාගසසුං, පිටකංතම්බපණ්ණියාති. 

වජ්ජප්පටිච්ඡාදනපච්ෙයා පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ජානං පා ාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපන්නං
භික්ඛුනිංගනවත්තනාපටිගෙොගදසින ණස්සආග ොගෙසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං.
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන 
සමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා පා ාජිකං කත්ථ 
පඤ්ඤත්තන්ති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී සමග්ග න
සඞ්ගඝන උක්ඛිත්තං අරිට්ඨං භික්ඛුං  ද්ධබාධිපුබ්බං අනුවත්ති, තස්මිං
වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති– ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූ ණපච්ෙයා පා ාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූග සුං, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

පා ාජිකානිට්ඨිතා. 
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2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩාදි 

248. යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
උස්සයවාදිකාය භික්ඛුනියා අඩ්ඩං ක ණපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතො? කං ආ බ්භ? කිස්මිංවත්ථුස්මිං…ගප.…ගකනාභතන්ති? 

යං ගතන භ වතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්ගධන 
උස්සයවාදිකාය භික්ඛුනියා අඩ්ඩං ක ණපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං
භික්ඛුනිංආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනීඋස්සයවාදිකා
විහරි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. අත්ථි තත්ථ පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තීති? එකා පඤ්ඤත්ති. අනුපඤ්ඤත්ති 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථි. සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්තීති? සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති. සාධා ණපඤ්ඤත්ති, 
අසාධා ණපඤ්ඤත්තීති? අසාධා ණපඤ්ඤත්ති. එකගතොපඤ්ඤත්ති, 
උභගතොපඤ්ඤත්තීති? එකගතොපඤ්ඤත්ති. ෙතුන්නං පාතිගමොක්ඛුද්ගදසානං 
කත්ගථො ධං කත්ථ පරියාපන්නන්ති? නිදාගනො ධං නිදානපරියාපන්නං.
කතගමනඋද්ගදගසන උද්ගදසංආ ච්ඡතීති? තතිගයනඋද්ගදගසනඋද්ගදසං
ආ ච්ඡති. ෙතුන්නං විපත්තීනං කතමා විපත්තීති? සීලවිපත්ති. සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතගමො ආපත්තික්ඛන්ගධොති? 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාතීති? ද්වීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියාකායගතොෙ 
වාෙගතොෙසමුට්ඨාති, නචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොචිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාති…ගප.… ගකනාභතන්ති? ප ම්ප ාභතං– 

උපාලිදාසගකොගෙව, ගසොණගකොසිග් ගවොතථා; 
ගමොග් ලිපුත්ගතනපඤ්ෙමා, එගතජම්බුසිරිව්හගය.…ගප.…; 

එගතනා ාමහාපඤ්ඤා, විනයඤ්ඤූමග් ගකොවිදා; 
විනයංදීගපපකාගසසුං, පිටකංතම්බපණ්ණියාති. 

ගෙොරිං වුට්ඨාපනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ.
කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී ගෙොරිං වුට්ඨාගපසි, තස්මිං
වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංද්වීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති – සියා වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න කායගතො; සියා 
කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති…ගප.…. 

එකා  ාමන්ත ං  මනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? 
සාවත්ථියංපඤ්ඤත්ගතො.කංආ බ්භාති? අඤ්ඤත ංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිං 
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වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ාභික්ඛුනීඑකා ාමන්ත ං ච්ඡි, තස්මිංවත්ථුස්මිං. 
එකා පඤ්ඤත්ති, තිස්ගසො අනුපඤ්ඤත්තිගයො. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං
එගකන සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

සමග්ග න සඞ්ගඝන උක්ඛිත්තං භික්ඛුනිං ධම්ගමන විනගයන
සත්ථුසාසගනන අනපගලොගකත්වා කා කසඞ්ඝං අනඤ්ඤාය  ණස්ස ඡන්දං
ඔසා ණපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං 
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දාභික්ඛුනීසමග්ග නසඞ්ගඝනඋක්ඛිත්තංභික්ඛුනිං 
ධම්ගමන විනගයන සත්ථුසාසගනන අනපගලොගකත්වා කා කසඞ්ඝං
අනඤ්ඤාය  ණස්ස ඡන්දං ඔසාග සි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති.
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

අවස්සුතායභික්ඛුනියාඅවස්සුතස්සපුරිසපුග් ලස්සහත්ථගතො ඛාදනීයංවා
ගභොජනීයංවාසහත්ථාපටිග් ගහත්වාභුඤ්ජනපච්ෙයාසඞ්ඝාදිගසගසොකත්ථ 
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? සුන්දරීනන්දං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? සුන්දරීනන්දා භික්ඛුනී අවස්සුතා 
අවස්සුතස්සපුරිසපුග් ලස්සහත්ථගතොආමිසංපටිග් ගහසි, තස්මිංවත්ථුස්මිං. 
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති– පඨමපා ාජිගක…ගප.…. 

‘‘කිං ගත, අගයය, එගසො පුරිසපුග් ගලො කරිස්සති අවස්සුගතො වා 
අනවස්සුගතො වා, යගතො ත්වං අනවස්සුතා! ඉඞ්ඝ, අගයය, යං ගත එගසො
පුරිසපුග් ගලො ගදති ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා තං ත්වං සහත්ථා
පටිග් ගහත්වාඛාදවාභුඤ්ජවා’’ති උගයයොජනපච්ෙයාසඞ්ඝාදිගසගසොකත්ථ
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? අඤ්ඤත ං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? අඤ්ඤත ා භික්ඛුනී – ‘‘කිං ගත, 
අගයය, එගසොපුරිසපුග් ගලොකරිස්සතිඅවස්සුගතොවා අනවස්සුගතොවා, යගතො
ත්වංඅනවස්සුතා!ඉඞ්ඝ, අගයය, යංගතඑගසොපුරිසපුග් ගලොගදති ඛාදනීයං
වා ගභොජනීයං වා තං ත්වං සහත්ථා පටිග් ගහත්වා ඛාද වා භුඤ්ජ වා’’ති 
උගයයොගජසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

කුපිතාය අනත්තමනාය භික්ඛුනියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ෙණ්ඩකාළං භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං
වත්ථුස්මින්ති? ෙණ්ඩකාළී භික්ඛුනීකුපිතාඅනත්තමනාඑවං අවෙ – ‘‘බුද්ධං
පච්ොචික්ඛාමි, ධම්මං පච්ොචික්ඛාමි, සඞ්ඝං පච්ොචික්ඛාමි, සික්ඛං
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පච්ොචික්ඛාමී’’ති, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

කිස්මිඤ්චිගදව අධික ගණ පච්ොකතාය භික්ඛුනියා යාවතතියං
සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ 
පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? ෙණ්ඩකාළං
භික්ඛුනිං ආ බ්භ. කිස්මිං වත්ථුස්මින්ති? ෙණ්ඩකාළී භික්ඛුනී කිස්මිඤ්චිගදව
අධික ගණපච්ොකතා කුපිතාඅනත්තමනාඑවං අවෙ – ‘‘ඡන්ද ාමිනිගයොෙ
භික්ඛුනිගයො, ගදොස ාමිනිගයොෙ භික්ඛුනිගයො, ගමොහ ාමිනිගයොෙභික්ඛුනිගයො, 
භය ාමිනිගයොෙභික්ඛුනිගයො’’ති, තස්මිං වත්ථුස්මිං.එකාපඤ්ඤත්ති.ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

සංසට්ඨානං භික්ඛුනීනං යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං
පඤ්ඤත්ගතො. කං ආ බ්භාති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ. කිස්මිං 
වත්ථුස්මින්ති? සම්බහුලා භික්ඛුනිගයො සංසට්ඨා විහරිංසු, තස්මිං වත්ථුස්මිං. 
එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන
සමුට්ඨාති– ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

‘‘සංසට්ඨා, අගයය, තුම්ගහ විහ ථ. මා තුම්ගහ නානා විහරිත්ථා’’ති
උගයයොගජන්තියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා
සඞ්ඝාදිගසගසො කත්ථ පඤ්ඤත්ගතොති? සාවත්ථියං පඤ්ඤත්ගතො. කං 
ආ බ්භාති? ථුල්ලනන්දංභික්ඛුනිංආ බ්භ.කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ථුල්ලනන්දා
භික්ඛුනී–‘‘සංසට්ඨාවඅගයය, තුම්ගහවිහ ථ.මාතම්ගහනානා විහරිත්ථා’’ති
උගයයොගජසි, තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
ධු නික්ගඛගප…ගප.…. 

දධිංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජනපච්ෙයාපාටිගදසනීයංකත්ථ පඤ්ඤත්තන්ති? 
සාවත්ථියං පඤ්ඤත්තං. කං ආ බ්භාති? ඡබ්බග්ගියා භික්ඛුනිගයො ආ බ්භ.
කිස්මිංවත්ථුස්මින්ති? ඡබ්බග්ගියාභික්ඛුනිගයොදධිංවිඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජිංසු, 
තස්මිං වත්ථුස්මිං. එකා පඤ්ඤත්ති, එකා අනුපඤ්ඤත්ති. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

කත්ථපඤ්ඤත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොපඨගමො. 
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2. කතාපත්තිවාග ො 

1. පා ාජිකකණ්ඩං 

249. කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
කායසංසග් ංසාදියනපච්ෙයා පඤ්ෙආපත්තිගයොආපජ්ජති.අවස්සුතාභික්ඛුනී
අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩලං  හණං සාදියති, 
ආපත්තිපා ාජිකස්ස; භික්ඛුකාගයනකායං ආමසති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස; 
කාගයන කායපටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; කායපටිබද්ගධන
කායපටිබද්ධංආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අඞ්ගුලිපගතොදගක පාචිත්තියං –
කායසංසග් ංසාදියනපච්ෙයාඉමාපඤ්ෙආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 

වජ්ජප්පටිච්ඡාදනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
වජ්ජප්පටිච්ඡාදනපච්ෙයා ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භික්ඛුනී ජානං
පා ාජිකං ධම්මං [ධම්මං අජ්ඣාපන්නං (සයා.)] පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති
පා ාජිකස්ස; ගවමතිකා පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; භික්ඛු 
සඞ්ඝාදිගසසංපටිච්ඡාගදති, ආපත්තිපාචිත්තියස්ස; ආො විපත්තිංපටිච්ඡාගදති, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස – වජ්ජප්පටිච්ඡාදනපච්ෙයා ඉමා ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. 

යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති? යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා පඤ්ෙ
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. උක්ඛිත්තානුවත්තිකා භික්ඛුනී යාවතතියං 
සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජති, ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිපා ාජිකස්ස; ගභදකානුවත්තිකා
භික්ඛුනී යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස; පාපිකාය දිට්ඨියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස – යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයාඉමාපඤ්ෙ ආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූ ණපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අට්ඨමං 
වත්ථුං පරිපූ ණපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පුරිගසන –
‘‘ඉත්ථන්නාමං ඔකාසං ආ ච්ඡා’’ති වුත්තා  ච්ඡති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; 
පුරිසස්ස හත්ථපාසංඔක්කන්තමත්ගතආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; අට්ඨමං වත්ථුං
පරිපූග ති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස – අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූ ණපච්ෙයා ඉමා 
තිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

පා ාජිකානිට්ඨිතා. 
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පටුන  

2. සඞ්ඝාදිගසසකණ්ඩාදි 

250. උස්සයවාදිකා භික්ඛුනී අඩ්ඩං ක ණපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. එකස්ස ආග ොගෙති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; දුතියස්ස ආග ොගෙති, 
ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; අඩ්ඩපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

ගෙොරිං වුට්ඨාපනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා
දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

එකා  ාමන්ත ං  මනපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.  ච්ඡති, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස; පඨමං පාදං පරික්ගඛපං අතික්කාගමති, ආපත්ති
ථුල්ලච්ෙයස්ස; දුතියංපාදංඅතික්කාගමති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

සමග්ග න සඞ්ගඝන උක්ඛිත්තං භික්ඛුනිං ධම්ගමන විනගයන 
සත්ථුසාසගනන අනපගලොගකත්වා කා කසඞ්ඝං අනඤ්ඤාය  ණස්ස ඡන්දං
ඔසා ණපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි
කම්මවාොහිථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

අවස්සුතා භික්ඛුනී අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස හත්ථගතො ඛාදනීයං වා
ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා තිස්ගසොආපත්තිගයො
ආපජ්ජති.‘‘ඛාදිස්සාමිභුඤ්ජිස්සාමී’’තිපටිග් ණ්හාති, ආපත්තිථුල්ලච්ෙයස්ස; 
අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; උදකදන්තගපොනං
පටිග් ණ්හාති, ආපත්තිදුක්කටස්ස. 

‘‘කිං ගත, අගයය, එගසො පුරිසපුග් ගලො කරිස්සති අවස්සුගතො වා 
අනවස්සුගතො වා, යගතො ත්වං අනවස්සුතා! ඉඞ්ඝ, අගයය, යං ගත එගසො
පුරිසපුග් ගලො ගදති ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා තං ත්වං සහත්ථා
පටිග් ගහත්වාඛාද වාභුඤ්ජවා’’ති, උගයයොජනපච්ෙයාතිස්ගසොආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. තස්සා වෙගනන ඛාදිස්සාමි භුඤ්ජිස්සාමීති පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; 
ගභොජනපරිගයොසාගන ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

කුපිතා භික්ඛුනී යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා 
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

කිස්මිඤ්චිගදවඅධික ගණපච්ොකතාභික්ඛුනීයාවතතියං සමනුභාසනාය
න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා තිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති.ඤත්තියා දුක්කටං; 
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ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

සංසට්ඨා භික්ඛුනී යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා 
තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි
ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

‘‘සංසට්ඨාව, අගයය, තුම්ගහ විහ ථ, මා තුම්ගහ නානා විහරිත්ථා’’ති
උගයයොගජන්තී යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනපච්ෙයා තිස්ගසො 
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; 
කම්මවාොපරිගයොසාගනආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස. 

දසසඞ්ඝාදිගසසානිට්ඨිතා…ගප.…. 

(යථාගහට්ඨාතථාවිත්ථාග තබ්බාපච්ෙයගමවනානාක ණං) 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? දධිං
විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති
පාටිගදසනීයස්ස–දධිංවිඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයාඉමාද්ගවආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. 

කතාපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොදුතිගයො. 

3. විපත්තිවාග ො 
251. කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයාආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකති

විපත්තිගයො භජන්ති? කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති – සියා සීලවිපත්තිං, සියා
ආො විපත්තිං…ගප.… දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා ආපත්තිගයො
ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති? දධිං විඤ්ඤාගපත්වා
භුඤ්ජනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං එකං විපත්තිං භජන්ති –
ආො විපත්තිං. 

විපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොතතිගයො. 

4. සඞ් හවාග ො 
252. කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො සත්තන්නං

ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? කායසංසග් ං
සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං පඤ්ෙහි
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ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා ආපත්තිගයො සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානංකතිහිආපත්තික්ඛන්ගධහිසඞ් හිතා? දධිං විඤ්ඤාගපත්වා
භුඤ්ජනපච්ෙයා ආපත්තිගයො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ද්වීහි 
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. 

සඞ් හවාග ොනිට්ඨිගතොෙතුත්ගථො. 

5. සමුට්ඨානවාග ො 
253. කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ඡන්නං

ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? කායසංසග් ං
සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න
වාෙගතො…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? දධිං විඤ්ඤාගපත්වා
භුඤ්ජනපච්ෙයාආපත්තිගයොඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානංෙතූහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො න චිත්තගතො; සියා 
කායගතොෙවාෙගතොෙසමුට්ඨන්ති, නචිත්තගතො; සියාකායගතොෙචිත්තගතො
ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති. 

සමුට්ඨානවාග ොනිට්ඨිගතොපඤ්ෙගමො. 

6. අධික ණවාග ො 
254. කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං අධික ණානං

කතමං අධික ණං? කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං 
අධික ණානං, ආපත්තාධික ණං…ගප.…. 

දධිංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජනපච්ෙයාආපත්තිගයොෙතුන්නං අධික ණානං
කතමංඅධික ණං? දධිංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජනපච්ෙයාආපත්තිගයොෙතුන්නං 
අධික ණානං–ආපත්තාධික ණං. 

අධික ණවාග ොනිට්ඨිගතොඡට්ගඨො. 
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7. සමථවාග ො 
255. කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො සත්තන්නං සමථානං

කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා ආපත්තිගයො
සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ 
පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ තිණවත්ථා ගකන
ෙ…ගප.…. 

දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා ආපත්තිගයො සත්තන්නං සමථානං 
කතිහිසමගථහිසම්මන්ති? දධිං විඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජනපච්ෙයාආපත්තිගයො
සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

සමථවාග ොනිට්ඨිගතොසත්තගමො. 

8. සමුච්ෙයවාග ො 
256. කායසංසග් ං සාදියනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 

කායසංසග් ංසාදියනපච්ෙයා පඤ්ෙආපත්තිගයොආපජ්ජති.අවස්සුතාභික්ඛුනී
අවස්සුතස්ස පුරිසපුග් ලස්ස අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩලං  හණං සාදියති, 
ආපත්තිපා ාජිකස්ස; භික්ඛුකාගයනකායං ආමසති, ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස; 
කාගයන කායපටිබද්ධං ආමසති, ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; කායපටිබද්ගධන
කායපටිබද්ධංආමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අඞ්ගුලිපගතොදගක පාචිත්තියං –
කායසංසග් ංසාදියනපච්ෙයාඉමාපඤ්ෙ ආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකති විපත්තිගයොභජන්ති? සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙතුන්නං 
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි
සම්මන්ති? තාආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති –
සියා සීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං
පඤ්ෙහිආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා–සියාපා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ…ගප.…. 
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දධිං විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? දධිං
විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජනපච්ෙයා ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භුඤ්ජිස්සාමීති 
පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්කටස්ස; අජ්ගඣොහාග  අජ්ගඣොහාග  ආපත්ති
පාටිගදසනීයස්ස–දධිංවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජනපච්ෙයාඉමාද්ගවආපත්තිගයො 
ආපජ්ජති. 

තාආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජන්ති? සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි
සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං එකං විපත්තිං භජන්ති –
ආො විපත්තිං. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ද්වීහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි
සඞ් හිතා – සියා පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං ෙතූහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො න චිත්තගතො; සියා
කායගතොෙවාෙගතොෙසමුට්ඨන්ති, නචිත්තගතො; සියාකායගතොෙ චිත්තගතො
ෙ සමුට්ඨන්ති න වාෙගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති. ෙතුන්නංඅධික ණානං, ආපත්තාධික ණං.සත්තන්නංසමථානං
තීහිසමගථහිසම්මන්ති– සියාසම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, 
සියාසම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකන ොති. 

සමුච්ෙයවාග ො නිට්ඨිගතො අට්ඨගමො. [ඉමස්සානන්ත ං
ගපො ාණසීහළගපොත්ථගක එවම්පි§දිස්සති –§‘‘ගතසමුද්දානං –§කතිවාග ො ෙ
විපත්තිවාග ො ෙ, සඞ් හවාග ො ෙ සමුට්ඨානවාග ො. අධික ණවාග ො ෙ
සමථවාග ොෙ, සමුච්ෙයවාග ොෙඉගමසත්තවා ා.ආදිගතොපඤ්ඤත්තිවාග න
සහ අට්ඨවා ාති’’ඉති.] 

අට්ඨපච්ෙයවා ානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුනීවිභඞ්ග ගසොළසමහාවා ානිට්ඨිතා. 

සමුට්ඨානසීසසඞ්ගඛගපො 
සමුට් ඨානස ්සුද් දානං 

257. 
අනිච්ො සබ්ගබසඞ්ඛා ා, දුක්ඛානත්තාෙ සඞ්ඛතා; 
නිබ්බානඤ්ගෙවපඤ්ඤත්ති, අනත්තාඉතිනිච්ඡයා. 

බුද්ධෙන්ගදඅනුප්පන්ගන, බුද්ධාදිච්ගෙඅනුග් ගත; 
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ගතසංසභා ධම්මානං, නාමමත්තංනනායති. 

දුක්ක ංවිවිධංකත්වා, පූ යිත්වානපා මී; 
උප්පජ්ජන්තිමහාවී ා, ෙක්ඛුභූතාසබ්රහ්මගක. 

ගතගදසයන්තිසද්ධම්මං, දුක්ඛහානිංසුඛාවහං; 
අඞ්ගී ගසොසකයමුනි, සබ්බභූතානුකම්පගකො. 

සබ්බසත්තුත්තගමොසීගහො, පිටගකතීණිගදසයි; 
සුත්තන්තමභිධම්මඤ්ෙ, විනයඤ්ෙමහාගුණං. 

එවංනීයතිසද්ධම්ගමො, විනගයොයදිතිට්ඨති; 
උභගතොෙවිභඞ් ානි, ඛන්ධකායාෙමාතිකා. 

මාලාසුත්තගුගණගනව, පරිවාග න න්ථිතා; 
තස්ගසවපරිවා ස්ස, සමුට්ඨානංනියගතොකතං. 

සම්ගභදං නිදානංෙඤ්ඤං, සුත්ගතදිස්සන්ති උපරි; 
තස්මාසික්ගඛපරිවා ං, ධම්මකාගමොසුගපසගලොති. 

ගත සසමුට්ඨානං 
විභඞ්ග ද්වීසුපඤ්ඤත්තං, උද්දිසන්තිඋගපොසගථ; 
පවක්ඛාමිසමුට්ඨානං, යථාඤායංසුණාථගම. 

පා ාජිකං යංපඨමං, දුතියඤ්ෙතගතොප ං; 
සඤ්ෙරිත්තානුභාසනඤ්ෙ, අතිග කඤ්ෙචීව ං. 

ගලොමානිපදගසොධම්ගමො, භූතංසංවිධාගනනෙ; 
ගථයයගදසනගෙොරීෙ, අනනුඤ්ඤාතායගත ස. 

ගත ගසගතසමුට්ඨානනයා, විඤ්ඤූහිචින්තිතා. 
එගකකස්මිංසමුට්ඨාගන, සදිසාඉධදිස්සග . 

1. පඨමපාරාජිෙසමුට් ඨානං 

258. 
ගමථුනං සුක්කසංසග්ග ො, අනියතාපඨමිකා; 
පුබ්බූපපරිපාචිතා,  ගහොභික්ඛුනියාසහ. 

සගභොජගන ගහොද්ගවෙ, අඞ්ගුලිඋදගකහසං; 
පහාග  උග්ගිග ගෙව, ගතපඤ්ඤාසාෙ ගසඛියා. 
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අධක්ඛ ාමාවස්සුතා, තලමට්ඨඤ්ෙසුද්ධිකා; 
වස්සංවුට්ඨාෙඔවාදං, නානුබන්ගධපවත්තිනිං. 

ඡසත්තතිඉගමසික්ඛා, කායමානසිකාකතා; 
සබ්ගබඑකසමුට්ඨානා, පඨමංපා ාජිකංයථා. 

පඨමපා ාජිකසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

2. දුතියපාරාජිෙසමුට් ඨානං 

259. 
අදින්නං විග් හුත්තරි, දුට්ඨුල්ලා අත්තකාමිනං; 
අමූලාඅඤ්ඤභාගියා, අනියතාදුතියිකා. 

අච්ඡින්ගදපරිණාමගන, මුසාඔමසගපසුණා; 
දුට්ඨුල්ලාපථවීඛගණ, භූතංඅඤ්ඤායඋජ්ඣාගප. 

නික්කඩ්ඪනං සිඤ්ෙනඤ්ෙ, ආමිසගහතු භුත්තාවී; 
එහිඅනාදරිභිංසා, අපනිගධෙජීවිතං. 

ජානංසප්පාණකංකම්මං, ඌනසංවාසනාසනා; 
සහධම්මිකවිගලඛා, ගමොගහොඅමූලගකනෙ. 

කුක්කුච්ෙං ධම්මිකං චීව ං, දත්වා [කුක්කුච්ෙං ධම්මිකං චීව ං (සී.), 
කුක්කුච්ෙංධම්මිකංදත්වා (සයා.)] පරිණාගමයයපුග් ගල; 
කිංගතඅකාලංඅච්ඡින්ගද, දුග් හීනි ගයනෙ. 

 ණංවිභඞ් ංදුබ්බලං, කථිනාඵාසුපස්සයං; 
අක්ගකොසෙණ්ඩීමච්ඡරී,  බ්භිනීෙපායන්තියා. 

ද්ගවවස්සං සික්ඛාසඞ්ගඝන, තගයොගෙව ගිහී තා; 
කුමාරිභූතාතිස්ගසොෙ, ඌනද්වාදසසම්මතා. 

අලංතාවගසොකාවාසං, ඡන්දාඅනුවස්සාෙද්ගව; 
සික්ඛාපදාසත්තතිගම, සමුට්ඨානාතිකාකතා. 

කායචිත්ගතනනවාො, වාොචිත්තංනකායිකං; 
තීහිද්වාග හිජායන්ති, පා ාජිකංදුතියංයථා. 

දුතියපා ාජිකසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 
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3. සඤ ්චරිත් තසමුට් ඨානං 

260. 
සඤ්ෙරී කුටිවිහාග ො, ගධොවනඤ්ෙපටිග් ගහො; 
විඤ්ඤත්තුත්තරිඅභිහට්ඨුං, උභින්නංදූතගකනෙ. 

ගකොසියාසුද්ධද්ගවභා ා, ඡබ්බස්සානිනිසීදනං; 
රිඤ්ෙන්තිරූපිකාගෙව, උගභොනානප්පකා කා. 

ඌනබන්ධනවස්සිකා, සුත්තංවිකප්පගනනෙ; 
ද්වා දානසිබ්බානි [ද්වා දානසිබ්බිනී(සී.සයා.)] ෙ, පූවපච්ෙයගජොතිෙ. 

 තනංසූචිමඤ්ගෙොෙ, තූලංනිසීදනකණ්ඩුෙ; 
වස්සිකාෙසු ගතන, විඤ්ඤත්තිඅඤ්ඤංගෙතාපනා. 

ද්ගවසඞ්ඝිකාමහාජනිකා, ද්ගවපුග් ලලහුකා රු; 
ද්ගවවිඝාසාසාටිකාෙ, සමණචීවග නෙ. 

සමපඤ්ඤාසිගමධම්මා, ඡහිඨාගනහිජායග ; 
කායගතොනවාොචිත්තා, වාෙගතොනකායමනා. 

කායවාොනෙචිත්තා [නචිත්තගතො(සී. සයා.)], කායචිත්තානවාචිකා 
[නවාෙගතො(සී. සයා.)]; 
වාොචිත්තා නකාගයන, තීහිද්වාග හි [තීහිඨාගනහි(සයා.)] ජායග . 

ඡසමුට්ඨානිකාඑගත, සඤ්ෙරිත්ගතනසාදිසා. 

සඤ්ෙරිත්තසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

4. සමනුභාසනාසමුට් ඨානං 

261. 
ගභදානුවත්තදුබ්බෙ, දූසදුට්ඨුල්ලදිට්ඨිෙ; 
ඡන්දංඋජ්ජග්ඝිකාද්ගවෙ, ද්ගවෙසද්දානබයාහග . 

ඡමානීොසගනඨානං, පච්ඡගතොඋප්පගථනෙ; 
වජ්ජානුවත්ති හණා, ඔසාග පච්ොචික්ඛනා. 

කිස්මිංසංසට්ඨාද්ගවවධි, විසිබ්ගබදුක්ඛිතායෙ; 
පුනසංසට්ඨානවූපසගම, ආ ාමඤ්ෙපවා ණා. 
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අන්වද්ධං [අන්වද්ධමාසං (සී. සයා.)] සහ ජීවිනිං, ද්ගව චීව ං
අනුබන්ධනා; 
සත්තතිංස ඉගමධම්මා, කායවාොය චිත්තගතො. 

සබ්ගබඑකසමුට්ඨානා, සමනුභාසනායථා. 

සමනුභාසනාසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

5. ෙථිනසමුට් ඨානං 

262. 
උබ්භතංකථිනංතීණි, පඨමංපත්තගභසජ්ජං; 
අච්ගෙකංොපිසාසඞ්කං, පක්කමන්ගතනවාදුගව. 

උපස්සයංප ම්ප ා, අනතිරිත්තංනිමන්තනා; 
විකප්පං ඤ්ගඤොවිකාගල, ගවොසාසා ඤ්ඤගකනෙ. 

උස්සයාසන්නිෙයඤ්ෙ, පුග පච්ඡාවිකාගලෙ; 
පඤ්ොහිකාසඞ්කමනී, ද්ගවපිආවසගථනෙ. 

පසාගඛ ආසගනගෙව, තිංසඑකූනකාඉගම; 
කායවාොනෙචිත්තා [නචිත්තගතො (සයා.)], තීහිද්වාග හිජායග . 

ද්විසමුට්ඨානිකාසබ්ගබ, කථිගනනසහාසමා. 

කථිනසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

6. එළෙකලොමසමුට් ඨානං 

263. 
එළකගලොමා ද්ගවගසයයා, ආහච්ෙ පිණ්ඩගභොජනං; 
 ණවිකාලසන්නිධි, දන්තගපොගනනගෙලකා. 

උයුත්තං ගසනං [උයුත්තං වගස (සයා.)] උගයයොධි, සු ා ඔග න
න්හායනා; 
දුබ්බණ්ගණද්ගවගදසනිකා, ලසුණුපතිට්ගඨනච්ෙනා. 

න්හානමත්ථ ණංගසයයා, අන්ගතො ට්ගඨතථාබහි; 
අන්ගතොවස්සං චිත්තා ා ං, ආසන්දි සුත්තකන්තනා. 

ගවයයාවච්ෙංසහත්ථාෙ, අභික්ඛුකාවාගසනෙ; 
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ඡත්තංයානඤ්ෙසඞ්ඝාණිං, අලඞ්කා ං න්ධවාසිතං. 

භික්ඛුනීසික්ඛමානාෙ, සාමගණරීගිහිනියා; 
අසංකච්චිකාආපත්ති, ෙත්තාරීසාෙතුත්තරි. 

කාගයනනවාොචිත්ගතන, කායචිත්ගතනනවාෙගතො; 
ද්විසමුට්ඨානිකාසබ්ගබ, සමාඑළකගලොමිකාති. 

එළකගලොමසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

7. පදකසොධම් මසමුට් ඨානං 

264. 
පදඤ්ඤත්ර අසම්මතා, තථාඅත්ථඞ් ගතනෙ; 
ති ච්ඡානවිජ්ජා ද්ගවවුත්තා, අගනොකාගසො [අගනොකාගස(සී.සයා.)] ෙ
පුච්ඡනා. 

සත්තසික්ඛාපදාඑගත, වාොනකායචිත්තගතො [කායචිත්තකා(ක.)]; 
වාොචිත්ගතනජායන්ති, නතුකාගයනජායග . 

ද්විසමුට්ඨානිකාසබ්ගබ, පදගසොධම්මසදිසා. 

පදගසොධම්මසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

8. අද් ධානසමුට් ඨානං 

265. 
අද්ධානනාවං පණීතං, මාතු ාගමනසංහග ; 
ධඤ්ඤංනිමන්තිතාගෙව, අට්ඨෙපාටිගදසනී. 

සික්ඛාපන්න සඑගත, කායානවාොනමනා; 
කායවාොහිජායන්ති, නගතචිත්ගතනජායග . 

කායචිත්ගතනජායන්ති, නගතජායන්තිවාෙගතො; 
කායවාොහිචිත්ගතන, සමුට්ඨානාෙතුබ්බිධා. 

පඤ්ඤත්තා බුද්ධඤාගණන, අද්ධාගනනසහාසමා [සමානයා(සයා.)]. 

අද්ධානසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 
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9. කෙයයසත් ෙසමුට් ඨානං 

266. 
ගථයයසත්ථං උපස්සුති, සූපවිඤ්ඤාපගනන ෙ; 
 ත්තිඡන්නඤ්ෙඔකාසං, එගතබූගහනසත්තමා. 

කායචිත්ගතනජායන්ති, නගතජායන්තිවාෙගතො; 
තීහිද්වාග හිජායන්ති, ද්විසමුට්ඨානිකාඉගම. 

ගථයයසත්ථසමුට්ඨානා, ගදසිතාදිච්ෙබන්ධුනා. 

ගථයයසත්ථසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

10. ධම් මකදසනාසමුට් ඨානං 

267. 
ඡත්තපාණිස්සසද්ධම්මං, නගදගසන්තිතථා තා; 
එවගමව [තගථව(සී.සයා.)] දණ්ඩපාණිස්ස, සත්ථආවුධපාණිනං. 

පාදුකුපාහනායානං, ගසයයපල්ලත්ථිකායෙ; 
ගවඨිගතොගුණ්ඨිගතොගෙව, එකාදසමනූනකා. 

වාොචිත්ගතනජායන්ති, නගතජායන්තිකායගතො; 
සබ්ගබඑකසමුට්ඨානා, සමකාධම්මගදසගන. 

ධම්මගදසනාසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

11. භූතාකරොචනසමුට් ඨානං 

268. 
භූතං කාගයනජායති, නවාොනෙචිත්තගතො; 
වාෙගතොෙසමුට්ඨාති, නකායානෙචිත්තගතො. 

කායවාොය ජායති, නතුජායතිචිත්තගතො; 
භූතාග ොෙනකා නාම, තීහිඨාගනහිජායති. 

භූතාග ොෙනසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

12. කචොරිවුට් ඨාපනසමුට් ඨානං 

269. 
ගෙොරීවාොයචිත්ගතන, නතංජායතිකායගතො; 
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ජායතිතීහිද්වාග හි, ගෙොරිවුට්ඨාපනංඉදං; 
අකතංද්විසමුට්ඨානං, ධම්ම ාගජනභාසිතං [ඨපිතං(සයා.)]. 

ගෙොරිවුට්ඨාපනසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

13. අනනුඤ් ඤාතසමුට් ඨානං 

270. 
අනනුඤ්ඤාතංවාොය, නකායානෙචිත්තගතො; 
ජායතිකායවාොය, නතංජායතිචිත්තගතො. 

ජායතිවාොචිත්ගතන, නතංජායතිකායගතො; 
ජායති තීහිද්වාග හි, අකතංෙතුඨානිකං. 

අනනුඤ්ඤාතසමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

සමුට්ඨානඤ්හිසඞ්ගඛපං, දසතීණිසුගදසිතං; 
අසම්ගමොහක ංඨානං, ගනත්තිධම්මානුගලොමිකං; 
ධා යන්ගතොඉමංවිඤ්ඤූ, සමුට්ඨාගනනමුය්හතීති. 

සමුට්ඨානසීසසඞ්ගඛගපොනිට්ඨිගතො. 

අන්ත ගපයයාලං 

කතිපුච්ඡාවාග ො 

271. කති ආපත්තිගයො? කතිආපත්තික්ඛන්ධා? කති විනීතවත්ථූනි? කති
අ ා වා? කති  ා වා? කති විනීතවත්ථූනි? කති විපත්තිගයො? කති 
ආපත්තිසමුට්ඨානා? කති විවාදමූලානි? කති අනුවාදමූලානි? කති සා ණීයා
ධම්මා? කති ගභදක වත්ථූනි? කතිඅධික ණානි? කතිසමථා? 

පඤ්ෙ ආපත්තිගයො. පඤ්ෙ ආපත්තික්ඛන්ධා. පඤ්ෙ විනීතවත්ථූනි. සත්ත
ආපත්තිගයො. සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධා. සත්ත විනීතවත්ථූනි. ඡ අ ා වා. ඡ
 ා වා. ඡ විනීතවත්ථූනි. ෙතස්ගසො විපත්තිගයො. ඡ ආපත්තිසමුට්ඨානා. ඡ
විවාදමූලානි.ඡ අනුවාදමූලානි.ඡසා ණීයාධම්මා.අට්ඨා සගභදක වත්ථූනි.
ෙත්තාරිඅධික ණානි. සත්තසමථා. 

තත්ථ කතමා පඤ්ෙ ආපත්තිගයො? පා ාජිකාපත්ති, සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති, 
පාචිත්තියාපත්ති, පාටිගදසනීයාපත්ති, දුක්කටාපත්ති–ඉමා පඤ්ෙආපත්තිගයො. 

තත්ථ කතගම පඤ්ෙ ආපත්තික්ඛන්ධා? පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධො, 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධො, පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධො, 
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පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධො, දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධො – ඉගම පඤ්ෙ 
ආපත්තික්ඛන්ධා. 

තත්ථ කතමානි පඤ්ෙ විනීතවත්ථූනි? පඤ්ෙහි ආපත්තික්ඛන්ගධහිආ ති
වි තිපටිවි තිගව මණීඅකිරියාඅක ණංඅනජ්ඣාපත්ති ගවලාඅනතික්කගමො
ගසතුඝාගතො–ඉමානිපඤ්ෙවිනීතවත්ථූනි. 

තත්ථ කතමා සත්ත ආපත්තිගයො? පා ාජිකාපත්ති, සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති, 
ථුල්ලච්ෙයාපත්ති, පාචිත්තියාපත්ති, පාටිගදසනීයාපත්ති, දුක්කටාපත්ති, 
දුබ්භාසිතාපත්ති–ඉමාසත්තආපත්තිගයො. 

තත්ථ කතගම සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධා? පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධො, 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධො, ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධො, 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධො, පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධො, 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධො, දුබ්භාසිතාපත්තික්ඛන්ගධො – ඉගම සත්ත
ආපත්තික්ඛන්ධා. 

තත්ථ කතමානි සත්ත විනීතවත්ථූනි? සත්තහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි ආ ති
වි තිපටිවි තිගව මණීඅකිරියාඅක ණංඅනජ්ඣාපත්ති ගවලාඅනතික්කගමො
ගසතුඝාගතො–ඉමානිසත්තවිනීතවත්ථූනි. 

තත්ථ කතගම ඡ අ ා වා? බුද්ගධ අ ා ගවො, ධම්ගම අ ා ගවො, සඞ්ගඝ
අ ා ගවො, සික්ඛායඅ ා ගවො, අප්පමාගදඅ ා ගවො, පටිසන්ධාග  අ ා ගවො–
ඉගමඡඅ ා වා. 

තත්ථ කතගම ඡ  ා වා? බුද්ගධ  ා ගවො, ධම්ගම  ා ගවො, සඞ්ගඝ
 ා ගවො, සික්ඛාය ා ගවො, අප්පමාගද ා ගවො, පටිසන්ධාග  ා ගවො–ඉගම
ඡ ා වා. 

තත්ථ කතමානි ඡ විනීතවත්ථූනි? ඡහි අ ා ගවහි ආ ති වි ති පටිවි ති 
ගව මණීඅකිරියාඅක ණංඅනජ්ඣාපත්තිගවලාඅනතික්කගමොගසතුඝාගතො– 
ඉමානිඡවිනීතවත්ථූනි. 

තත්ථ කතමා ෙතස්ගසො විපත්තිගයො? සීලවිපත්ති, ආො විපත්ති, 
දිට්ඨිවිපත්ති, ආජීවවිපත්ති–ඉමාෙතස්ගසොවිපත්තිගයො. 

තත්ථකතගමඡආපත්තිසමුට්ඨානා? අත්ථාපත්තිකායගතොසමුට්ඨාති, න
වාෙගතො න චිත්තගතො; අත්ථාපත්ති වාෙගතො සමුට්ඨාති, න කායගතො න
චිත්තගතො; අත්ථාපත්ති කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ සමුට්ඨාති, න චිත්තගතො; 
අත්ථාපත්ති කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න වාෙගතො; අත්ථාපත්ති
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වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න කායගතො; අත්ථාපත්ති කායගතො ෙ
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති–ඉගමඡ ආපත්තිසමුට්ඨානා. 

272. තත්ථ [චූළව.216; අ.නි.6.36; ම.නි.3.44; දී.නි.3.325] කතමානි
ඡ විවාදමූලානි? ඉධ භික්ඛු ගකොධගනො ගහොති උපනාහී. ගයො ගසො භික්ඛු
ගකොධගනො ගහොති උපනාහී ගසො සත්ථරිපි අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො, 
ධම්ගමපි අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො, සඞ්ගඝපි අ ා ගවො විහ ති 
අප්පතිස්ගසො, සික්ඛායපි න පරිපූ කාරී ගහොති. ගයො ගසො භික්ඛු සත්ථරි
අ ා ගවොවිහ ති අප්පතිස්ගසො, ධම්ගම…ගප.…සඞ්ගඝ…ගප.…සික්ඛායන
පරිපූ කාරී, ගසො සඞ්ගඝ විවාදං ජගනති. ගයො ගහොති විවාගදො බහුජනාහිතාය
බහුජනාසුඛාය බහුගනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය ගදවමනුස්සානං.
එවරූපං ගෙතුම්ගහ විවාදමූලං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා සමනුපස්ගසයයාථ
තත්රතුම්ගහ තස්ගසවපාපකස්සවිවාදමූලස්සපහානායවායගමයයාථ.එවරූපං
ගෙ තුම්ගහ විවාදමූලං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා න සමනුපස්ගසයයාථ තත්ර
තුම්ගහ තස්ගසවපාපකස්සවිවාදමූලස්සආයතිංඅනවස්සවායපටිපජ්ගජයයාථ.
එවගමතස්ස පාපකස්ස විවාදමූලස්ස පහානං ගහොති. එවගමතස්ස පාපකස්ස
විවාදමූලස්සආයතිං අනවස්සගවොගහොති. 

[චූළව.216] පුනෙප ංභික්ඛුමක්ඛී ගහොතිපළාසී…ගප.…ඉස්සුකීගහොති
මච්ඡරී, සගඨො ගහොති මායාවී, පාපිච්ගඡො ගහොති මිච්ඡාදිට්ඨි, සන්දිට්ඨිප ාමාසී
ගහොතිආධානග් ාහීදුප්පටිනිස්සග්ගී.ගයොගසො භික්ඛුසන්දිට්ඨිප ාමාසීගහොති
ආධානග් ාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී ගසො සත්ථරිපි අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො, 
ධම්ගමපි අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො, සඞ්ගඝපි අ ා ගවො විහ ති
අප්පතිස්ගසො, සික්ඛායපි න පරිපූ කාරී ගහොති. ගයො ගසො භික්ඛු සත්ථරි
අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො ධම්ගම…ගප.…සඞ්ගඝ…ගප.…සික්ඛායන
පරිපූ කාරී, ගසො සඞ්ගඝ විවාදං ජගනති. ගයො ගසො ගහොති විවාගදො
බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය බහුගනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය
ගදවමනුස්සානං. එවරූපං ගෙ තුම්ගහ විවාදමූලං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
සමනුපස්ගසයයාථ තත්ර තුම්ගහ තස්ගසව පාපකස්ස විවාදමූලස්ස පහානාය
වායගමයයාථ. එවරූපං ගෙ තුම්ගහ විවාදමූලං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා න
සමනුපස්ගසයයාථ තත්ර තුම්ගහ තස්ගසව පාපකස්ස විවාදමූලස්ස ආයතිං 
අනවස්සවාය පටිපජ්ගජයයාථ. එවගමතස්ස පාපකස්ස විවාදමූලස්ස පහානං
ගහොති. එවගමතස්ස පාපකස්ස විවාදමූලස්ස ආයතිං අනවස්සගවො ගහොති.
ඉමානිඡවිවාදමූලානි. 

273. [චූළව.217] තත්ථකතමානිඡ අනුවාදමූලානි? ඉධභික්ඛුගකොධගනො
ගහොති උපනාහී. ගයො ගසො භික්ඛු ගකොධගනො ගහොති උපනාහී ගසො සත්ථරිපි
අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො, ධම්ගමපි අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො, 
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සඞ්ගඝපිඅ ා ගවොවිහ තිඅප්පතිස්ගසො, සික්ඛායපිනපරිපූ කාරීගහොති.ගයො
ගසො භික්ඛු සත්ථරි අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො ධම්ගම…ගප.… සඞ්ගඝ 
…ගප.… සික්ඛාය න පරිපූ කාරී ගසො සඞ්ගඝ අනුවාදං ජගනති. ගයො ගහොති
අනුවාගදො බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය බහුගනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය
දුක්ඛාය ගදවමනුස්සානං. එවරූපං ගෙ තුම්ගහ අනුවාදමූලං අජ්ඣත්තං වා
බහිද්ධාවා සමනුපස්ගසයයාථතත්රතුම්ගහතස්ගසවපාපකස්සඅනුවාදමූලස්ස
පහානාය වායගමයයාථ. එවරූපං ගෙ තුම්ගහ අනුවාදමූලං අජ්ඣත්තං වා
බහිද්ධා වා න සමනුපස්ගසයයාථ තත්ර තුම්ගහ තස්ගසව පාපකස්ස
අනුවාදමූලස්ස ආයතිං අනවස්සවාය පටිපජ්ගජයයාථ. එවගමතස්ස පාපකස්ස
අනුවාදමූලස්ස පහානං ගහොති. එවගමතස්ස පාපකස්ස අනුවාදමූලස්සආයතිං
අනවස්සගවොගහොති. 

පුන ෙප ං භික්ඛු මක්ඛී ගහොති පලාසී…ගප.… ඉස්සුකී ගහොති මච්ඡරී, 
සගඨො ගහොති මායාවී, පාපිච්ගඡො ගහොති මිච්ඡාදිට්ඨි, සන්දිට්ඨිප ාමාසී ගහොති
ආධානග් ාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී. ගයො ගසො භික්ඛු සන්දිට්ඨිප ාමාසී ගහොති
ආධානග් ාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී ගසො සත්ථරිපි අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො, 
ධම්ගමපි අ ා ගවො විහ ති අප්පතිස්ගසො, සඞ්ගඝපි අ ා ගවො විහ ති 
අප්පතිස්ගසො, සික්ඛායපින පරිපූ කාරී ගහොති. ගයො භික්ඛු සත්ථරි අ ා ගවො
විහ ති අප්පතිස්ගසොධම්ගම…ගප.…සඞ්ගඝ…ගප.…සික්ඛායනපරිපූ කාරී
ගසො සඞ්ගඝ අනුවාදං ජගනති. ගයොඑ ගහොති අනුවාගදො බහුජනාහිතාය
බහුජනාසුඛාය බහුගනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය ගදවමනුස්සානං.
එවරූපංගෙතුම්ගහඅනුවාදමූලංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා සමනුපස්ගසයයාථ
තත්ර තුම්ගහ තස්ගසව පාපකස්ස අනුවාදමූලස්ස පහානාය වායගමයයාථ.
එවරූපං ගෙ තුම්ගහ අනුවාදමූලං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා න 
සමනුපස්ගසයයාථ තත්ර තුම්ගහ තස්ගසව පාපකස්ස අනුවාදමූලස්ස ආයතිං
අනවස්සවාය පටිපජ්ගජයයාථ. එවගමතස්ස පාපකස්ස අනුවාදමූලස්ස පහානං
ගහොති. එවගමතස්ස පාපකස්ස අනුවාදමූලස්ස ආයතිං අනවස්සගවො ගහොති.
ඉමානිඡඅනුවාදමූලානි. 

274. [දී.නි.3.324; අ.නි.6.11] තත්ථකතගමඡසා ණීයාධම්මා? ඉධ
භික්ඛුගනො ගමත්තං කායකම්මං පච්චුපට්ඨිතං ගහොති සබ්රහ්මොරීසුආවි ගෙව
 ගහො ෙ. අයම්පි ධම්ගමො සා ණීගයො පියක ගණො  රුක ගණො සඞ් හාය 
අවිවාදායසාමග්ගියාඑකීභාවායසංවත්තති. 

පුනෙප ංභික්ඛුගනොගමත්තං වචීකම්මං පච්චුපට්ඨිතංගහොතිසබ්රහ්මොරීසු
ආවි ගෙව  ගහො ෙ. අයම්පි ධම්ගමො සා ණීගයො පියක ගණො  රුක ගණො
සඞ් හායඅවිවාදායසාමග්ගියාඑකීභාවායසංවත්තති. 
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පුන ෙප ං භික්ඛුගනො ගමත්තං මගනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං ගහොති
සබ්රහ්මොරීසු ආවි ගෙව  ගහො ෙ. අයම්පි ධම්ගමො සා ණීගයො පියක ගණො
 රුක ගණොසඞ් හායඅවිවාදායසාමග්ගියාඑකීභාවාය සංවත්තති. 

පුන ෙප ං භික්ඛු ගය ගත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා අන්තමගසො 
පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි තථාරූගපහි ලාගභහි අප්පටිවිභත්තගභොගී ගහොති
සීලවන්ගතහි සබ්රහ්මොරීහි සාධා ණගභොගී. අයම්පි ධම්ගමො සා ණීගයො
පියක ගණො  රුක ගණො සඞ් හාය අවිවාදාය සාමග්ගියා එකීභාවාය
සංවත්තති. 

පුන ෙප ං භික්ඛු යානි තානි සීලානි අඛණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි අසබලානි
අකම්මාසානිභුජිස්සානිවිඤ්ඤුපසත්ථානිඅප ාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි, 
තථාරූගපසුසීගලසුසීලසාමඤ්ඤ ගතොවිහ ති සබ්රහ්මොරීහිආවිගෙව ගහො 
ෙ.අයම්පිධම්ගමොසා ණීගයොපියක ගණො රුක ගණොසඞ් හාය අවිවාදාය
සාමග්ගියාඑකීභාවායසංවත්තති. 

පුනෙප ංභික්ඛුයායංදිට්ඨිඅරියානියයානිකානියයාති තක්ක ස්සසම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤ ගතො විහ ති සබ්රහ්මොරීහි
ආවි ගෙව  ගහො ෙ. අයම්පි ධම්ගමො සා ණීගයො පියක ගණො  රුක ගණො
සඞ් හාය අවිවාදාය සාමග්ගියා එකීභාවාය සංවත්තති. ඉගම ඡ සා ණීයා
ධම්මා. 

275. තත්ථ කතමානි අට්ඨා ස ගභදක වත්ථූනි? ඉධ භික්ඛු අධම්මං
‘‘ධම්ගමො’’ති දීගපති, ධම්මං ‘‘අධම්ගමො’’ති දීගපති, අවිනයං ‘‘විනගයො’’ති
දීගපති, විනයං‘‘අවිනගයො’’තිදීගපති, අභාසිතංඅලපිතං තථා ගතන‘‘භාසිතං
ලපිතංතථා ගතනා’’තිදීගපති, භාසිතංලපිතංතථා ගතන‘‘අභාසිතං අලපිතං
තථා ගතනා’’ති දීගපති, අනාචිණ්ණං තථා ගතන ‘‘ආචිණ්ණං
තථා ගතනා’’ති දීගපති, ආචිණ්ණං තථා ගතන ‘‘අනාචිණ්ණං
තථා ගතනා’’ති දීගපති, අපඤ්ඤත්තං තථා ගතන ‘‘පඤ්ඤත්තං
තථා ගතනා’’ති දීගපති, පඤ්ඤත්තං තථා ගතන ‘‘අපඤ්ඤත්තං
තථා ගතනා’’ති දීගපති, ආපත්තිං ‘‘අනාපත්තී’’ති දීගපති, අනාපත්තිං
‘‘ආපත්තී’’ති දීගපති, ලහුකං ආපත්තිං ‘‘ රුකාආපත්තී’’ති දීගපති,  රුකං
ආපත්තිං ‘‘ලහුකා ආපත්තී’’ති දීගපති, සාවගසසං ආපත්තිං ‘‘අනවගසසා
ආපත්තී’’ති දීගපති, අනවගසසං ආපත්තිං ‘‘සාවගසසා ආපත්තී’’ති දීගපති, 
දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ‘‘අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තී’’ති දීගපති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
‘‘දුට්ඨුල්ලා ආපත්තී’’තිදීගපති.ඉමානිඅට්ඨා සගභදක වත්ථූනි. 
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[චූළව. 215; පරි. 340] තත්ථ කතමානි ෙත්තාරි අධික ණානි? 
විවාදාධික ණං, අනුවාදාධික ණං, ආපත්තාධික ණං, කිච්ොධික ණං– ඉමානි
ෙත්තාරිඅධික ණානි. 

තත්ථ කතගම සත්ත සමථා? සම්මුඛාවිනගයො, සතිවිනගයො, 
අමූළ්හවිනගයො, පටිඤ්ඤාතක ණං, ගයභුයයසිකා, තස්සපාපියසිකා, 
තිණවත්ථා ගකො – ඉගමසත්තසමථා. 

කතිපුච්ඡාවාග ොනිට්ඨිගතො. 

තස්සුද්දානං– 

ආපත්තිආපත්තික්ඛන්ධා, විනීතාසත්තධාපුන; 
විනීතා ා වාගෙව,  ා වාමූලගමවෙ. 

පුනවිනීතාවිපත්ති, සමුට්ඨානාවිවාදනා; 
අනුවාදාසා ණීයං, ගභදාධික ගණනෙ. 

සත්ගතවසමථාවුත්තා, පදාසත්ත සාඉගමති. 

1. ඡආපත්තිසමුට්ඨානවාග ො 

276. පඨගමන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන පා ාජිකං ආපජ්ගජයයාති? න හීති
වත්තබ්බං. සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. ථුල්ලච්ෙයං
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. පාචිත්තියං ආපජ්ගජයයාති? සියාති
වත්තබ්බං. පාටිගදසනීයං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුක්කටං
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුබ්භාසිතං ආපජ්ගජයයාති? න හීති
වත්තබ්බං. 

දුතිගයන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන පා ාජිකං ආපජ්ගජයයාති? න හීති 
වත්තබ්බං. සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. ථුල්ලච්ෙයං 
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. පාචිත්තියං ආපජ්ගජයයාති? සියාති 
වත්තබ්බං. පාටිගදසනීයං ආපජ්ගජයයාති? න හීති වත්තබ්බං. දුක්කටං 
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුබ්භාසිතං ආපජ්ගජයයාති? න හීති 
වත්තබ්බං. 

තතිගයන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන පා ාජිකං ආපජ්ගජයයාති? න හීති
වත්තබ්බං. සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. ථුල්ලච්ෙයං
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. පාචිත්තියං ආපජ්ගජයයාති? සියාති
වත්තබ්බං. පාටිගදසනීයං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුක්කටං
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ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුබ්භාසිතං ආපජ්ගජයයාති? න හීති
වත්තබ්බං. 

ෙතුත්ගථ ආපත්තිසමුට්ඨාගනන පා ාජිකං ආපජ්ගජයයාති? සියාති
වත්තබ්බං. සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. ථුල්ලච්ෙයං
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. පාචිත්තියං ආපජ්ගජයයාති? සියාති
වත්තබ්බං. පාටිගදසනීයං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුක්කටං
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුබ්භාසිතං ආපජ්ගජයයාති? න හීති
වත්තබ්බං. 

පඤ්ෙගමන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන පා ාජිකං ආපජ්ගජයයාති? සියාති 
වත්තබ්බං. සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. ථුල්ලච්ෙයං 
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. පාචිත්තියං ආපජ්ගජයයාති? සියාති 
වත්තබ්බං. පාටිගදසනීයං ආපජ්ගජයයාති? න හීති වත්තබ්බං. දුක්කටං 
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුබ්භාසිතං ආපජ්ගජයයාති? සියාති 
වත්තබ්බං. 

ඡට්ගඨන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන පා ාජිකං ආපජ්ගජයයාති? සියාති 
වත්තබ්බං. සඞ්ඝාදිගසසං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. ථුල්ලච්ෙයං 
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. පාචිත්තියං ආපජ්ගජයයාති? සියාති 
වත්තබ්බං. පාටිගදසනීයං ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුක්කටං 
ආපජ්ගජයයාති? සියාති වත්තබ්බං. දුබ්භාසිතං ආපජ්ගජයයාති? න හීති 
වත්තබ්බං. 

ඡආපත්තිසමුට්ඨානවාග ොනිට්ඨිගතොපඨගමො. 

2. කතාපත්තිවාග ො 

277. පඨගමන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
පඨගමන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන පඤ්ෙ ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භික්ඛු 
කප්පියසඤ්ඤී සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කග ොති අගදසිතවත්ථුකං
පමාණාතික්කන්තං සා ම්භං අපරික්කමනං, පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං
අනා ගත ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිං පිණ්ගඩ ආ ගත ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස; භික්ඛු කප්පියසඤ්ඤී විකාගල ගභොජනං භුඤ්ජති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස; භික්ඛු කප්පියසඤ්ඤී අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා අන්ත ඝ ං
පවිට්ඨාය හත්ථගතො ඛාදනීයං වා ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් ගහත්වා
භුඤ්ජති, ආපත්ති පාටිගදසනීයස්ස – පඨගමන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන ඉමා
පඤ්ෙආපත්තිගයොආපජ්ජති. 
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තාආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජන්ති? සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි
සම්මන්ති? තාආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති –
සියා සීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං
පඤ්ෙහිආපත්තික්ඛන්ගධහිසඞ් හිතා–සියා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, 
සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො
සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො න චිත්තගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකන ෙ. 

278. දුතිගයනආපත්තිසමුට්ඨාගනනකතිආපත්තිගයොආපජ්ජති? දුතිගයන
ආපත්තිසමුට්ඨාගනනෙතස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති–භික්ඛුකප්පියසඤ්ඤී 
සමාදිසති – ‘‘කුටිංගමකග ොථා’’ති.තස්සකුටිංකග ොන්ති අගදසිතවත්ථුකං
පමාණාතික්කන්තං සා ම්භං අපරික්කමනං. පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං
අනා ගත ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිං පිණ්ගඩ ආ ගත ආපත්ති 
සඞ්ඝාදිගසසස්ස.භික්ඛුකප්පියසඤ්ඤීඅනුපසම්පන්නංපදගසොධම්මංවාගෙති, 
ආපත්ති පාචිත්තියස්ස – දුතිගයන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන ඉමා ෙතස්ගසො
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිං, සියාආො විපත්තිං.
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ෙතූහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – වාෙගතො
සමුට්ඨන්ති, න කායගතො න චිත්තගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං, 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

279. තතිගයන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
තතිගයන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන පඤ්ෙ ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භික්ඛු 
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කප්පියසඤ්ඤීසංවිදහිත්වාකුටිංකග ොතිඅගදසිතවත්ථුකංපමාණාතික්කන්තං
සා ම්භං අපරික්කමනං. පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං අනා ගතආපත්ති
ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිං පිණ්ගඩ ආ ගත ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස. භික්ඛු
කප්පියසඤ්ඤීපණීතගභොජනානිඅත්තගනො අත්ථායවිඤ්ඤාගපත්වාභුඤ්ජති, 
ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. භික්ඛු කප්පියසඤ්ඤී භික්ඛුනියා ගවොසාසන්තියා න
නිවාග ත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති පාටිගදසනීයස්ස – තතිගයන 
ආපත්තිසමුට්ඨාගනනඉමාපඤ්ෙආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිං, සියාආො විපත්තිං.
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානංපඤ්ෙහිආපත්තික්ඛන්ගධහිසඞ් හිතා–සියා 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති–කායගතොෙවාෙගතොෙසමුට්ඨන්ති, නචිත්තගතො.
ෙතුන්නංඅධික ණානං, ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නංසමථානංතීහිසමගථහි
සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා
සම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

280. ෙතුත්ගථන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
ෙතුත්ගථනආපත්තිසමුට්ඨාගනනඡආපත්තිගයොආපජ්ජති – භික්ඛු ගමථුනං
ධම්මං පටිගසවති, ආපත්තිපා ාජිකස්ස; භික්ඛුඅකප්පියසඤ්ඤීසඤ්ඤාචිකාය
කුටිං කග ොති අගදසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සා ම්භං අපරික්කමනං, 
පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං අනා ගත ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිං 
පිණ්ගඩ ආ ගත ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස. භික්ඛු අකප්පියසඤ්ඤී විකාගල
ගභොජනං භුඤ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. භික්ඛු අකප්පියසඤ්ඤී
අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා අන්ත ඝ ං පවිට්ඨාය හත්ථගතො ඛාදනීයං වා
ගභොජනීයං වා සහත්ථා පටිග් ගහත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති පාටිගදසනීයස්ස.
ෙතුත්ගථනආපත්තිසමුට්ඨාගනනඉමාඡආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං.
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ඡහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං
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පටුන  

ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං, 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

281. පඤ්ෙගමන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
පඤ්ෙගමනආපත්තිසමුට්ඨාගනනඡආපත්තිගයොආපජ්ජති.භික්ඛු පාපිච්ගඡො
ඉච්ඡාපකගතො අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති, ආපත්ති
පා ාජිකස්ස; භික්ඛු අකප්පියසඤ්ඤී සමාදිසති – ‘‘කුටිං ගම කග ොථා’’ති.
තස්ස කුටිං කග ොන්ති අගදසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සා ම්භං
අපරික්කමනං. පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං අනා ගත ආපත්ති
ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිං පිණ්ගඩ ආ ගත ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස. භික්ඛු
අකප්පියසඤ්ඤී අනුපසම්පන්නං පදගසො ධම්මං වාගෙති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස. න ඛුංගසතුකාගමො න වම්ගභතුකාගමො න මඞ්කුකත්තුකාගමො 
දවකමයතා හීගනන හීනං වගදති, ආපත්ති දුබ්භාසිතස්ස – පඤ්ෙගමන
ආපත්තිසමුට්ඨාගනන ඉමාඡආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං.
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ඡහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුබ්භාසිතාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – වාෙගතො ෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න කායගතො. ෙතුන්නං අධික ණානං, 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

282. ඡට්ගඨන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
ඡට්ගඨනආපත්තිසමුට්ඨාගනනඡආපත්තිගයොආපජ්ජති–භික්ඛුසංවිදහිත්වා
භණ්ඩං අවහ ති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; භික්ඛු අකප්පියසඤ්ඤී සංවිදහිත්වා
කුටිං කග ොති අගදසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං සා ම්භං අපරික්කමනං, 
පගයොග  දුක්කටං; එකං පිණ්ඩං අනා ගත ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; තස්මිං 
පිණ්ගඩ ආ ගත, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස. භික්ඛු අකප්පියසඤ්ඤී
පණීතගභොජනානි අත්තගනො අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති
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පාචිත්තියස්ස. භික්ඛු අකප්පියසඤ්ඤී භික්ඛුනියා ගවොසාසන්තියා න
නිවාග ත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති පාටිගදසනීයස්ස – ඡට්ගඨන
ආපත්තිසමුට්ඨාගනනඉමාඡආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තාආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජන්ති? සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි ආපත්තිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි 
සම්මන්ති? තාආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති –
සියා සීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං. සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ඡහි 
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති–කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති.
ෙතුන්නංඅධික ණානං, ආපත්තාධික ණං.සත්තන්නං සමථානංතීහිසමගථහි
සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා
සම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකන ොති. 

ඡන්නංආපත්තිසමුට්ඨානානං 

කතාපත්තිවාග ොනිට්ඨිගතොදුතිගයො. 

3. ආපත්තිසමුට්ඨාන ාථා 

283. 
සමුට්ඨානාකායිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාකති; 
පුච්ඡාමිතංබූ්රහිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානා කායිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාපඤ්ෙ; 
එතං ගතඅක්ඛාමිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානාවාෙසිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාකති; 
පුච්ඡාමිතංබූ්රහිවිභඞ් ගකොවිද. 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

161 

පටුන  

සමුට්ඨානාවාෙසිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාෙතස්ගසො; 
එතංගතඅක්ඛාමිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානාකායිකාවාෙසිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාකති; 
පුච්ඡාමි තංබ්රහූිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානා කායිකාවාෙසිකා අනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාපඤ්ෙ; 
එතංගතඅක්ඛාමිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානාකායිකාමානසිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාකති; 
පුච්ඡාමිතංබූ්රහිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානා කායිකාමානසිකා අනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාඡ; 
එතංගතඅක්ඛාමිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානාවාෙසිකාමානසිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාකති; 
පුච්ඡාමිතංබූ්රහිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානාවාෙසිකාමානසිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාඡ; 
එතංගතඅක්ඛාමිවිභඞ් ගකොවිද. 

සමුට්ඨානාකායිකාවාෙසිකාමානසිකාඅනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාකති; 
පුච්ඡාමිතංබූ්රහිවිභඞ් ගකොවිද. 
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සමුට්ඨානා කායිකාවාෙසිකාමානසිකා අනන්තදස්සිනා; 
අක්ඛාතාගලොකහිගතනවිගවකදස්සිනා; 
ආපත්තිගයොගතනසමුට්ඨිතාඡ; 
එතං ගතඅක්ඛාමිවිභඞ් ගකොවිදාති. 

ආපත්තිසමුට්ඨාන ාථානිට්ඨිතාතතියා. 

4. විපත්තිපච්ෙයවාග ො 

284. සීලවිපත්තිපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? සීලවිපත්තිපච්ෙයා
ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – භික්ඛුනී ජානං පා ාජිකං ධම්මං
පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; ගවමතිකා පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති
ථුල්ලච්ෙයස්ස; භික්ඛු සඞ්ඝාදිගසසං පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; 
අත්තගනො දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති දුක්කටස්ස –
සීලවිපත්තිපච්ෙයාඉමාෙතස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිං, සියාආො විපත්තිං.
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ෙතූහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ
වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති. ෙතුන්නං අධික ණානං, 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ 
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

285. ආො විපත්තිපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
ආො විපත්තිපච්ෙයා එකං ආපත්තිං ආපජ්ජති. ආො විපත්තිං පටිච්ඡාගදති, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස–ආො විපත්තිපච්ෙයාඉමංඑකංආපත්තිං ආපජ්ජති. 

සා ආපත්ති ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජති …ගප.… 
සත්තන්නංසමථානංකතිහිසමගථහිසම්මති? සාආපත්තිෙතුන්නංවිපත්තීනං
එකං විපත්තිංභජති–ආො විපත්තිං.සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංඑගකන 
ආපත්තික්ඛන්ගධන සඞ් හිතා – දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංඑගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතො
ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති. ෙතුන්නං අධික ණානං ආපත්තාධික ණං.
සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, සියාසම්මුඛාවිනගයනෙ තිණවත්ථා ගකනෙ. 
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286. දිට්ඨිවිපත්තිපච්ෙයා කති ආපත්තිගයොආපජ්ජති? දිට්ඨිවිපත්තිපච්ෙයා
ද්ගවආපත්තිගයො ආපජ්ජති. පාපිකාය දිට්ඨියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජති, ඤත්තියා දුක්කටං [ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මවාොහි
දුක්කටා (සයා. ක.)]; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති පාචිත්තියස්ස –
දිට්ඨිවිපත්තිපච්ෙයාඉමාද්ගව ආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.…
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං එකං විපත්තිං භජන්ති – ආො විපත්තිං. සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං ද්වීහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ
වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති. ෙතුන්නං අධික ණානං, 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

287. ආජීවවිපත්තිපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
ආජීවවිපත්තිපච්ෙයා ඡ ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – ආජීවගහතු ආජීවකා ණා
පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති, 
ආපත්ති පා ාජිකස්ස; ආජීවගහතු ආජීවකා ණා සඤ්ෙරිත්තං සමාපජ්ජති, 
ආපත්තිසඞ්ඝාදිගසසස්ස; ආජීවගහතු ආජීවකා ණා‘‘ගයොගතවිහාග වසති, 
ගසො භික්ඛු අ හා’’ති භණති, පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; 
ආජීවගහතු ආජීවකා ණා භික්ඛු පණීතගභොජනානි අත්තගනො අත්ථාය 
විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; ආජීවගහතු ආජීවකා ණා
භික්ඛුනී පණීතගභොජනානි අත්තගනො අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, 
ආපත්ති පාටිගදසනීයස්ස; ආජීවගහතු ආජීවකා ණා සූපං වා ඔදනං වා
අගිලාගනොඅත්තගනොඅත්ථායවිඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්ස–
ආජීවවිපත්තිපච්ෙයාඉමාඡආපත්තිගයො ආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති. තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති–සියා සීලවිපත්තිං, සියාආො විපත්තිං.
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ඡහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
පාටිගදසනීයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං ඡහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො
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සමුට්ඨන්ති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; සියාවාෙගතො සමුට්ඨන්ති, නකායගතො
න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න චිත්තගතො; සියා
කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති, නවාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතො
ෙ සමුට්ඨන්ති, න කායගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති.ෙතුන්නං අධික ණානං, ආපත්තාධික ණං.සත්තන්නංසමථානං
තීහි සමගථහි සම්මන්ති –සියාසම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, 
සියාසම්මුඛාවිනගයනෙ තිණවත්ථා ගකනෙ. 

විපත්තිපච්ෙයවාග ොනිට්ඨිගතොෙතුත්ගථො. 

5. අධික ණපච්ෙයවාග ො 

288. විවාදාධික ණපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
විවාදාධික ණපච්ෙයා ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති – උපසම්පන්නං ඔමසති, 
ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; අනුපසම්පන්නං ඔමසති, ආපත්ති දුක්කටස්ස –
විවාදාධික ණපච්ෙයා ඉමාද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.…
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං එකං විපත්තිං භජන්ති – ආො විපත්තිං. සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං ද්වීහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො; සියා වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති, න කායගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති. ෙතුන්නංඅධික ණානං, ආපත්තාධික ණං.සත්තන්නංසමථානං
තීහිසමගථහිසම්මන්ති– සියාසම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, 
සියාසම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

289. අනුවාදාධික ණපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
අනුවාදාධික ණපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භික්ඛුං අමූලගකන
පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; අමූලගකන
සඞ්ඝාදිගසගසන අනුද්ධංගසති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; අමූලිකාය
ආො විපත්තියාඅනුද්ධංගසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස –අනුවාදාධික ණපච්ෙයා
ඉමාතිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිං, සියාආො විපත්තිං. 
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං තීහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
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සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො; සියා
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති, නකායගතො; සියාකායගතො ෙවාෙගතොෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති. ෙතුන්නං අධික ණානං, ආපත්තාධික ණං.
සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

290. ආපත්තාධික ණපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
ආපත්තාධික ණපච්ෙයා ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. භික්ඛුනී ජානං
පා ාජිකං ධම්මං පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; ගවමතිකා පටිච්ඡාගදති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්ෙයස්ස; භික්ඛු සඞ්ඝාදිගසසං පටිච්ඡාගදති; ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස; ආො විපත්තිං පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති දුක්කටස්ස –
ආපත්තාධික ණපච්ෙයාඉමා ෙතස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනං ද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිං, සියාආො විපත්තිං.
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ෙතූහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ 
වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති. ෙතුන්නං අධික ණානං, 
ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං සමථානං තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

291. කිච්ොධික ණපච්ෙයා කති ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? 
කිච්ොධික ණපච්ෙයා පඤ්ෙ ආපත්තිගයො ආපජ්ජති. උක්ඛිත්තානුවත්තිකා
භික්ඛුනී යාවතතියංසමනුභාසනායනපටිනිස්සජ්ජති, ඤත්තියාදුක්කටං; ද්වීහි
කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගන ආපත්ති පා ාජිකස්ස.
ගභදකානුවත්තකා භික්ඛූ යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්ති, 
ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; පාපිකාය දිට්ඨියා යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස – කිච්ොධික ණපච්ෙයා ඉමා පඤ්ෙ
ආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති…ගප.… 
සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං
විපත්තීනංද්ගවවිපත්තිගයොභජන්ති–සියාසීලවිපත්තිං, සියා ආො විපත්තිං.
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පටුන  

සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංපඤ්ෙහිආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා–සියා
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති–කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති. 
ෙතුන්නංඅධික ණානං, ආපත්තාධික ණං.සත්තන්නංසමථානංතීහිසමගථහි
සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා
සම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

ඨගපත්වා සත්ත ආපත්තිගයො සත්ත ආපත්තික්ඛන්ගධ, අවගසසා 
ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං කති විපත්තිගයො භජන්ති? සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං සමථානං කතිහි සමගථහි
සම්මන්ති? ඨගපත්වා සත්ත ආපත්තිගයො සත්ත ආපත්තික්ඛන්ගධ අවගසසා
ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං න කතමං විපත්තිං භජන්ති? සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං න කතගමන ආපත්තික්ඛන්ගධන සඞ් හිතා. ඡන්නං
ආපත්තිසමුට්ඨානානං න කතගමන ආපත්තිසමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති.
ෙතුන්නං අධික ණානං න කතමං අධික ණං. සත්තන්නං සමථානං න
කතගමනසමගථනසම්මන්ති.තංකිස්සගහතු? ඨගපත්වාසත්තආපත්තිගයො
සත්ත ආපත්තික්ඛන්ගධ, නත්ථඤ්ඤාආපත්තිගයොති. 

අධික ණපච්ෙයවාග ොනිට්ඨිගතොපඤ්ෙගමො. 

අන්ත ගපයයාලං [අනන්ත ගපයයාලං(සී. සයා.)] නිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

කතිපුච්ඡාසමුට්ඨානා, කතාපත්තිතගථවෙ; 
සමුට්ඨානාවිපත්තිෙ, තථාධික ගණනොති. 

සමථගභගදො 

6. අධික ණපරියායවාග ො 

292. විවාදාධික ණස්ස – කිං පුබ්බඞ් මං? කති ඨානානි? කති වත්ථූනි? 
කතිභූමිගයො? කතිගහතූ? කතිමූලානි? කතිහාකාග හිවිවදති? විවාදාධික ණං 
කතිහිසමගථහිසම්මති? 
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අනුවාදාධික ණස්ස–කිංපුබ්බඞ් මං? කතිඨානානි? කතිවත්ථූනි? කති
භූමිගයො? කතිගහතූ? කතිමූලානි? කතිහාකාග හිඅනුවදති? අනුවාදාධික ණං
කතිහි සමගථහිසම්මති? 

ආපත්තාධික ණස්ස–කිංපුබ්බඞ් මං? කතිඨානානි? කතිවත්ථූනි? කති
භූමිගයො? කති ගහතූ? කති මූලානි? කතිහාකාග හි ආපත්තිං ආපජ්ජති? 
ආපත්තාධික ණං කතිහිසමගථහිසම්මති? 

කිච්ොධික ණස්ස – කිං පුබ්බඞ් මං? කති ඨානානි? කති වත්ථූනි? කති
භූමිගයො? කති ගහතූ? කති මූලානි? කතිහාකාග හි කිච්ෙං ජායති? 
කිච්ොධික ණංකතිහි සමගථහිසම්මති? 

293. විවාදාධික ණස්ස කිං පුබ්බඞ් මන්ති? ගලොගභො පුබ්බඞ් ගමො, 
ගදොගසො පුබ්බඞ් ගමො, ගමොගහො පුබ්බඞ් ගමො, අගලොගභො පුබ්බඞ් ගමො, 
අගදොගසො පුබ්බඞ් ගමො, අගමොගහො පුබ්බඞ් ගමො. කති ඨානානීති? අට්ඨා ස 
ගභදක වත්ථූනි ඨානානි. කති වත්ථූනීති? අට්ඨා ස ගභදක වත්ථූනි. කති
භූමිගයොති? අට්ඨා ස ගභදක වත්ථූනි භූමිගයො. කති ගහතූති? නව ගහතූ –
තගයොකුසලගහතූ, තගයොඅකුසලගහතූ, තගයොඅබයාකතගහතූ.කතිමූලානීති? 
ද්වාදස මූලානි.කතිහාකාග හිවිවදතීති? ද්වීහාකාග හිවිවදති–ධම්මදිට්ඨිවා 
අධම්මදිට්ඨි වා. [චූළව. 228] විවාදාධික ණං කතිහි සමගථහි සම්මතීති? 
විවාදාධික ණං ද්වීහිසමගථහිසම්මති – සම්මුඛාවිනගයනෙ ගයභුයයසිකාය
ෙ. 

294. අනුවාදාධික ණස්ස කිං පුබ්බඞ් මන්ති? ගලොගභො පුබ්බඞ් ගමො, 
ගදොගසො පුබ්බඞ් ගමො, ගමොගහො පුබ්බඞ් ගමො, අගලොගභො පුබ්බඞ් ගමො, 
අගදොගසො පුබ්බඞ් ගමො, අගමොගහො පුබ්බඞ් ගමො. කති ඨානානීති? ෙතස්ගසො
විපත්තිගයො ඨානානි. කති වත්ථූනීති? ෙතස්ගසො විපත්තිගයො වත්ථූනි. කති 
භූමිගයොති? ෙතස්ගසොවිපත්තිගයොභූමිගයො.කතිගහතූති? නවගහතූ –තගයො
කුසලගහතූ, තගයො අකුසලගහතූ, තගයොඅබයාකතගහතූ.කතිමූලානීති? චුද්දස
මූලානි. කතිහාකාග හි අනුවදතීති? ද්වීහාකාග හි අනුවදති – වත්ථුගතො වා
ආපත්තිගතො වා. [චූළව. 236] අනුවාදාධික ණං කතිහි සමගථහි සම්මතීති? 
අනුවාදාධික ණංෙතූහිසමගථහිසම්මති–සම්මුඛාවිනගයනෙසතිවිනගයනෙ
අමූළ්හවිනගයන ෙතස්සපාපියසිකායෙ. 

295. ආපත්තාධික ණස්ස කිං පුබ්බඞ් මන්ති? ගලොගභො පුබ්බඞ් ගමො, 
ගදොගසො පුබ්බඞ් ගමො, ගමොගහො පුබ්බඞ් ගමො, අගලොගභො පුබ්බඞ් ගමො, 
අගදොගසො පුබ්බඞ් ගමො, අගමොගහො පුබ්බඞ් ගමො. කති ඨානානීති? සත්ත
ආපත්තික්ඛන්ධා ඨානානි. කති වත්ථූනීති? සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධා වත්ථූනි.
කතිභූමිගයොති? සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධාභූමිගයො.කතිගහතූති? ඡගහතූ [කති
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ගහතූතිනව ගහතූ, තගයොකුසලගහතූ(සී.සයා.)] – තගයොඅකුසලගහතූ, තගයො
අබයාකතගහතූ.කති මූලානීති? ඡආපත්තිසමුට්ඨානානිමූලානි. කතිහාකාග හි
ආපත්තිං ආපජ්ජතීති? ඡහාකාග හි ආපත්තිං ආපජ්ජති – අලජ්ජිතා, 
අඤ්ඤාණතා, කුක්කුච්ෙපකතතා, අකප්පිගය කප්පියසඤ්ඤිතා, කප්පිගය
අකප්පියසඤ්ඤිතා, සතිසම්ගමොසා. [චූළව. 239] ආපත්තාධික ණං කතිහි
සමගථහි සම්මතීති? ආපත්තාධික ණං තීහි සමගථහි සම්මති –
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

296. කිච්ොධික ණස්ස කිං පුබ්බඞ් මන්ති? ගලොගභො පුබ්බඞ් ගමො, 
ගදොගසො පුබ්බඞ් ගමො, ගමොගහො පුබ්බඞ් ගමො, අගලොගභො පුබ්බඞ් ගමො, 
අගදොගසො පුබ්බඞ් ගමො, අගමොගහො පුබ්බඞ් ගමො. කති ඨානානීති? ෙත්තාරි
කම්මානිඨානානි.කති වත්ථූනීති? ෙත්තාරිකම්මානිවත්ථූනි.කතිභූමිගයොති? 
ෙත්තාරි කම්මානි භූමිගයො. කති ගහතූති? නව ගහතූ – තගයො කුසලගහතූ, 
තගයො අකුසලගහතූ, තගයො අබයාකතගහතූ. කති මූලානීති? එකං මූලං –
සඞ්ගඝො. කතිහාකාග හි කිච්ෙං ජායතීති? ද්වීහාකාග හි කිච්ෙං ජායති –
ඤත්තිගතො වා අපගලොකනගතො වා. [චූළව. 242] කිච්ොධික ණං කතිහි
සමගථහි සම්මතීති? කිච්ොධික ණං එගකන සමගථන සම්මති –
සම්මුඛාවිනගයන. 

කති සමථා? සත්තසමථා.සම්මුඛාවිනගයො, සතිවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො, 
පටිඤ්ඤාතක ණං, ගයභුයයසිකා, තස්සපාපියසිකා, තිණවත්ථා ගකො – ඉගම
සත්තසමථා. 

සියා ඉගම සත්ත සමථා දස සමථා ගහොන්ති, දස සමථා සත්ත සමථා 
ගහොන්තිවත්ථුවගසනපරියාගයනසියාති. 

කථඤ්ෙ සියා? විවාදාධික ණස්ස ද්ගව සමථා, අනුවාදාධික ණස්ස
ෙත්තාග ොසමථා, ආපත්තාධික ණස්සතගයොසමථා, කිච්ොධික ණස්සඑගකො 
සමගථො.එවංඉගමසත්තසමථාදසසමථාගහොන්ති, දසසමථාසත්තසමථා
ගහොන්තිවත්ථුවගසන පරියාගයන. 

පරියායවාග ොනිට්ඨිගතොඡට්ගඨො. 

7. සාධා ණවාග ො 

297. කති සමථා විවාදාධික ණස්ස සාධා ණා? කති සමථා 
විවාදාධික ණස්ස අසාධා ණා? කති සමථා අනුවාදාධික ණස්ස සාධා ණා? 
කතිසමථා අනුවාදාධික ණස්සඅසාධා ණා? කතිසමථාආපත්තාධික ණස්ස
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සාධා ණා? කති සමථා ආපත්තාධික ණස්ස අසාධා ණා? කති සමථා
කිච්ොධික ණස්සසාධා ණා? කතිසමථා කිච්ොධික ණස්සඅසාධා ණා? 

ද්ගවසමථාවිවාදාධික ණස්සසාධා ණා–සම්මුඛාවිනගයො, ගයභුයයසිකා.
පඤ්ෙ සමථා විවාදාධික ණස්ස අසාධා ණා – සතිවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො, 
පටිඤ්ඤාතක ණං, තස්සපාපියසිකා, තිණවත්ථා ගකො. 

ෙත්තාග ො සමථා අනුවාදාධික ණස්ස සාධා ණා – සම්මුඛාවිනගයො; 
සතිවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො, තස්සපාපියසිකා. තගයො සමථා
අනුවාදාධික ණස්ස අසාධා ණා – ගයභුයයසිකා, පටිඤ්ඤාතක ණං, 
තිණවත්ථා ගකො. 

තගයො සමථා ආපත්තාධික ණස්ස සාධා ණා – සම්මුඛාවිනගයො, 
පටිඤ්ඤාතක ණං, තිණවත්ථා ගකො. ෙත්තාග ො සමථා ආපත්තාධික ණස්ස
අසාධා ණා–ගයභුයයසිකා, සතිවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො, තස්සපාපියසිකා. 

එගකොසමගථොකිච්ොධික ණස්සසාධා ගණො–සම්මුඛාවිනගයො.ඡසමථා 
කිච්ොධික ණස්ස අසාධා ණා – ගයභුයයසිකා, සතිවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො, 
පටිඤ්ඤාතක ණං, තස්සපාපියසිකා, තිණවත්ථා ගකො. 

සාධා ණවාග ොනිට්ඨිගතොසත්තගමො. 

8. තබ්භාගියවාග ො 

298. කති සමථා විවාදාධික ණස්ස තබ්භාගියා? කති සමථා 
විවාදාධික ණස්සඅඤ්ඤභාගියා? කතිසමථාඅනුවාදාධික ණස්සතබ්භාගියා? 
කති සමථා අනුවාදාධික ණස්ස අඤ්ඤභාගියා? කති සමථා
ආපත්තාධික ණස්ස තබ්භාගියා? කති සමථා ආපත්තාධික ණස්ස
අඤ්ඤභාගියා? කති සමථා කිච්ොධික ණස්ස තබ්භාගියා? කති සමථා 
කිච්ොධික ණස්සඅඤ්ඤභාගියා? 

ද්ගව සමථා විවාදාධික ණස්ස තබ්භාගියා – සම්මුඛාවිනගයො, 
ගයභුයයසිකා. පඤ්ෙ සමථා විවාදාධික ණස්ස අඤ්ඤභාගියා – සතිවිනගයො, 
අමූළ්හවිනගයො, පටිඤ්ඤාතක ණං, තස්සපාපියසිකා, තිණවත්ථා ගකො. 

ෙත්තාග ො සමථා අනුවාදාධික ණස්ස තබ්භාගියා – සම්මුඛාවිනගයො, 
සතිවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො, තස්සපාපියසිකා. තගයො සමථා
අනුවාදාධික ණස්ස අඤ්ඤභාගියා – ගයභුයයසිකා, පටිඤ්ඤාතක ණං, 
තිණවත්ථා ගකො. 
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තගයො සමථා ආපත්තාධික ණස්ස තබ්භාගියා – සම්මුඛාවිනගයො, 
පටිඤ්ඤාතක ණං, තිණවත්ථා ගකො. ෙත්තාග ො සමථා ආපත්තාධික ණස්ස
අඤ්ඤභාගියා– ගයභුයයසිකා, සතිවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො, තස්සපාපියසිකා. 

එගකො සමගථොකිච්ොධික ණස්සතබ්භාගිගයො–සම්මුඛාවිනගයො.ඡසමථා 
කිච්ොධික ණස්සඅඤ්ඤභාගියා–ගයභුයයසිකා, සතිවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො, 
පටිඤ්ඤාතක ණං, තස්සපාපියසිකා, තිණවත්ථා ගකො. 

තබ්භාගියවාග ොනිට්ඨිගතොඅට්ඨගමො. 

9. සමථාසමථස්සසාධා ණවාග ො 

299. සමථාසමථස්සසාධා ණා, සමථාසමථස්සඅසාධා ණා.සියාසමථා 
සමථස්සසාධා ණා, සියාසමථාසමථස්සඅසාධා ණා. 

කථං සියා සමථා සමථස්ස සාධා ණා? කථං සියා සමථා සමථස්ස
අසාධා ණා? ගයභුයයසිකා සම්මුඛාවිනයස්ස සාධා ණා, සතිවිනයස්ස
අමූළ්හවිනයස්ස පටිඤ්ඤාතක ණස්ස තස්සපාපියසිකාය තිණවත්ථා කස්ස
අසාධා ණා. 

සතිවිනගයො සම්මුඛාවිනයස්ස සාධා ගණො, අමූළ්හවිනයස්ස 
පටිඤ්ඤාතක ණස්ස තස්සපාපියසිකාය තිණවත්ථා කස්ස ගයභුයයසිකාය
අසාධා ගණො. 

අමූළ්හවිනගයො සම්මුඛාවිනයස්ස සාධා ගණො, පටිඤ්ඤාතක ණස්ස 
තස්සපාපියසිකාය තිණවත්ථා කස්ස ගයභුයයසිකාය සතිවිනයස්ස
අසාධා ගණො. 

පටිඤ්ඤාතක ණං සම්මුඛාවිනයස්ස සාධා ණං, තස්සපාපියසිකාය 
තිණවත්ථා කස්සගයභුයයසිකායසතිවිනයස්සඅමූළ්හවිනයස්සඅසාධා ණං. 

තස්සපාපියසිකා සම්මුඛාවිනයස්ස සාධා ණා, තිණවත්ථා කස්ස 
ගයභුයයසිකාය සතිවිනයස්ස අමූළ්හවිනයස්ස පටිඤ්ඤාතක ණස්ස
අසාධා ණා. 

තිණවත්ථා ගකො සම්මුඛාවිනයස්ස සාධා ගණො, ගයභුයයසිකාය 
සතිවිනයස්ස අමූළ්හවිනයස්ස පටිඤ්ඤාතක ණස්ස තස්සපාපියසිකාය 
අසාධා ගණො. එවං සියාසමථාසමථස්සසාධා ණා; එවංසියාසමථාසමථස්ස
අසාධා ණා. 

සමථාසමථස්සසාධා ණවාග ොනිට්ඨිගතොනවගමො. 
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10. සමථාසමථස්සතබ්භාගියවාග ො 

300. සමථා සමථස්ස තබ්භාගියා, සමථා සමථස්ස අඤ්ඤභාගියා. සියා
සමථාසමථස්සතබ්භාගියා, සියාසමථාසමථස්සඅඤ්ඤභාගියා. 

කථං සියා සමථා සමථස්ස තබ්භාගියා? කථං සියා සමථා සමථස්ස 
අඤ්ඤභාගියා? ගයභුයයසිකා සම්මුඛාවිනයස්ස තබ්භාගියා, සතිවිනයස්ස 
අමූළ්හවිනයස්ස පටිඤ්ඤාතක ණස්ස තස්සපාපියසිකාය තිණවත්ථා කස්ස 
අඤ්ඤභාගියා. 

සතිවිනගයො සම්මුඛාවිනයස්ස තබ්භාගිගයො, අමූළ්හවිනයස්ස 
පටිඤ්ඤාතක ණස්ස තස්සපාපියසිකාය තිණවත්ථා කස්ස ගයභුයයසිකාය
අඤ්ඤභාගිගයො. 

අමූළ්හවිනගයො සම්මුඛාවිනයස්ස තබ්භාගිගයො, පටිඤ්ඤාතක ණස්ස 
තස්සපාපියසිකාය තිණවත්ථා කස්ස ගයභුයයසිකාය සතිවිනයස්ස
අඤ්ඤභාගිගයො. 

පටිඤ්ඤාතක ණං සම්මුඛාවිනයස්ස තබ්භාගියං, තස්සපාපියසිකාය 
තිණවත්ථා කස්ස ගයභුයයසිකාය සතිවිනයස්ස අමූළ්හවිනයස්ස
අඤ්ඤභාගියං. 

තස්සපාපියසිකා සම්මුඛාවිනයස්ස තබ්භාගියා, තිණවත්ථා කස්ස 
ගයභුයයසිකාය සතිවිනයස්ස අමූළ්හවිනයස්ස පටිඤ්ඤාතක ණස්ස
අඤ්ඤභාගියා. 

තිණවත්ථා ගකො සම්මුඛාවිනයස්ස තබ්භාගිගයො, ගයභුයයසිකාය 
සතිවිනයස්ස අමූළ්හවිනයස්ස පටිඤ්ඤාතක ණස්ස තස්සපාපියසිකාය
අඤ්ඤභාගිගයො. එවං සියා සමථා සමථස්ස තබ්භාගියා, එවං සියා සමථා
සමථස්ස අඤ්ඤභාගියා. 

සමථාසමථස්සතබ්භාගියවාග ොනිට්ඨිගතොදසගමො. 

11. සමථසම්මුඛාවිනයවාග ො 

301. සමගථො සම්මුඛාවිනගයො, සම්මුඛාවිනගයො සමගථො? සමගථො
ගයභුයයසිකා, ගයභුයයසිකා සමගථො? සමගථො සතිවිනගයො, සතිවිනගයො
සමගථො? සමගථො අමූළ්හවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො සමගථො? සමගථො
පටිඤ්ඤාතක ණං, පටිඤ්ඤාතක ණං සමගථො? සමගථො තස්සපාපියසිකා, 
තස්සපාපියසිකා සමගථො? සමගථො තිණවත්ථා ගකො, තිණවත්ථා ගකො
සමගථො? 
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ගයභුයයසිකා සතිවිනගයො අමූළ්හවිනගයො පටිඤ්ඤාතක ණං 
තස්සපාපියසිකාතිණවත්ථා ගකො–ඉගමසමථාසමථා, ගනොසම්මුඛාවිනගයො.
සම්මුඛාවිනගයො සමගථොගෙවසම්මුඛාවිනගයොෙ. 

සතිවිනගයො අමූළ්හවිනගයො පටිඤ්ඤාතක ණං තස්සපාපියසිකා 
තිණවත්ථා ගකො සම්මුඛාවිනගයො – ඉගම සමථා සමථා, ගනො ගයභුයයසිකා.
ගයභුයයසිකාසමගථො ගෙවගයභුයයසිකාෙ. 

අමූළ්හවිනගයො පටිඤ්ඤාතක ණං තස්සපාපියසිකා තිණවත්ථා ගකො 
සම්මුඛාවිනගයො ගයභුයයසිකා – ඉගම සමථා සමථා, ගනො සතිවිනගයො.
සතිවිනගයොසමගථොගෙව සතිවිනගයොෙ. 

පටිඤ්ඤාතක ණං තස්සපාපියසිකා තිණවත්ථා ගකො සම්මුඛාවිනගයො 
ගයභුයයසිකා සතිවිනගයො – ඉගම සමථා සමථා, ගනො අමූළ්හවිනගයො.
අමූළ්හවිනගයොසමගථොගෙව අමූළ්හවිනගයොෙ. 

තස්සපාපියසිකා තිණවත්ථා ගකො සම්මුඛාවිනගයො ගයභුයයසිකා 
සතිවිනගයො අමූළ්හවිනගයො – ඉගම සමථා සමථා, ගනො පටිඤ්ඤාතක ණං.
පටිඤ්ඤාතක ණං සමගථොගෙවපටිඤ්ඤාතක ණඤ්ෙ. 

තිණවත්ථා ගකො සම්මුඛාවිනගයො ගයභුයයසිකා සතිවිනගයො
අමූළ්හවිනගයො පටිඤ්ඤාතක ණං – ඉගම සමථා සමථා, ගනො
තස්සපාපියසිකා.තස්සපාපියසිකාසමගථොගෙව තස්සපාපියසිකාෙ. 

සම්මුඛාවිනගයො ගයභුයයසිකා සතිවිනගයො අමූළ්හවිනගයො
පටිඤ්ඤාතක ණං තස්සපාපියසිකා – ඉගම සමථා සමථා, ගනො
තිණවත්ථා ගකො. තිණවත්ථා ගකොසමගථොගෙවතිණවත්ථා ගකොෙ. 

සමථසම්මුඛාවිනයවාග ොනිට්ඨිගතොඑකාදසගමො. 

12. විනයවාග ො 

302. විනගයො සම්මුඛාවිනගයො, සම්මුඛාවිනගයො විනගයො? විනගයො
ගයභුයයසිකා, ගයභුයයසිකා විනගයො? විනගයො සතිවිනගයො, සතිවිනගයො
විනගයො? විනගයො අමූළ්හවිනගයො, අමූළ්හවිනගයො විනගයො? විනගයො
පටිඤ්ඤාතක ණං, පටිඤ්ඤාතක ණං විනගයො? විනගයො තස්සපාපියසිකා, 
තස්සපාපියසිකා විනගයො? විනගයො තිණවත්ථා ගකො, තිණවත්ථා ගකො
විනගයො? 

විනගයො සියා සම්මුඛාවිනගයො සියා න සම්මුඛාවිනගයො. සම්මුඛාවිනගයො 
විනගයොගෙවසම්මුඛාවිනගයොෙ. 
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විනගයොසියාගයභුයයසිකා, සියානගයභුයයසිකා.ගයභුයයසිකා විනගයො
ගෙවගයභුයයසිකාෙ. 

විනගයොසියාසතිවිනගයො, සියානසතිවිනගයො.සතිවිනගයොවිනගයොගෙව 
සතිවිනගයොෙ. 

විනගයො සියා අමූළ්හවිනගයො, සියා න අමූළ්හවිනගයො. අමූළ්හවිනගයො 
විනගයොගෙවඅමූළ්හවිනගයොෙ. 

විනගයො සියා පටිඤ්ඤාතක ණං, සියා න පටිඤ්ඤාතක ණං.
පටිඤ්ඤාතක ණං විනගයොගෙවපටිඤ්ඤාතක ණඤ්ෙ. 

විනගයො සියාතස්සපාපියසිකා, සියාන තස්සපාපියසිකා.තස්සපාපියසිකා
විනගයොගෙවතස්සපාපියසිකාෙ. 

විනගයො සියා තිණවත්ථා ගකො, සියා න තිණවත්ථා ගකො.
තිණවත්ථා ගකො විනගයොගෙවතිණවත්ථා ගකොෙ. 

විනයවාග ොනිට්ඨිගතොද්වාදසගමො. 

13. කුසලවාග ො 

303. සම්මුඛාවිනගයො කුසගලො අකුසගලො අබයාකගතො? ගයභුයයසිකා 
කුසලා අකුසලා අබයාකතා? සතිවිනගයො කුසගලො අකුසගලො අබයාකගතො? 
අමූළ්හවිනගයො කුසගලො අකුසගලො අබයාකගතො? පටිඤ්ඤාතක ණං කුසලං
අකුසලං අබයාකතං? තස්සපාපියසිකා කුසලා අකුසලා අබයාකතා? 
තිණවත්ථා ගකොකුසගලොඅකුසගලොඅබයාකගතො? 

සම්මුඛාවිනගයොසියාකුසගලො, සියා අබයාකගතො.නත්ථිසම්මුඛාවිනගයො 
අකුසගලො. 

ගයභුයයසිකාසියාකුසලා, සියාඅකුසලා, සියාඅබයාකතා. 

සතිවිනගයොසියාකුසගලො, සියාඅකුසගලො, සියාඅබයාකගතො. 

අමූළ්හවිනගයොසියාකුසගලො, සියාඅකුසගලො, සියාඅබයාකගතො. 

පටිඤ්ඤාතක ණංසියාකුසලං, සියාඅකුසලං, සියාඅබයාකතං. 

තස්සපාපියසිකාසියාකුසලා, සියාඅකුසලාසියාඅබයාකතා. 

තිණවත්ථා ගකොසියාකුසගලො, සියාඅකුසගලො, සියාඅබයාකගතො. 
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විවාදාධික ණං කුසලං අකුසලං අබයාකතං. අනුවාදාධික ණං කුසලං 
අකුසලං අබයාකතං. ආපත්තාධික ණං කුසලං අකුසලං අබයාකතං. 
කිච්ොධික ණං කුසලංඅකුසලංඅබයාකතං. 

විවාදාධික ණං සියාකුසලං, සියාඅකුසලං, සියා අබයාකතං. 

අනුවාදාධික ණංසියාකුසලං, සියාඅකුසලං, සියාඅබයාකතං. 

ආපත්තාධික ණංසියාඅකුසලං, සියාඅබයාකතං.නත්ථි ආපත්තාධික ණං
කුසලං. 

කිච්ොධික ණංසියාකුසලං, සියාඅකුසලං, සියාඅබයාකතං. 

කුසලවාග ොනිට්ඨිගතොගත සගමො. 

14. යත්ථවාග ො, පුච්ඡාවාග ො 

304. යත්ථ ගයභුයයසිකාලබ්භති, තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති; යත්ථ
සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, තත්ථ ගයභුයයසිකා ලබ්භති. නතත්ථ සතිවිනගයො
ලබ්භති, න තත්ථ අමූළ්හවිනගයො ලබ්භති, න තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං 
ලබ්භති, නතත්ථතස්සපාපියසිකාලබ්භති, නතත්ථතිණවත්ථා ගකොලබ්භති. 

යත්ථ සතිවිනගයො ලබ්භති, තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති; යත්ථ 
සම්මුඛාවිනගයොලබ්භති, තත්ථසතිවිනගයොලබ්භති.නතත්ථඅමූළ්හවිනගයො
ලබ්භති, න තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති, න තත්ථ තස්සපාපියසිකා
ලබ්භති, නතත්ථ තිණවත්ථා ගකොලබ්භති, නතත්ථගයභුයයසිකාලබ්භති. 

යත්ථ අමූළ්හවිනගයො ලබ්භති, තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති; යත්ථ 
සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, තත්ථ අමූළ්හවිනගයො ලබ්භති. න තත්ථ
පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති, න තත්ථ තස්සපාපියසිකා ලබ්භති, න තත්ථ
තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති, න තත්ථ ගයභුයයසිකා ලබ්භති, න තත්ථ
සතිවිනගයොලබ්භති. 

යත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති, තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති; යත්ථ
සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති. න තත්ථ
තස්සපාපියසිකා ලබ්භති, න තත්ථ තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති, න තත්ථ
ගයභුයයසිකාලබ්භති, නතත්ථසතිවිනගයොලබ්භති, නතත්ථ අමූළ්හවිනගයො
ලබ්භති. 

යත්ථ තස්සපාපියසිකා ලබ්භති, තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති; යත්ථ
සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, තත්ථ තස්සපාපියසිකා ලබ්භති. න තත්ථ
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තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති, න තත්ථ ගයභුයයසිකා ලබ්භති, න තත්ථ
සතිවිනගයො ලබ්භති, න තත්ථ අමූළ්හවිනගයො ලබ්භති, න තත්ථ
පටිඤ්ඤාතක ණංලබ්භති. 

යත්ථ තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති, තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති; යත්ථ 
සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, තත්ථ තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති. න තත්ථ
ගයභුයයසිකාලබ්භති, නතත්ථසතිවිනගයොලබ්භති, නතත්ථඅමූළ්හවිනගයො 
ලබ්භති, න තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති, න තත්ථ තස්සපාපියසිකා
ලබ්භති. 

යත්ථගයභුයයසිකාතත්ථසම්මුඛාවිනගයො; යත්ථසම්මුඛාවිනගයො තත්ථ
ගයභුයයසිකා. න තත්ථ සතිවිනගයො, න තත්ථ අමූළ්හවිනගයො, න තත්ථ 
පටිඤ්ඤාතක ණං, නතත්ථතස්සපාපියසිකා, නතත්ථතිණවත්ථා ගකො. 

යත්ථ සතිවිනගයො තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො; යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො තත්ථ 
සතිවිනගයො.නතත්ථඅමූළ්හවිනගයො, නතත්ථපටිඤ්ඤාතක ණං, නතත්ථ
තස්සපාපියසිකා, න තත්ථ තිණවත්ථා ගකො, න තත්ථ ගයභුයයසිකා.
සම්මුඛාවිනයං කාතුනමූලං…ගප.…. 

යත්ථ තිණවත්ථා ගකො තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො; යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො 
තත්ථ තිණවත්ථා ගකො. න තත්ථ ගයභුයයසිකා, න තත්ථ සතිවිනගයො, න
තත්ථ අමූළ්හවිනගයො, නතත්ථපටිඤ්ඤාතක ණං, නතත්ථතස්සපාපියසිකා. 

ෙක්කගපයයාලං. 

යත්ථවාග ොනිට්ඨිගතොචුද්දසගමො. 

15. සමථවාග ො, විස්සජ්ජනාවාග ො 

305. යස්මිං සමගය සම්මුඛාවිනගයන ෙ ගයභුයයසිකාය ෙ අධික ණං
වූපසම්මති, යත්ථගයභුයයසිකාලබ්භතිතත්ථ සම්මුඛාවිනගයොලබ්භති, යත්ථ
සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති තත්ථ ගයභුයයසිකා ලබ්භති. න තත්ථ සතිවිනගයො
ලබ්භති, න තත්ථ අමූළ්හවිනගයො ලබ්භති, න තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං 
ලබ්භති, නතත්ථතස්සපාපියසිකාලබ්භති, නතත්ථතිණවත්ථා ගකොලබ්භති. 

යස්මිං සමගයසම්මුඛාවිනගයනෙසතිවිනගයනෙ අධික ණංවූපසම්මති, 
යත්ථ සතිවිනගයො ලබ්භති තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, යත්ථ 
සම්මුඛාවිනගයොලබ්භතිතත්ථසතිවිනගයොලබ්භති.නතත්ථඅමූළ්හවිනගයො
ලබ්භති, න තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති, න තත්ථ තස්සපාපියසිකා 
ලබ්භති, නතත්ථතිණවත්ථා ගකොලබ්භති, නතත්ථගයභුයයසිකාලබ්භති. 
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යස්මිං සමගය සම්මුඛාවිනගයන ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ අධික ණං 
වූපසම්මති, යත්ථ අමූළ්හවිනගයො ලබ්භති තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, 
යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති තත්ථ අමූළ්හවිනගයො ලබ්භති. න තත්ථ
පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති, න තත්ථ තස්සපාපියසිකා ලබ්භති, න තත්ථ 
තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති, න තත්ථ ගයභුයයසිකා ලබ්භති, න තත්ථ
සතිවිනගයොලබ්භති. 

යස්මිං සමගය සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ අධික ණං 
වූපසම්මති, යත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණංලබ්භතිතත්ථසම්මුඛාවිනගයොලබ්භති, 
යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති. න තත්ථ
තස්සපාපියසිකා ලබ්භති, න තත්ථ තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති, න තත්ථ
ගයභුයයසිකාලබ්භති, නතත්ථ සතිවිනගයොලබ්භති, නතත්ථඅමූළ්හවිනගයො
ලබ්භති. 

යස්මිං සමගය සම්මුඛාවිනගයන ෙ තස්සපාපියසිකාය ෙ අධික ණං 
වූපසම්මති, යත්ථ තස්සපාපියසිකා ලබ්භති තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, 
යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති තත්ථ තස්සපාපියසිකා ලබ්භති. න තත්ථ
තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති, න තත්ථ ගයභුයයසිකා ලබ්භති, න තත්ථ
සතිවිනගයො ලබ්භති, න තත්ථ අමූළ්හවිනගයො ලබ්භති, න තත්ථ
පටිඤ්ඤාතක ණංලබ්භති. 

යස්මිං සමගය සම්මුඛාවිනගයන ෙ තිණවත්ථා ගකන ෙ අධික ණං 
වූපසම්මති, යත්ථ තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති, 
යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො ලබ්භති තත්ථ තිණවත්ථා ගකො ලබ්භති. න තත්ථ
ගයභුයයසිකාලබ්භති, නතත්ථසතිවිනගයොලබ්භති, නතත්ථඅමූළ්හවිනගයො
ලබ්භති, න තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං ලබ්භති, න තත්ථ තස්සපාපියසිකා
ලබ්භති. 

සමථවාග ොනිට්ඨිගතොපන්න සගමො. 

16. සංසට්ඨවාග ො 

306. අධික ණන්ති වා සමථාතිවාඉගමධම්මාසංසට්ඨාඋදාහුවිසංසට්ඨා? 
ලබ්භා ෙ පනිගමසං ධම්මානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා [විනිබ්භුජ්ජිත්වා 
විනිබ්භුජ්ජිත්වා (ක.), ටීකායං එකපදගමව දිස්සති] නානාක ණං 
පඤ්ඤාගපතුන්ති? 

අධික ණන්ති වා සමථාති වා ඉගම ධම්මා විසංසට්ඨා, ගනො සංසට්ඨා. 
ලබ්භා ෙ පනිගමසං ධම්මානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා නානාක ණං 
පඤ්ඤාගපතුන්ති. ගසො – ‘‘මා ගහව’’න්තිස්ස වෙනීගයො. අධික ණන්ති වා
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සමථාතිවාඉගම ධම්මාසංසට්ඨා, ගනොවිසංසට්ඨා.ගනොෙලබ්භා [නෙලබ්භා 
(ක.)] ඉගමසං ධම්මානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා නානාක ණං 
පඤ්ඤාගපතුං. තං කිස්ස ගහතු? නනු වුත්තං භ වතා – ‘‘ෙත්තාරිමානි, 
භික්ඛගව, අධික ණානි, සත්තසමථා. අධික ණා සමගථහිසම්මන්ති, සමථා
අධික ගණහිසම්මන්ති. එවං, ඉගමධම්මාසංසට්ඨාගනොවිසංසට්ඨා; ගනොෙ
ලබ්භා ඉගමසං ධම්මානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා නානාක ණං
පඤ්ඤාගපතු’’න්ති. 

සංසට්ඨවාග ොනිට්ඨිගතොගසොළසගමො. 

17. සම්මතිවාග ො 

307. විවාදාධික ණං කතිහි සමගථහි සම්මති? අනුවාදාධික ණං කතිහි 
සමගථහිසම්මති? ආපත්තාධික ණංකතිහිසමගථහිසම්මති? කිච්ොධික ණං
කතිහිසමගථහි සම්මති? 

[චූළව. 228, 236 ආදගයො] විවාදාධික ණං ද්වීහි සමගථහි සම්මති –
සම්මුඛාවිනගයනෙගයභුයයසිකායෙ. 

[චූළව. 228, 236 ආදගයො] අනුවාදාධික ණං ෙතූහි සමගථහි සම්මති –
සම්මුඛාවිනගයනෙසතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙ තස්සපාපියසිකායෙ. 

[චූළව. 239, 242 ආදගයො] ආපත්තාධික ණං තීහි සමගථහි සම්මති –
සම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ තිණවත්ථා ගකනෙ. 

[චූළව. 239, 242 ආදගයො] කිච්ොධික ණං එගකන සමගථන සම්මති –
සම්මුඛාවිනගයන. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? 
විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ පඤ්ෙහි සමගථහි සම්මන්ති – 
සම්මුඛාවිනගයන ෙ ගයභුයයසිකාය ෙ සතිවිනගයන ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ
තස්සපාපියසිකාය ෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? 
විවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ ෙතූහි සමගථහි සම්මන්ති – 
සම්මුඛාවිනගයන ෙ ගයභුයයසිකාය ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? 
විවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ ද්වීහි සමගථහි සම්මන්ති –
සම්මුඛාවිනගයනෙ ගයභුයයසිකායෙ. 
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අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? 
අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ ඡහි සමගථහි සම්මන්ති –
සම්මුඛාවිනගයනෙ සතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණන
ෙතස්සපාපියසිකායෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

අනුවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? 
අනුවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ ෙතූහි සමගථහි සම්මන්ති –
සම්මුඛාවිනගයනෙ සතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙතස්සපාපියසිකායෙ. 

ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? 
ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ තීහි සමගථහි සම්මන්ති – 
සම්මුඛාවිනගයන ෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කතිහි
සමගථහි සම්මන්ති? විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ
ආපත්තාධික ණඤ්ෙ සත්තහි සමගථහි සම්මන්ති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ
ගයභුයයසිකායෙසතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙ පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ
තස්සපාපියසිකායෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි
සමගථහි සම්මන්ති? විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ
කිච්ොධික ණඤ්ෙ පඤ්ෙහි සමගථහි සම්මන්ති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ
ගයභුයයසිකායෙසතිවිනගයනෙ අමූළ්හවිනගයනෙතස්සපාපියසිකායෙ. 

අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි 
සමගථහි සම්මන්ති? අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ
කිච්ොධික ණඤ්ෙඡහිසමගථහි සම්මන්ති–සම්මුඛාවිනගයනෙසතිවිනගයන
ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ තස්සපාපියසිකාය ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ 
කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? විවාදාධික ණඤ්ෙ
අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ සත්තහි
සමගථහිසම්මන්ති – සම්මුඛාවිනගයනෙ ගයභුයයසිකාය ෙ සතිවිනගයනෙ
අමූළ්හවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ තස්සපාපියසිකාය ෙ 
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

සම්මතිවාග ොනිට්ඨිගතොසත්ත සගමො. 
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18. සම්මන්තිනසම්මන්තිවාග ො 

308. විවාදාධික ණංකතිහිසමගථහිසම්මති, කතිහිසමගථහින සම්මති? 
අනුවාදාධික ණං කතිහි සමගථහි සම්මති, කතිහි සමගථහි න සම්මති? 
ආපත්තාධික ණං කතිහි සමගථහි සම්මති, කතිහි සමගථහි න සම්මති? 
කිච්ොධික ණංකතිහිසමගථහිසම්මති, කතිහිසමගථහිනසම්මති? 

විවාදාධික ණං ද්වීහි සමගථහි සම්මති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ 
ගයභුයයසිකාය ෙ. පඤ්ෙහි සමගථහි න සම්මති – සතිවිනගයන ෙ 
අමූළ්හවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ තස්සපාපියසිකාය ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

අනුවාදාධික ණං ෙතූහි සමගථහි සම්මති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ 
සතිවිනගයන ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ තස්සපාපියසිකාය ෙ. තීහි සමගථහි න
සම්මති– ගයභුයයසිකායෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

[චූළව.239] ආපත්තාධික ණං තීහිසමගථහිසම්මති–සම්මුඛාවිනගයනෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ තිණවත්ථා ගකන ෙ. ෙතූහි සමගථහි න සම්මති –
ගයභුයයසිකායෙසතිවිනගයනෙ අමූළ්හවිනගයනෙතස්සපාපියසිකායෙ. 

කිච්ොධික ණං එගකන සමගථන සම්මති – සම්මුඛාවිනගයන. ඡහි
සමගථහිනසම්මති – ගයභුයයසිකාය ෙ සතිවිනගයනෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙතස්සපාපියසිකායෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙඅනුවාදාධික ණඤ්ෙකතිහිසමගථහිසම්මන්ති? කතිහි
සමගථහි න සම්මන්ති? විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ පඤ්ෙහි
සමගථහි සම්මන්ති – සම්මුඛාවිනගයනෙ ගයභුයයසිකාය ෙ සතිවිනගයනෙ
අමූළ්හවිනගයන ෙ තස්සපාපියසිකාය ෙ. ද්වීහි සමගථහි න සම්මන්ති –
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙආපත්තාධික ණඤ්ෙකතිහිසමගථහිසම්මන්ති? කතිහි
සමගථහි න සම්මන්ති? විවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ ෙතූහි
සමගථහි සම්මන්ති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ ගයභුයයසිකාය ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ තිණවත්ථා ගකන ෙ. තීහි සමගථහි න සම්මන්ති –
සතිවිනගයනෙ අමූළ්හවිනගයනෙතස්සපාපියසිකායෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? කතිහි
සමගථහිනසම්මන්ති? විවාදාධික ණඤ්ෙකිච්ොධික ණඤ්ෙ ද්වීහිසමගථහි
සම්මන්ති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ ගයභුයයසිකාය ෙ. පඤ්ෙහි සමගථහි න 
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සම්මන්ති – සතිවිනගයන ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ
තස්සපාපියසිකායෙ තිණවත්ථා ගකනෙ. 

අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කතිහි සමගථහි සම්මන්ති? 
කතිහිසමගථහිනසම්මන්ති? අනුවාදාධික ණඤ්ෙආපත්තාධික ණඤ්ෙඡහි
සමගථහි සම්මන්ති–සම්මුඛාවිනගයනෙසතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ තස්සපාපියසිකාය ෙ තිණවත්ථා ගකන ෙ. එගකන
සමගථනනසම්මන්ති–ගයභුයයසිකාය. 

අනුවාදාධික ණඤ්ෙකිච්ොධික ණඤ්ෙකතිහිසමගථහිසම්මන්ති? කතිහි
සමගථහි න සම්මන්ති? අනුවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ ෙතූහි
සමගථහි සම්මන්ති–සම්මුඛාවිනගයනෙසතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙ
තස්සපාපියසිකා ෙ. තීහි සමගථහි න සම්මන්ති – ගයභුයයසිකාය ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ තිණවත්ථා ගකනෙ. 

ආපත්තාධික ණඤ්ෙකිච්ොධික ණඤ්ෙකතිහිසමගථහිසම්මන්ති? කතිහි
සමගථහිනසම්මන්ති? ආපත්තාධික ණඤ්ෙකිච්ොධික ණඤ්ෙතීහිසමගථහි 
සම්මන්ති–සම්මුඛාවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 
ෙතූහි සමගථහි න සම්මන්ති – ගයභුයයසිකාය ෙ සතිවිනගයන ෙ 
අමූළ්හවිනගයනෙතස්සපාපියසිකායෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කතිහි
සමගථහි සම්මන්ති? කතිහි සමගථහි න සම්මන්ති? විවාදාධික ණඤ්ෙ
අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ සත්තහි සමගථහි සම්මන්ති –
සම්මුඛාවිනගයන ෙ ගයභුයයසිකාය ෙ සතිවිනගයන ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙතස්සපාපියසිකායෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි
සමගථහි සම්මන්ති? කතිහි සමගථහි න සම්මන්ති? විවාදාධික ණඤ්ෙ
අනුවාදාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ පඤ්ෙහි සමගථහි සම්මන්ති –
සම්මුඛාවිනගයන ෙ ගයභුයයසිකාය ෙ සතිවිනගයන ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ
තස්සපාපියසිකාය ෙ. ද්වීහි සමගථහිනසම්මන්ති – පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ කතිහි
සමගථහි සම්මන්ති? කතිහි සමගථහි න සම්මන්ති? අනුවාදාධික ණඤ්ෙ
ආපත්තාධික ණඤ්ෙ කිච්ොධික ණඤ්ෙ ඡහි සමගථහි සම්මන්ති – 
සම්මුඛාවිනගයනෙසතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණන
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ෙතස්සපාපියසිකායෙ තිණවත්ථා ගකනෙ.එගකනසමගථනනසම්මන්ති–
ගයභුයයසිකාය. 

විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ 
කිච්ොධික ණඤ්ෙකතිහිසමගථහිසම්මන්ති? කතිහිසමගථහිනසම්මන්ති? 
විවාදාධික ණඤ්ෙ අනුවාදාධික ණඤ්ෙ ආපත්තාධික ණඤ්ෙ 
කිච්ොධික ණඤ්ෙ සත්තහි සමගථහි සම්මන්ති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ
ගයභුයයසිකායෙ සතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙපටිඤ්ඤාතක ගණනෙ
තස්සපාපියසිකායෙතිණවත්ථා ගකන ෙ. 

සම්මන්තිනසම්මන්තිවාග ොනිට්ඨිගතොඅට්ඨා සගමො. 

19. සමථාධික ණවාග ො 

309. සමථා සමගථහි සම්මන්ති? සමථා අධික ගණහි සම්මන්ති? 
අධික ණාසමගථහිසම්මන්ති? අධික ණාඅධික ගණහි සම්මන්ති? 

සියා සමථාසමගථහිසම්මන්ති, සියාසමථා සමගථහිනසම්මන්ති.සියා
සමථා අධික ගණහිසම්මන්ති, සියා සමථා අධික ගණහින සම්මන්ති. සියා
අධික ණා සමගථහි සම්මන්ති, සියා අධික ණා සමගථහින සම්මන්ති. සියා
අධික ණාඅධික ගණහිසම්මන්ති, සියාඅධික ණාඅධික ගණහිනසම්මන්ති. 

310. කථංසියාසමථාසමගථහිසම්මන්ති, කථංසියාසමථාසමගථහි න
සම්මන්ති? ගයභුයයසිකාසම්මුඛාවිනගයනසම්මති; සතිවිනගයනනසම්මති, 
අමූළ්හවිනගයන න සම්මති, පටිඤ්ඤාතක ගණන න සම්මති, 
තස්සපාපියසිකායනසම්මති, තිණවත්ථා ගකනනසම්මති. 

සතිවිනගයො සම්මුඛාවිනගයන සම්මති; අමූළ්හවිනගයන න සම්මති, 
පටිඤ්ඤාතක ගණන න සම්මාති, තස්සපාපියසිකාය න සම්මති, 
තිණවත්ථා ගකනනසම්මති, ගයභුයයසිකායනසම්මති. 

අමූළ්හවිනගයො සම්මුඛාවිනගයන සම්මති; පටිඤ්ඤාතක ගණන න
සම්මති, තස්සපාපියසිකාය න සම්මති, තිණවත්ථා ගකන න සම්මති, 
ගයභුයයසිකායනසම්මති, සතිවිනගයනනසම්මති. 

පටිඤ්ඤාතක ණං සම්මුඛාවිනගයන සම්මති; තස්සපාපියසිකාය න 
සම්මති, තිණවත්ථා ගකන න සම්මති, ගයභුයයසිකාය න සම්මති, 
සතිවිනගයනනසම්මති, අමූළ්හවිනගයනනසම්මති. 
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තස්සපාපියසිකාසම්මුඛාවිනගයනසම්මති; තිණවත්ථා ගකනන සම්මති, 
ගයභුයයසිකාය න සම්මති, සතිවිනගයන න සම්මති, අමූළ්හවිනගයන න
සම්මති, පටිඤ්ඤාතක ගණනනසම්මති. 

තිණවත්ථා ගකො සම්මුඛාවිනගයන සම්මති; ගයභුයයසිකාය න සම්මති, 
සතිවිනගයනනසම්මති, අමූළ්හවිනගයනනසම්මති, පටිඤ්ඤාතක ගණනන
සම්මති, තස්සපාපියසිකාය න සම්මති. එවං සියා සමථා සමගථහි සම්මන්ති.
එවංසියාසමථාසමගථහි නසම්මන්ති. 

311. කථං සියා සමථා අධික ගණහි සම්මන්ති, කථං සියා සමථා
අධික ගණහි න සම්මන්ති? සම්මුඛාවිනගයො විවාදාධික ගණන න සම්මති, 
අනුවාදාධික ගණන න සම්මති, ආපත්තාධික ගණන න සම්මති; 
කිච්ොධික ගණන සම්මති. 

ගයභුයයසිකා විවාදාධික ගණන න සම්මති, අනුවාදාධික ගණන න 
සම්මති, ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති. 

සතිවිනගයොවිවාදාධික ගණනනසම්මති, අනුවාදාධික ගණනනසම්මති, 
ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති. 

අමූළ්හවිනගයො විවාදාධික ගණන න සම්මති, අනුවාදාධික ගණන න
සම්මති, ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති. 

පටිඤ්ඤාතක ණං විවාදාධික ගණනන සම්මති, අනුවාදාධික ගණනන 
සම්මති, ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති. 

තස්සපාපියසිකා විවාදාධික ගණන න සම්මති, අනුවාදාධික ගණන න 
සම්මති, ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති. 

තිණවත්ථා ගකො විවාදාධික ගණන න සම්මති, අනුවාදාධික ගණන න 
සම්මති, ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති.එවංසියා
සමථා අධික ගණහිසම්මන්ති.එවංසියාසමථාඅධික ගණහිනසම්මන්ති. 

312. කථං සියා අධික ණා සමගථහි සම්මන්ති, කථං සියා අධික ණා 
සමගථහිනසම්මන්ති? විවාදාධික ණංසම්මුඛාවිනගයනෙගයභුයයසිකායෙ
සම්මති; සතිවිනගයන ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ
තස්සපාපියසිකායෙතිණවත්ථා ගකනෙන සම්මති. 
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අනුවාදාධික ණංසම්මුඛාවිනගයනෙසතිවිනගයනෙඅමූළ්හවිනගයනෙ 
තස්සපාපියසිකාය ෙ සම්මති; ගයභුයයසිකාය ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙන සම්මති. 

ආපත්තාධික ණං සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ
තිණවත්ථා ගකන ෙ සම්මති; ගයභුයයසිකාය ෙ සතිවිනගයන ෙ
අමූළ්හවිනගයනෙතස්සපාපියසිකායෙන සම්මති. 

කිච්ොධික ණං සම්මුඛාවිනගයනසම්මති; ගයභුයයසිකායෙසතිවිනගයන
ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ තස්සපාපියසිකාය 
තිණවත්ථා ගකනෙනසම්මති.එවංසියාඅධික ණා සමගථහිසම්මන්ති.එවං
සියාඅධික ණාසමගථහිනසම්මන්ති. 

313. කථං සියාඅධික ණාඅධික ගණහි සම්මන්ති? කථංසියාඅධික ණා
අධික ගණහි න සම්මන්ති? විවාදාධික ණං විවාදාධික ගණන න සම්මති, 
අනුවාදාධික ගණන න සම්මති, ආපත්තාධික ගණන න සම්මති; 
කිච්ොධික ගණන සම්මති. 

අනුවාදාධික ණං විවාදාධික ගණන න සම්මති, අනුවාදාධික ගණන න 
සම්මති, ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති. 

ආපත්තාධික ණං විවාදාධික ගණන න සම්මති, අනුවාදාධික ගණන න 
සම්මති, ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති. 

කිච්ොධික ණං විවාදාධික ගණන න සම්මති, අනුවාදාධික ගණන න 
සම්මති, ආපත්තාධික ගණනනසම්මති; කිච්ොධික ගණනසම්මති.එවංසියා
අධික ණා අධික ගණහි සම්මන්ති. එවං සියා අධික ණා අධික ගණහි න
සම්මන්ති. 

ඡාපි සමථා ෙත්තාග ොපි අධික ණා සම්මුඛාවිනගයන සම්මන්ති; 
සම්මුඛාවිනගයොනගකනචිසම්මති. 

සමථාධික ණවාග ොනිට්ඨිගතොඑකූනවීසතිගමො. 

20. සමුට්ඨාපනවාග ො 

314. විවාදාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං
සමුට්ඨාගපති? විවාදාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං න කතමං අධික ණං 
සමුට්ඨාගපති; අපිෙ, විවාදාධික ණපච්ෙයා ෙත්තාග ො අධික ණා ජායන්ති.
යථා කථං විය? [චූළව. 215; පරි. 348 ආදගයො] ඉධ භික්ඛූ විවදන්ති – 
‘‘ධම්ගමොති වා, අධම්ගමොති වා, විනගයොති වා, අවිනගයොති වා, අභාසිතං
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අලපිතං තථා ගතනාති වා, භාසිතං ලපිතං තථා ගතනාති වා, අනාචිණ්ණං
තථා ගතනාතිවා, ආචිණ්ණංතථා ගතනාති වා, අපඤ්ඤත්තංතථා ගතනාති
වා, පඤ්ඤත්තං තථා ගතනාති වා, ආපත්තීති වා, අනාපත්තීති වා, ලහුකා
ආපත්තීති වා,  රුකා ආපත්තීති වා, සාවගසසා ආපත්තීති වා, අනවගසසා
ආපත්තීති වා, දුට්ඨුල්ලාආපත්තීති වා අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති වා’’. යං තත්ථ
භණ්ඩනංකලගහොවිග් ගහොවිවාගදොනානාවාගදොඅඤ්ඤථාවාගදො විපච්ෙතාය
ගවොහාග ො ගමධකං [ගමධ ං (ක.)], ඉදං වුච්ෙති විවාදාධික ණං.
විවාදාධික ගණ සඞ්ගඝො විවදති. විවාදාධික ණං විවදමාගනො අනුවදති.
අනුවාදාධික ණං අනුවදමාගනො ආපත්තිං ආපජ්ජති ආපත්තාධික ණං. තාය
ආපත්තියාසඞ්ගඝොකම්මංකග ොතිකිච්ොධික ණං.එවං විවාදාධික ණපච්ෙයා
ෙත්තාග ොඅධික ණාජායන්ති. 

315. අනුවාදාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං 
සමුට්ඨාගපති? අනුවාදාධික ණංෙතුන්නංඅධික ණානංනකතමංඅධික ණං
සමුට්ඨාගපති; අපිෙ, අනුවාදාධික ණපච්ෙයා ෙත්තාග ො අධික ණා ජායන්ති.
යථාකථං විය? [චූළව.215; පරි.348 ආදගයො] ඉධභික්ඛූභික්ඛුං අනුවදන්ති
සීලවිපත්තියා වා ආො විපත්තියා වා දිට්ඨිවිපත්තියා වා ආජීවවිපත්තියා වා.
ගයො තත්ථ අනුවාගදො අනුවදනා අනුල්ලපනා අනුභණනා අනුසම්පවඞ්කතා 
අබ්භුස්සහනතා අනුබලප්පදානං, ඉදං වුච්ෙති අනුවාදාධික ණං.
අනුවාදාධික ගණ සඞ්ගඝො විවදති. විවාදාධික ණං විවදමාගනො අනුවදති.
අනුවාදාධික ණං අනුවදමාගනො ආපත්තිං ආපජ්ජති ආපත්තාධික ණං. තාය
ආපත්තියා සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති කිච්ොධික ණං. එවං 
අනුවාදාධික ණපච්ෙයාෙත්තාග ොඅධික ණාජායන්ති. 

316. ආපත්තාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං 
සමුට්ඨාගපති? ආපත්තාධික ණංෙතුන්නංඅධික ණානංනකතමංඅධික ණං
සමුට්ඨාගපති; අපිෙ, ආපත්තාධික ණපච්ෙයා ෙත්තාග ො අධික ණාජායන්ති.
යථා කථං විය? පඤ්ෙපි ආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තාධික ණං, සත්තපි
ආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තාධික ණං, ඉදං වුච්ෙති ආපත්තාධික ණං.
ආපත්තාධික ගණ සඞ්ගඝො විවදති. විවාදාධික ණං විවදමාගනො අනුවදති.
අනුවාදාධික ණං අනුවදමාගනො ආපත්තිං ආපජ්ජති ආපත්තාධික ණං. තාය 
ආපත්තියා සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති කිච්ොධික ණං. එවං
ආපත්තාධික ණපච්ෙයාෙත්තාග ොඅධික ණාජායන්ති. 

317. කිච්ොධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං 
සමුට්ඨාගපති? කිච්ොධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං න කතමං අධික ණං
සමුට්ඨාගපති, අපිෙකිච්ොධික ණපච්ෙයාෙත්තාග ොඅධික ණාජායන්ති.යථා 
කථංවිය? යාසඞ්ඝස්සකිච්ෙයතාක ණීයතාඅපගලොකනකම්මංඤත්තිකම්මං 
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ඤත්තිදුතියකම්මං ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං, ඉදං වුච්ෙති කිච්ොධික ණං.
කිච්ොධික ගණ සඞ්ගඝො විවදති. විවාදාධික ණං විවදමාගනො අනුවදති.
අනුවාදාධික ණං අනුවදමාගනො ආපත්තිං ආපජ්ජති ආපත්තාධික ණං. තාය
ආපත්තියා සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති කිච්ොධික ණං. එවං
කිච්ොධික ණපච්ෙයාෙත්තාග ොඅධික ණාජායන්ති. 

සමුට්ඨාපනවාග ොනිට්ඨිගතොවීසතිගමො. 

21. භජතිවාග ො 

318. විවාදාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං භජති? 
කතමං අධික ණං උපනිස්සිතං? කතමං අධික ණං පරියාපන්නං? කතගමන
අධික ගණන සඞ් හිතං? 

අනුවාදාධික ණංෙතුන්නංඅධික ණානංකතමංඅධික ණංභජති? කතමං 
අධික ණං උපනිස්සිතං? කතමං අධික ණං පරියාපන්නං? කතගමන
අධික ගණනසඞ් හිතං? 

ආපත්තාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණං භජති? 
කතමං අධික ණං උපනිස්සිතං? කතමං අධික ණං පරියාපන්නං? කතගමන
අධික ගණනසඞ් හිතං? 

කිච්ොධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානංකතමං අධික ණංභජති? කතමං 
අධික ණං උපනිස්සිතං? කතමං අධික ණං පරියාපන්නං? කතගමන
අධික ගණන සඞ් හිතං? 

විවාදාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං විවාදාධික ණං භජති, 
විවාදාධික ණං උපනිස්සිතං, විවාදාධික ණං පරියාපන්නං, විවාදාධික ගණන
සඞ් හිතං. 

අනුවාදාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං අනුවාදාධික ණං භජති, 
අනුවාදාධික ණං උපනිස්සිතං, අනුවාදාධික ණං පරියාපන්නං, 
අනුවාදාධික ගණනසඞ් හිතං. 

ආපත්තාධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං ආපත්තාධික ණං භජති, 
ආපත්තාධික ණං උපනිස්සිතං, ආපත්තාධික ණං පරියාපන්නං, 
ආපත්තාධික ගණන සඞ් හිතං. 

කිච්ොධික ණං ෙතුන්නං අධික ණානං කිච්ොධික ණං භජති, 
කිච්ොධික ණංඋපනිස්සිතං, කිච්ොධික ණංපරියාපන්නං, කිච්ොධික ගණන 
සඞ් හිතං. 
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319. විවාදාධික ණං සත්තන්නංසමථානංකති සමගථභජති, කතිසමගථ
උපනිස්සිතං, කති සමගථ පරියාපන්නං, කතිහි සමගථහි සඞ් හිතං, කතිහි
සමගථහිසම්මති? 

අනුවාදාධික ණං සත්තන්නං සමථානං කති සමගථ භජති, කති සමගථ 
උපනිස්සිතං, කති සමගථ පරියාපන්නං, කතිහි සමගථහි සඞ් හිතං, කතිහි
සමගථහි සම්මති? 

ආපත්තාධික ණං සත්තන්නං සමථානං කති සමගථ භජති, කති සමගථ 
උපනිස්සිතං, කති සමගථ පරියාපන්නං, කතිහි සමගථහි සඞ් හිතං, කතිහි
සමගථහි සම්මති? 

කිච්ොධික ණං සත්තන්නං සමථානං කති සමගථ භජති, කති සමගථ 
උපනිස්සිතං, කති සමගථ පරියාපන්නං, කතිහි සමගථහි සඞ් හිතං, කතිහි
සමගථහි සම්මති? 

විවාදාධික ණං සත්තන්නං සමථානං ද්ගව සමගථ භජති, ද්ගව සමගථ 
උපනිස්සිතං, ද්ගව සමගථ පරියාපන්නං, ද්වීහි සමගථහි සඞ් හිතං, ද්වීහි
සමගථහි සම්මති–සම්මුඛාවිනගයනෙගයභුයයසිකායෙ. 

අනුවාදාධික ණං සත්තන්නං සමථානං ෙත්තාග ො සමගථ භජති, 
ෙත්තාග ො සමගථ උපනිස්සිතං, ෙත්තාග ො සමගථ පරියාපන්නං, ෙතූහි
සමගථහි සඞ් හිතං, ෙතූහි සමගථහි සම්මති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ
සතිවිනගයන ෙඅමූළ්හවිනගයන ෙතස්සපාපියසිකායෙ. 

ආපත්තාධික ණං සත්තන්නං සමථානං තගයො සමගථ භජති, තගයො
සමගථඋපනිස්සිතං, තගයොසමගථපරියාපන්නං, තීහිසමගථහිසඞ් හිතංතීහි 
සමගථහි සම්මති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන 
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

කිච්ොධික ණං සත්තන්නං සමථානං එකං සමථං භජති, එකං සමථං 
උපනිස්සිතං, එකංසමථංපරියාපන්නං, එගකනසමගථනසඞ් හිතං, එගකන
සමගථනසම්මති– සම්මුඛාවිනගයනාති. 

භජතිවාග ොනිට්ඨිගතොඑකවීසතිගමො. 

සමථගභගදොනිට්ඨිගතො. 

තස්සුද්දානං– 
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අධික ණං පරියායං, සාධා ණාෙභාගියා; 
සමථාසාධා ණිකා, සමථස්සතබ්භාගියා. 

සමථාසම්මුඛාගෙව, විනගයනකුසගලනෙ; 
යත්ථසමථසංසට්ඨා, සම්මන්තිනසම්මන්තිෙ. 

සමථාධික ණඤ්ගෙව, සමුට්ඨානංභජන්තිොති. 

ඛන්ධකපුච්ඡාවාග ො 
320. 

උපසම්පදං පුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
උපසම්පදංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංද්ගවආපත්තිගයො. 

උගපොසථංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
උගපොසථංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංතිස්ගසොආපත්තිගයො. 

වස්සූපනායිකංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
වස්සූපනායිකංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංඑකාආපත්ති. 

පවා ණංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
පවා ණංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංතිස්ගසොආපත්තිගයො. 

ෙම්මසඤ්ඤුත්තංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
ෙම්මසඤ්ඤුත්තං විස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංතිස්ගසොආපත්තිගයො. 

ගභසජ්ජංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
ගභසජ්ජංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංතිස්ගසොආපත්තිගයො. 
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කථිනකං පුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
කථිනකංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංනත්ථිතත්ථආපත්ති [න කතමාආපත්තිගයො(ක.)]. 

චීව සඤ්ඤුත්තංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
චීව සඤ්ඤුත්තංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංතිස්ගසොආපත්තිගයො. 

ෙම්ගපයයකංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
ෙම්ගපයයකංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංඑකාආපත්ති. 

ගකොසම්බකංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
ගකොසම්බකං විස්සජ්ජිස්සංසනිදානං සනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංඑකාආපත්ති. 

කම්මක්ඛන්ධකංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
කම්මක්ඛන්ධකං විස්සජ්ජිස්සංසනිදානං සනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංඑකාආපත්ති. 

පාරිවාසිකංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
පාරිවාසිකංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංඑකාආපත්ති. 

සමුච්ෙයංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
සමුච්ෙයංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංඑකාආපත්ති. 

සමථං පුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
සමථංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංද්ගවආපත්තිගයො. 
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ඛුද්දකවත්ථුකංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
ඛුද්දකවත්ථුකං විස්සජ්ජිස්සංසනිදානං සනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංතිස්ගසොආපත්තිගයො. 

ගසනාසනංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
ගසනාසනංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංතිස්ගසොආපත්තිගයො. 

සඞ්ඝගභදංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
සඞ්ඝගභදං විස්සජ්ජිස්සංසනිදානං සනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංද්ගවආපත්තිගයො. 

සමාො ංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
සමාො ංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංඑකාආපත්ති. 

ඨපනංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
ඨපනංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංඑකාආපත්ති. 

භික්ඛුනික්ඛන්ධකංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
භික්ඛුනික්ඛන්ධකං විස්සජ්ජිස්සංසනිදානං සනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංද්ගවආපත්තිගයො. 

පඤ්ෙසතිකං පුච්ඡිස්සංසනිදානං සනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
පඤ්ෙසතිකංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංනත්ථිතත්ථආපත්ති. 

සත්තසතිකංපුච්ඡිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංකතිආපත්තිගයො; 
සත්තසතිකංවිස්සජ්ජිස්සංසනිදානංසනිද්ගදසං; 
සමුක්කට්ඨපදානංනත්ථිතත්ථආපත්තීති. 
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ඛන්ධකපුච්ඡාවාග ොනිට්ඨිගතොපඨගමො. 

තස්සුද්දානං– 

උපසම්පදූගපොසගථො, වස්සූපනායිකපවා ණා; 
ෙම්මගභසජ්ජකථිනා, චීව ංෙම්ගපයයගකනෙ. 

ගකොසම්බක්ඛන්ධකංකම්මං, පාරිවාසිසමුච්ෙයා; 
සමථඛුද්දකාගසනා, සඞ්ඝගභදංසමාොග ො; 
ඨපනංභික්ඛුනික්ඛන්ධං, පඤ්ෙසත්තසගතනොති. 

එකුත්තරිකනගයො 

1. එකකවාග ො 

321. ආපත්තික ා ධම්මා ජානිතබ්බා. අනාපත්තික ා ධම්මා ජානිතබ්බා.
ආපත්ති ජානිතබ්බා. අනාපත්ති ජානිතබ්බා. ලහුකා ආපත්ති ජානිතබ්බා. 
 රුකා ආපත්ති ජානිතබ්බා. සාවගසසා ආපත්ති ජානිතබ්බා. අනවගසසා
ආපත්ති ජානිතබ්බා. දුට්ඨුල්ලා ආපත්ති ජානිතබ්බා. අදුට්ඨුල්ලා ආපත්ති
ජානිතබ්බා. සප්පටිකම්මා ආපත්ති ජානිතබ්බා. අප්පටිකම්මා ආපත්ති
ජානිතබ්බා. ගදසනා ාමිනී ආපත්ති ජානිතබ්බා. අගදසනා ාමිනී ආපත්ති
ජානිතබ්බා. අන්ත ායිකා ආපත්ති ජානිතබ්බා. අනන්ත ායිකා ආපත්ති
ජානිතබ්බා. සාවජ්ජපඤ්ඤත්ති ආපත්ති ජානිතබ්බා. අනවජ්ජපඤ්ඤත්ති
ආපත්ති ජානිතබ්බා. කිරියගතො සමුට්ඨිතා ආපත්ති ජානිතබ්බා. අකිරියගතො
සමුට්ඨිතාආපත්තිජානිතබ්බා.කිරියාකිරියගතොසමුට්ඨිතා ආපත්තිජානිතබ්බා.
පුබ්බාපත්තිජානිතබ්බා.අප ාපත්තිජානිතබ්බා. පුබ්බාපත්තීනංඅන්ත ාපත්ති
ජානිතබ්බා. අප ාපත්තීනං අන්ත ාපත්ති ජානිතබ්බා. ගදසිතා  ණනූප ා
ආපත්ති ජානිතබ්බා. ගදසිතා න  ණනූප ා ආපත්ති ජානිතබ්බා. පඤ්ඤත්ති
ජානිතබ්බා. අනුපඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා. අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා.
සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා. පගදසපඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා. 
සාධා ණපඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා. අසාධා ණපඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා. 
එකගතොපඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා. උභගතොපඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා. ථුල්ලවජ්ජා
ආපත්ති ජානිතබ්බා. අථුල්ලවජ්ජා ආපත්ති ජානිතබ්බා. ගිහිපටිසංයුත්තා
ආපත්ති ජානිතබ්බා.නගිහිපටිසංයුත්තාආපත්තිජානිතබ්බා.නියතාආපත්ති
ජානිතබ්බා. අනියතාආපත්ති ජානිතබ්බා. ආදිකග ො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො.
අනාදිකග ොපුග් ගලො ජානිතබ්ගබො.අධිච්ොපත්තිගකොපුග් ගලොජානිතබ්ගබො.
අභිණ්හාපත්තිගකොපුග් ගලො ජානිතබ්ගබො.ගෙොදගකොපුග් ගලොජානිතබ්ගබො.
චුදිතගකො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො. අධම්මගෙොදගකො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො.
අධම්මචුදිතගකො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො. ධම්මගෙොදගකො පුග් ගලො 
ජානිතබ්ගබො. ධම්මචුදිතගකො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො. නියගතො පුග් ගලො 
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ජානිතබ්ගබො. අනියගතො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො. අභබ්බාපත්තිගකො පුග් ගලො
ජානිතබ්ගබො. භබ්බාපත්තිගකො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො. උක්ඛිත්තගකො
පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො. අනුක්ඛිත්තගකො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො.නාසිතගකො
පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො. අනාසිතගකො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො.
සමානසංවාසගකො පුග් ගලො ජානිතබ්ගබො. අසමානසංවාසගකො පුග් ගලො
ජානිතබ්ගබො.ඨපනංජානිතබ්බන්ති. 

එකකංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

ක ාආපත්තිලහුකා, සාවගසසාෙදුට්ඨුල්ලා; 
පටිකම්මගදසනා ෙ, අන්ත ාවජ්ජකිරියං. 

කිරියාකිරියංපුබ්බා, අන්ත ා ණනූප ා; 
පඤ්ඤත්ති අනානුප්පන්න, සබ්බසාධා ණා ෙ එකගතො 
[පඤ්ඤත්තානුප්පන්නාසබ්බා, සාධා ණාෙඑකගතො(සයා.)]. 

ථුල්ලගිහිනියතා ෙ, ආදිඅධිච්ෙගෙොදගකො; 
අධම්මධම්මනියගතො, අභබ්ගබොක්ඛිත්තනාසිතා; 
සමානංඨපනඤ්ගෙව, උද්දානංඑකගකඉදන්ති. 

2. දුකවාග ො 

322. අත්ථාපත්ති සඤ්ඤා විගමොක්ඛා, අත්ථාපත්ති ගනො 
සඤ්ඤාවිගමොක්ඛා. අත්ථාපත්ති ලද්ධසමාපත්තිකස්ස, අත්ථාපත්ති න 
ලද්ධසමාපත්තිකස්ස. අත්ථාපත්ති සද්ධම්මපටිසඤ්ඤුත්තා, අත්ථාපත්ති 
අසද්ධම්මපටිසඤ්ඤුත්තා.අත්ථාපත්තිසපරික්ඛා පටිසඤ්ඤුත්තා, අත්ථාපත්ති 
ප පරික්ඛා පටිසඤ්ඤුත්තා.අත්ථාපත්තිසපුග් ලපටිසඤ්ඤුත්තා, අත්ථාපත්ති 
ප පුග් ලපටිසඤ්ඤුත්තා.අත්ථිසච්ෙංභණන්ගතො රුකංආපත්තිංආපජ්ජති, 
මුසා භණන්ගතො ලහුකං. අත්ථි මුසා භණන්ගතො  රුකංආපත්තිංආපජ්ජති, 
සච්ෙං භණන්ගතො ලහුකං. අත්ථාපත්ති භූමි ගතො ආපජ්ජති, ගනො
ගවහාස ගතො. අත්ථාපත්ති ගවහාස ගතො ආපජ්ජති, ගනො භූමි ගතො.
අත්ථාපත්ති නික්ඛමන්ගතො ආපජ්ජති, ගනො පවිසන්ගතො. අත්ථාපත්ති
පවිසන්ගතො ආපජ්ජති, ගනො නික්ඛමන්ගතො. අත්ථාපත්ති ආදියන්ගතො 
ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති අනාදියන්ගතො ආපජ්ජති. අත්ථාපත්ති සමාදියන්ගතො
ආපජ්ජති, අත්ථාපත්තින සමාදියන්ගතොආපජ්ජති. අත්ථාපත්තිකග ොන්ගතො
ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති න කග ොන්ගතො ආපජ්ජති. අත්ථාපත්ති ගදන්ගතො
ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති න ගදන්ගතො ආපජ්ජති. (අත්ථාපත්ති ගදගසන්ගතො
ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති න ගදගසන්ගතො ආපජ්ජති.) [( ) (නත්ථි කත්ථචි)] 
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අත්ථාපත්ති පටිග් ණ්හන්ගතො ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති න පටිග් ණ්හන්ගතො
ආපජ්ජති. අත්ථාපත්ති පරිගභොග න ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති න පරිගභොග න
ආපජ්ජති.අත්ථාපත්ති ත්තිංආපජ්ජති, ගනොදිවා. අත්ථාපත්තිදිවාආපජ්ජති, 
ගනො  ත්තිං. අත්ථාපත්ති අරුණුග්ග ආපජ්ජති, අත්ථාපත්තින අරුණුග්ග 
ආපජ්ජති. අත්ථාපත්ති ඡින්දන්ගතො ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති න ඡින්දන්ගතො
ආපජ්ජති. අත්ථාපත්ති ඡාගදන්ගතො ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති න ඡාගදන්ගතො
ආපජ්ජති. අත්ථාපත්ති ධාග න්ගතො ආපජ්ජති, අත්ථාපත්ති න ධාග න්ගතො
ආපජ්ජති. 

ද්ගව උගපොසථා – ොතුද්දසිගකො ෙ පන්න සිගකො ෙ. ද්ගව පවා ණා – 
ොතුද්දසිකා ෙ පන්න සිකා ෙ. ද්ගව කම්මානි – අපගලොකනකම්මං, 
ඤත්තිකම්මං. අප ානිපි ද්ගව කම්මානි – ඤත්තිදුතියකම්මං, 
ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං. ද්ගව කම්මවත්ථූනි – අපගලොකනකම්මස්ස වත්ථු, 
ඤත්තිකම්මස්ස වත්ථු. අප ානිපි ද්ගව කම්මවත්ථූනි – ඤත්තිදුතියකම්මස්ස
වත්ථු, ඤත්තිෙතුත්ථකම්මස්සවත්ථු. ද්ගවකම්මගදොසා–අපගලොකනකම්මස්ස
ගදොගසො, ඤත්තිකම්මස්ස ගදොගසො. අපග පි ද්ගව කම්මගදොසා –
ඤත්තිදුතියකම්මස්ස ගදොගසො, ඤත්තිෙතුත්ථකම්මස්ස ගදොගසො. ද්ගව
කම්මසම්පත්තිගයො – අපගලොකනකම්මස්ස සම්පත්ති, ඤත්තිකම්මස්ස
සම්පත්ති.අප ාපිද්ගවකම්මසම්පත්තිගයො– ඤත්තිදුතියකම්මස්සසම්පත්ති, 
ඤත්තිෙතුත්ථකම්මස්සසම්පත්ති.ද්ගව නානාසංවාසකභූමිගයො–අත්තනාවා
අත්තානං නානාසංවාසකං කග ොති, සමග්ග ො වා නං සඞ්ගඝො උක්ඛිපති
අදස්සගන වා අප්පටිකම්ගම වා අප්පටිනිස්සග්ග  වා. ද්ගව 
සමානසංවාසකභූමිගයො – අත්තනා වා අත්තානං සමානසංවාසකං කග ොති, 
සමග්ග ො වා නං සඞ්ගඝො උක්ඛිත්තං ඔසාග ති දස්සගන වා පටිකම්ගම වා
පටිනිස්සග්ග  වා. ද්ගව පා ාජිකා – භික්ඛූනඤ්ෙ භික්ඛුනීනඤ්ෙ. ද්ගව
සඞ්ඝාදිගසසා, ද්ගව ථුල්ලච්ෙයා, ද්ගව පාචිත්තියා, ද්ගව පාටිගදසනීයා, ද්ගව
දුක්කටා, ද්ගව දුබ්භාසිතා – භික්ඛූනඤ්ෙ භික්ඛුනීනඤ්ෙ. සත්තආපත්තිගයො, 
සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධා. ද්වීහාකාග හි සඞ්ගඝො භිජ්ජති – කම්ගමන වා
සලාකග් ාගහන වා. 

ද්ගව පුග් ලානඋපසම්පාගදතබ්බා– අද්ධානහීගනො, අඞ් හීගනො.අපග පි
ද්ගව පුග් ලා න උපසම්පාගදතබ්බා – වත්ථුවිපන්ගනො, ක ණදුක්කටගකො.
අපග පි ද්ගව පුග් ලා න උපසම්පාගදතබ්බා – අපරිපූග ො පරිපූග ො ගනො ෙ
යාෙති.ද්වින්නංපුග් ලානංනිස්සායනවත්ථබ්බං– අලජ්ජිස්සෙබාලස්සෙ.
ද්වින්නංපුග් ලානංනිස්සගයො න දාතබ්ගබො –අලජ්ජිස්සෙලජ්ජිගනොෙන
යාෙති. ද්වින්නං පුග් ලානං නිස්සගයො දාතබ්ගබො – බාලස්ස ෙ ලජ්ජිස්ස ෙ
යාෙති.ද්ගවපුග් ලාඅභබ්බාආපත්තිං ආපජ්ජිතුං–බුද්ධාෙපච්ගෙකබුද්ධාෙ.
ද්ගව පුග් ලා භබ්බා, ආපත්තිං ආපජ්ජිතුං – භික්ඛූ ෙ භික්ඛුනිගයො ෙ. ද්ගව
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පුග් ලා අභබ්බා සඤ්චිච්ෙ ආපත්තිං ආපජ්ජිතුං – භික්ඛූ ෙ භික්ඛුනිගයො ෙ
අරියපුග් ලා. ද්ගව පුග් ලාභබ්බාසඤ්චිච්ෙආපත්තිංආපජ්ජිතුං –භික්ඛූෙ
භික්ඛුනිගයො ෙ පුථුජ්ජනා. ද්ගව පුග් ලා අභබ්බා සඤ්චිච්ෙ සාතිසා ං වත්ථුං
අජ්ඣාෙරිතුං – භික්ඛූ ෙ භික්ඛුනිගයො ෙ අරියපුග් ලා. ද්ගව පුග් ලා භබ්බා
සඤ්චිච්ෙසාතිසා ං වත්ථුංඅජ්ඣාෙරිතුං–භික්ඛූෙභික්ඛුනිගයොෙපුථුජ්ජනා. 

ද්ගවපටික්ගකොසා–කාගයනවාපටික්ගකොසතිවාොයවාපටික්ගකොසති. 
ද්ගවනිස්සා ණා – අත්ථිපුග් ගලොඅප්පත්ගතොනිස්සා ණංතං ගෙසඞ්ගඝො 
නිස්සාග ති එකච්ගෙො සුනිස්සාරිගතො, එකච්ගෙො දුන්නිස්සාරිගතො. ද්ගව
ඔසා ණා– අත්ථිපුග් ගලොඅප්පත්ගතොඔසා ණංතංගෙසඞ්ගඝොඔසාග ති
එකච්ගෙොගසොසාරිගතො, එකච්ගෙො ගදොසාරිගතො.ද්ගවපටිඤ්ඤා–කාගයනවා
පටිජානාතිවාොයවාපටිජානාති.ද්ගව පටිග් හා–කාගයනවාපටිග් ණ්හාති
කායපටිබද්ගධන වා පටිග් ණ්හාති. ද්ගව පටික්ගඛපා – කාගයන වා
පටික්ඛිපති වාොය වා පටික්ඛිපති. ද්ගව උපඝාතිකා – සික්ඛූපඝාතිකා ෙ
ගභොගූපඝාතිකාෙ.ද්ගවගෙොදනා–කාගයන වාගෙොගදතිවාොයවාගෙොගදති.
ද්ගවකථිනස්ස පලිගබොධා –ආවාසපලිගබොගධො ෙ චීව පලිගබොගධො ෙ. ද්ගව
කථිනස්ස අපලිගබොධා – ආවාසඅපලිගබොගධො ෙ චීව අපලිගබොගධො ෙ. ද්ගව
චීව ානි –  හපතිකඤ්ෙ පංසුකූලඤ්ෙ. ද්ගව පත්තා – අගයොපත්ගතො
මත්තිකාපත්ගතො. ද්ගව මණ්ඩලානි – තිපුමයං, සීසමයං. ද්ගව පත්තස්ස
අධිට්ඨානා – කාගයන වා අධිට්ගඨති වාොය වා අධිට්ගඨති. ද්ගව චීව ස්ස 
අධිට්ඨානා–කාගයනවාඅධිට්ගඨති වාොයවාඅධිට්ගඨති.ද්ගවවිකප්පනා–
සම්මුඛාවිකප්පනා ෙ ප ම්මුඛාවිකප්පනා ෙ. ද්ගව විනයා – භික්ඛූනඤ්ෙ
භික්ඛුනීනඤ්ෙ. ද්ගව ගවනයිකා – පඤ්ඤත්තඤ්ෙ පඤ්ඤත්තානුගලොමඤ්ෙ.
ද්ගව විනයස්ස සල්ගලඛා – අකප්පිගය ගසතුඝාගතො, කප්පිගයමත්තකාරිතා.
ද්වීහාකාග හිආපත්තිංආපජ්ජති–කාගයනවාආපජ්ජතිවාොය වාආපජ්ජති.
ද්වීහාකාග හිආපත්තියාවුට්ඨාති–කාගයනවාවුට්ඨාතිවාොයවා වුට්ඨාති.
ද්ගවපරිවාසා–පටිච්ඡන්නපරිවාගසො, අප්පටිච්ඡන්නපරිවාගසො.අපග පි ද්ගව
පරිවාසා – සුද්ධන්තපරිවාගසො සගමොධානපරිවාගසො. ද්ගව මානත්තා – 
පටිච්ඡන්නමානත්තං, අප්පටිච්ඡන්නමානත්තං. අපග පි ද්ගව මානත්තා – 
පක්ඛමානත්තං, සගමොධානමානත්තං. ද්වින්නං පුග් ලානං  ත්තිච්ගඡගදො – 
පාරිවාසිකස්සෙමානත්තොරිකස්සෙ.ද්ගවඅනාදරියානි– පුග් ලානාදරියඤ්ෙ
ධම්මානාදරියඤ්ෙ. ද්ගව ගලොණානි – ජාතිමඤ්ෙ කාරිමඤ්ෙ [ජාතිමයඤ්ෙ
ඛාරිමයඤ්ෙ (සයා.)]. අප ානිපි ද්ගව ගලොණානි – සාමුද්දං කාළගලොණං.
අප ානිපි ද්ගව ගලොණානි – සින්ධවං, උබ්භිදං [උබ්භි ං (ඉතිපි)]. අප ානිපි
ද්ගව ගලොණානි – ග ොමකං, පක්කාලකං. ද්ගව පරිගභො ා –
අබ්භන්ත පරිගභොග ො ෙ බාහි පරිගභොග ො ෙ. ද්ගව අක්ගකොසා – හීගනො ෙ 
අක්ගකොගසොඋක්කට්ගඨොෙඅක්ගකොගසො.ද්වීහාකාග හිගපසුඤ්ඤංගහොති–
පියකමයස්ස වා ගභදාධිප්පායස්ස වා. ද්වීහාකාග හි  ණගභොජනං පසවති – 
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නිමන්තනගතො වා විඤ්ඤත්තිගතො වා. ද්ගව වස්සූපනායිකා – පුරිමිකා, 
පච්ඡිමිකා. ද්ගව අධම්මිකානි පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. ද්ගව ධම්මිකානි
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. 

[අ.නි.2.99 ආදගයො] ද්ගවපුග් ලාබාලා – ගයොෙඅනා තංභා ංවහති, 
ගයොෙආ තංභා ංනවහති.ද්ගවපුග් ලාපණ්ඩිතා–ගයොෙ අනා තංභා ං
නවහති, ගයො ෙආ තංභා ං වහති. අපග පිද්ගවපුග් ලාබාලා –ගයොෙ 
අකප්පිගය කප්පියසඤ්ඤී, ගයො ෙ කප්පිගය අකප්පියසඤ්ඤී. ද්ගව පුග් ලා
පණ්ඩිතා– ගයොෙඅකප්පිගයඅකප්පියසඤ්ඤී, ගයොෙකප්පිගයකප්පියසඤ්ඤී.
අපග පි ද්ගව පුග් ලා බාලා – ගයො ෙ අනාපත්තියාආපත්තිසඤ්ඤී, ගයො ෙ
ආපත්තියා අනාපත්තිසඤ්ඤී. ද්ගව පුග් ලා පණ්ඩිතා – ගයො ෙ ආපත්තියා
ආපත්තිසඤ්ඤී, ගයොෙ අනාපත්තියාඅනාපත්තිසඤ්ඤී.අපග පිද්ගවපුග් ලා
බාලා – ගයො ෙ අධම්ගම ධම්මසඤ්ඤී, ගයො ෙ ධම්ගම අධම්මසඤ්ඤී. ද්ගව
පුග් ලා පණ්ඩිතා – ගයො ෙ අධම්ගම අධම්මසඤ්ඤී, ගයො ෙ ධම්ගම
ධම්මසඤ්ඤී. අපග පි ද්ගව පුග් ලා බාලා – ගයො ෙ අවිනගය විනයසඤ්ඤී, 
ගයො ෙ විනගය අවිනයසඤ්ඤී. ද්ගව පුග් ලා පණ්ඩිතා – ගයො ෙ අවිනගය
අවිනයසඤ්ඤී, ගයොෙවිනගයවිනයසඤ්ඤී. 

[අ. නි. 2.109] ද්වින්නං පුග් ලානං ආසවා වඩ්ඪන්ති – ගයො ෙ න
කුක්කුච්ොයිතබ්බංකුක්කුච්ොයති, ගයො ෙ කුක්කුච්ොයිතබ්බං කුක්කුච්ොයති.
ද්වින්නං පුග් ලානං ආසවා න වඩ්ඪන්ති – ගයො ෙ කුක්කුච්ොයිතබ්බං න
කුක්කුච්ොයති, ගයොෙ කුක්කුච්ොයිතබ්බංකුක්කුච්ොයති.අපග සම්පිද්වින්නං
පුග් ලානං ආසවා වඩ්ඪන්ති – ගයො ෙ අකප්පිගය කප්පියසඤ්ඤී, ගයො ෙ
කප්පිගයඅකප්පියසඤ්ඤී. ද්වින්නංපුග් ලානංආසවානවඩ්ඪන්ති–ගයොෙ
අකප්පිගය අකප්පියසඤ්ඤී, ගයො ෙ කප්පිගය කප්පියසඤ්ඤී. අපග සම්පි
ද්වින්නංපුග් ලානංආසවාවඩ්ඪන්ති–ගයොෙ අනාපත්තියාආපත්තිසඤ්ඤී, 
ගයොෙආපත්තියාඅනාපත්තිසඤ්ඤී.ද්වින්නංපුග් ලානං ආසවානවඩ්ඪන්ති
– ගයො ෙ අනාපත්තියා අනාපත්තිසඤ්ඤී, ගයො ෙආපත්තියා ආපත්තිසඤ්ඤී.
අපග සම්පි ද්වින්නං පුග් ලානං ආසවා වඩ්ඪන්ති – ගයො ෙ අධම්ගම 
ධම්මසඤ්ඤී, ගයො ෙ ධම්ගම අධම්මසඤ්ඤී. ද්වින්නං පුග් ලානං ආසවා න
වඩ්ඪන්ති – ගයො ෙ අධම්ගම අධම්මසඤ්ඤී, ගයො ෙ ධම්ගම ධම්මසඤ්ඤී. 
අපග සම්පි ද්වින්නං පුග් ලානං ආසවා වඩ්ඪන්ති – ගයො ෙ අවිනගය
විනයසඤ්ඤී, ගයො ෙ විනගය අවිනයසඤ්ඤී. ද්වින්නං පුග් ලානංආසවා න
වඩ්ඪන්ති–ගයොෙඅවිනගය අවිනයසඤ්ඤී, ගයොෙවිනගයවිනයසඤ්ඤී. 

දුකානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 
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සඤ්ඤා ලද්ධාෙසද්ධම්මා, පරික්ඛා ාෙ පුග් ලා; 
සච්ෙංභූමිනික්ඛමන්ගතො, ආදියන්ගතොසමාදියං. 

කග ොන්ගතොගදන්ගතො ණ්හන්ගතො, පරිගභොග න ත්තිෙ; 
අරුණාඡින්දංඡාගදන්ගතො, ධාග න්ගතොෙඋගපොසථා. 

පවා ණාකම්මාප ා, වත්ථුඅප ාගදොසාෙ; 
අප ාද්ගවෙසම්පත්ති, නානාසමානගමවෙ. 

පා ාජිසඞ්ඝථුල්ලච්ෙය, පාචිත්තිපාටිගදසනා; 
දුක්කටාදුබ්භාසිතාගෙව, සත්තආපත්තික්ඛන්ධාෙ. 

භිජ්ජති උපසම්පදා, තගථවඅපග දුගව; 
නවත්ථබ්බංනදාතබ්බං, අභබ්බාභබ්බගමවෙ. 

සඤ්චිච්ෙසාතිසා ාෙ, පටික්ගකොසානිස්සා ණා; 
ඔසා ණා පටිඤ්ඤාෙ, පටිග් හා පටික්ඛිපා. 

උපඝාතිගෙොදනාෙ, කථිනාෙදුගවතථා; 
චීව ාපත්තමණ්ඩලා, අධිට්ඨානාතගථවද්ගව. 

විකප්පනාෙවිනයා, ගවනයිකාෙසල්ගලඛා; 
ආපජ්ජතිෙවුට්ඨාති, පරිවාසාපග දුගව. 

ද්ගවමානත්තාඅපග ෙ,  ත්තිච්ගඡගදොඅනාදරි; 
ද්ගවගලොණාතගයොඅපග , පරිගභො ක්ගකොගසනෙ. 

ගපසුඤ්ගඤොෙ ණාවස්ස, ඨපනාභා කප්පියං; 
අනාපත්තිඅධම්මධම්මා, විනගයආසගවතථාති. 

3. තිකවාග ො 

323. අත්ථාපත්ති තිට්ඨන්ගත භ වති ආපජ්ජති, ගනො පරිනිබ්බුගත; 
අත්ථාපත්ති පරිනිබ්බුගත භ වති ආපජ්ජති, ගනො තිට්ඨන්ගත; අත්ථාපත්ති 
තිට්ඨන්ගතපි භ වතිආපජ්ජති පරිනිබ්බුගතපි. අත්ථාපත්තිකාගලආපජ්ජති, 
ගනො විකාගල; අත්ථාපත්ති විකාගල ආපජ්ජති, ගනො කාගල; අත්ථාපත්ති
කාගල ගෙවආපජ්ජති විකාගල ෙ. අත්ථාපත්ති  ත්තිං ආපජ්ජති, ගනො දිවා; 
අත්ථාපත්ති දිවාආපජ්ජති, ගනො  ත්තිං; අත්ථාපත්ති  ත්තිඤ්ගෙවආපජ්ජති
දිවා ෙ. අත්ථාපත්ති දසවස්ගසොආපජ්ජති, ගනොඌනදසවස්ගසො; අත්ථාපත්ති
ඌනදසවස්ගසො ආපජ්ජති, ගනො දසවස්ගසො; අත්ථාපත්ති දසවස්ගසො ගෙව
ආපජ්ජති ඌනදසවස්ගසො ෙ. අත්ථාපත්ති පඤ්ෙවස්ගසො ආපජ්ජති, ගනො 
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ඌනපඤ්ෙවස්ගසො; අත්ථාපත්ති ඌනපඤ්ෙවස්ගසො ආපජ්ජති, ගනො
පඤ්ෙවස්ගසො; අත්ථාපත්ති පඤ්ෙවස්ගසොගෙවආපජ්ජතිඌනපඤ්ෙවස්ගසොෙ.
අත්ථාපත්ති කුසලචිත්ගතො ආපජ්ජති; අත්ථාපත්ති අකුසලචිත්ගතො ආපජ්ජති; 
අත්ථාපත්ති අබයාකතචිත්ගතො ආපජ්ජති. අත්ථාපත්ති සුඛගවදනාසමඞ්ගී
ආපජ්ජති; අත්ථාපත්ති දුක්ඛගවදනාසමඞ්ගී ආපජ්ජති; අත්ථාපත්ති
අදුක්ඛමසුඛගවදනාසමඞ්ගී ආපජ්ජති. තීණි ගෙොදනාවත්ථූනි – දිට්ගඨන, 
සුගතන, පරිසඞ්කාය.තගයොසලාකග් ාහා–ගුළ්හගකො, විවටගකො [විවට්ටගකො
(ක.)], සකණ්ණජප්පගකො. තගයො පටික්ගඛපා – මහිච්ඡතා, අසන්තුට්ඨිතා 
[අසන්තුට්ඨතා (සයා.)], අසල්ගලඛතා. තගයො අනුඤ්ඤාතා – අප්පිච්ඡතා, 
සන්තුට්ඨිතා, සල්ගලඛතා. අපග පි තගයො පටික්ගඛපා – මහිච්ඡතා, 
අසන්තුට්ඨිතා, අමත්තඤ්ඤුතා.තගයොඅනුඤ්ඤාතා– අප්පිච්ඡතා, සන්තුට්ඨිතා, 
මත්තඤ්ඤුතා. තිස්ගසො පඤ්ඤත්තිගයො – පඤ්ඤත්ති, අනුපඤ්ඤත්ති, 
අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති.අප ාපිතිස්ගසොපඤ්ඤත්තිගයො– සබ්බත්ථපඤ්ඤත්ති, 
පගදසපඤ්ඤත්ති, සාධා ණපඤ්ඤත්ති. අප ාපි තිස්ගසො පඤ්ඤත්තිගයො –
අසාධා ණපඤ්ඤත්ති, එකගතොපඤ්ඤත්ති, උභගතොපඤ්ඤත්ති. 

අත්ථාපත්ති බාගලො ආපජ්ජති, ගනො පණ්ඩිගතො; අත්ථාපත්ති පණ්ඩිගතො 
ආපජ්ජති, ගනො බාගලො; අත්ථාපත්ති බාගලො ගෙව ආපජ්ජති පණ්ඩිගතො ෙ.
අත්ථාපත්තිකාගළආපජ්ජති, ගනො ජුණ්ගහ; අත්ථාපත්ති ජුණ්ගහ ආපජ්ජති, 
ගනො කාගළ; අත්ථාපත්ති කාගළ ගෙව ආපජ්ජති ජුණ්ගහ ෙ. අත්ථි කාගළ 
කප්පති, ගනොජුණ්ගහ; අත්ථිජුණ්ගහකප්පති, ගනොකාගළ; අත්ථිකාගළගෙව
කප්පති ජුණ්ගහ ෙ. අත්ථාපත්ති ගහමන්ගත ආපජ්ජති, ගනො ගිම්ගහ ගනො
වස්ගස; අත්ථාපත්ති ගිම්ගහ ආපජ්ජති, ගනො ගහමන්ගත ගනො වස්ගස; 
අත්ථාපත්ති වස්ගස ආපජ්ජති, ගනො ගහමන්ගත ගනො ගිම්ගහ. අත්ථාපත්ති
සඞ්ගඝොආපජ්ජති, න ගණොනපුග් ගලො; අත්ථාපත්ති ගණොආපජ්ජති, න
සඞ්ගඝොනපුග් ගලො; අත්ථාපත්තිපුග් ගලොආපජ්ජති, නසඞ්ගඝොන ගණො.
අත්ථිසඞ්ඝස්සකප්පති, න ණස්ස න පුග් ලස්ස; අත්ථි ණස්සකප්පති, න
සඞ්ඝස්සන පුග් ලස්ස; අත්ථි පුග් ලස්සකප්පති, නසඞ්ඝස්සන  ණස්ස.
තිස්ගසොඡාදනාවත්ථුංඡාගදති, ගනො ආපත්තිං; ආපත්තිංඡාගදති, ගනොවත්ථුං; 
වත්ථුඤ්ගෙවඡාගදතිආපත්තිඤ්ෙ.තිස්ගසො පටිච්ඡාදිගයො–ජන්තාඝ පටිච්ඡාදි, 
උදකපටිච්ඡාදි, වත්ථපටිච්ඡාදි. [අ. නි. 3.132] තීණි පටිච්ඡන්නානි වහන්ති, 
ගනො විවටානි – මාතු ාගමො පටිච්ඡන්ගනොවහති, ගනොවිවගටො; බ්රාහ්මණානං
මන්තාපටිච්ඡන්නාවහන්ති, ගනොවිවටා; මිච්ඡාදිට්ඨිපටිච්ඡන්නා වහති, ගනො
විවටා.තීණි විවටානිවිග ොෙන්ති, ගනොපටිච්ඡන්නානි–ෙන්දමණ්ඩලංවිවටං
විග ොෙති, ගනො පටිච්ඡන්නං; සූරියමණ්ඩලං විවටං විග ොෙති, ගනො
පටිච්ඡන්නං; තථා තප්පගවදිගතො ධම්මවිනගයො විවගටො විග ොෙති, ගනො
පටිච්ඡන්ගනො. තගයො ගසනාසනග් ාහා – පුරිමගකො, පච්ඡිමගකො, 
අන්ත ාමුත්තගකො. අත්ථාපත්ති ගිලාගනො ආපජ්ජති, ගනො අගිලාගනො; 
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අත්ථාපත්තිඅගිලාගනොආපජ්ජති, ගනොගිලාගනො; අත්ථාපත්ති ගිලාගනොගෙව
ආපජ්ජතිඅගිලාගනොෙ. 

තීණි අධම්මිකානි පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. තීණි ධම්මිකානි 
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. තගයො පරිවාසා – පටිච්ඡන්නපරිවාගසො, 
අප්පටිච්ඡන්නපරිවාගසො, සුද්ධන්තපරිවාගසො. තගයො මානත්තා –
පටිච්ඡන්නමානත්තං, අප්පටිච්ඡන්නමානත්තං, පක්ඛමානත්තං. තගයො
පාරිවාසිකස්ස භික්ඛුගනො  ත්තිච්ගඡදා – සහවාගසො, විප්පවාගසො, 
අනාග ොෙනා. අත්ථාපත්ති අන්ගතො ආපජ්ජති, ගනො බහි; අත්ථාපත්ති බහි
ආපජ්ජති, ගනො අන්ගතො; අත්ථාපත්ති අන්ගතො ගෙව ආපජ්ජති බහි ෙ.
අත්ථාපත්ති අන්ගතොසීමාය ආපජ්ජති, ගනොබහිසීමාය; අත්ථාපත්තිබහිසීමාය
ආපජ්ජති, ගනො අන්ගතොසීමාය; අත්ථාපත්ති අන්ගතොසීමාය ගෙව ආපජ්ජති
බහිසීමාය ෙ. තීහාකාග හි ආපත්තිං ආපජ්ජති – කාගයන ආපජ්ජති, වාොය
ආපජ්ජති, කාගයන වාොය ආපජ්ජති. අපග හිපි තීහාකාග හි ආපත්තිං
ආපජ්ජති – සඞ්ඝමජ්ගඣ,  ණමජ්ගඣ, පුග් ලස්ස සන්තිගක. තීහාකාග හි 
ආපත්තියා වුට්ඨාති – කාගයන වුට්ඨාති, වාොය වුට්ඨාති, කාගයන වාොය
වුට්ඨාති. අපග හිපි තීහාකාග හි ආපත්තියා වුට්ඨාති – සඞ්ඝමජ්ගඣ, 
 ණමජ්ගඣ, පුග් ලස්ස සන්තිගක. තීණි අධම්මිකානි අමූළ්හවිනයස්ස
දානානි.තීණි ධම්මිකානිඅමූළ්හවිනයස්සදානානි. 

[චූළව.6] තීහඞ්ග හිසමන්නා තස්ස භික්ඛුගනොආකඞ්ඛමාගනොසඞ්ගඝො
තජ්ජනීයකම්මං කග යය – භණ්ඩනකා ගකො ගහොති කලහකා ගකො 
විවාදකා ගකො භස්සකා ගකො සඞ්ගඝ අධික ණකා ගකො, බාගලො ගහොති
අබයත්ගතො, ආපත්තිබහුගලො අනපදාගනො ගිහිසංසට්ගඨො විහ ති
අනනුගලොමිගකහි ගිහිසංසග්ග හි. [චූළව. 15] තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුගනො ආකඞ්ඛමාගනො සඞ්ගඝො නියස්සකම්මං කග යය –
භණ්ඩනකා ගකො ගහොති…ගප.… සඞ්ගඝ අධික ණකා ගකො, බාගලො ගහොති
අබයත්ගතො, ආපත්තිබහුගලො අනපදාගනො ගිහිසංසට්ගඨො විහ ති
අනනුගලොමිගකහි ගිහිසංසග්ග හි. [චූළව. 27] තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස 
භික්ඛුගනො ආකඞ්ඛමාගනො සඞ්ගඝො පබ්බාජනීයකම්මං කග යය –
භණ්ඩනකා ගකො ගහොති…ගප.… සඞ්ගඝ අධික ණකා ගකො, බාගලො ගහොති
අබ්යත්ගතො, ආපත්තිබහුගලො අනපදාගනො කුලදූකගකො ගහොති පාපසමාොග ො
පාපසමාො ා දිස්සන්ති ගෙව සුයයන්ති ෙ. තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුගනො ආකඞ්ඛමාගනො සඞ්ගඝො පටිසා ණීයකම්මං කග යය – 
භණ්ඩනකා ගකො ගහොති…ගප.… සඞ්ගඝ අධික ණකා ගකො, බාගලො ගහොති
අබයත්ගතො, ආපත්තිබහුගලො අනපදාගනොගිහීඅක්ගකොසතිපරිභාසති. [චූළව.
50] තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොආකඞ්ඛමාගනොසඞ්ගඝොආපත්තියා
අදස්සගන උක්ගඛපනීයකම්මං කග යය – භණ්ඩනකා ගකො ගහොති…ගප.…
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සඞ්ගඝ අධික ණකා ගකො, බාගලො ගහොති අබයත්ගතො, ආපත්තිබහුගලො
අනපදාගනො ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා න ඉච්ඡති ආපත්තිං පස්සිතුං. [චූළව. 59] 
තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො ආකඞ්ඛමාගනො සඞ්ගඝො ආපත්තියා
අප්පටිකම්ගම උක්ගඛපනීයකම්මං කග යය – භණ්ඩනකා ගකො
ගහොති…ගප.… සඞ්ගඝ අධික ණකා ගකො, බාගලො ගහොති අබයත්ගතො, 
ආපත්තිබහුගලො අනපදාගනො ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා න ඉච්ඡති ආපත්තිං
පටිකාතුං. [චූළව.69] තීහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනොආකඞ්ඛමාගනො 
සඞ්ගඝො පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්ග  උක්ගඛපනීයකම්මං කග යය – 
භණ්ඩනකා ගකො ගහොති…ගප.… සඞ්ගඝ අධික ණකා ගකො, බාගලො ගහොති
අබයත්ගතො, ආපත්තිබහුගලො අනපදාගනො න ඉච්ඡති පාපිකං දිට්ඨිං
පටිනිස්සජ්ජිතුං. 

තීහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනොආකඞ්ඛමාගනොසඞ්ගඝොආ ාළ්හාය 
ගෙගතයය – භණ්ඩනකා ගකො ගහොති කලහකා ගකො විවාදකා ගකො
භස්සකා ගකො සඞ්ගඝ අධික ණකා ගකො, බාගලො ගහොති අබයත්ගතො
ආපත්තිබහුගලො අනපදාගනො, ගිහිසංසට්ගඨො විහ ති අනනුගලොමිගකහි 
ගිහිසංසග්ග හි. තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං කාතබ්බං –
අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ. අපග හිපි තීහඞ්ග හි
සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොකම්මං කාතබ්බං–අධිසීගලසීලවිපන්ගනොගහොති, 
අජ්ඣාොග  ආො විපන්ගනො ගහොති, අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්ගනො ගහොති.
අපග හිපි තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං කාතබ්බං –
කායිගකනදගවනසමන්නා ගතොගහොති, වාෙසිගකනදගවන සමන්නා ගතො
ගහොති, කායිකවාෙසිගකනදගවනසමන්නා ගතොගහොති.අපග හිපිතීහඞ්ග හි 
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං කාතබ්බං – කායිගකන අනාොග න 
සමන්නා ගතො ගහොති, වාෙසිගකන අනාොග න සමන්නා ගතො ගහොති, 
කායිකවාෙසිගකන අනාොග න සමන්නා ගතො ගහොති. අපග හිපිතීහඞ්ග හි
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං කාතබ්බං – කායිගකන උපඝාතිගකන
සමන්නා ගතො ගහොති, වාෙසිගකන උපඝාතිගකන සමන්නා ගතො ගහොති, 
කායිකවාෙසිගකනඋපඝාතිගකනසමන්නා ගතොගහොති.අපග හිපි තීහඞ්ග හි
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං කාතබ්බං – කායිගකන මිච්ඡාජීගවන 
සමන්නා ගතො ගහොති, වාෙසිගකන මිච්ඡාජීගවන සමන්නා ගතො ගහොති, 
කායිකවාෙසිගකන මිච්ඡාජීගවනසමන්නා ගතොගහොති.අපග හිපිතීහඞ්ග හි
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං කාතබ්බං – ආපත්තිං ආපන්ගනො
කම්මකගතො උපසම්පාගදති, නිස්සයං ගදති, සාමගණ ං උපට්ඨාගපති.
අපග හිපි තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං කාතබ්බං – යාය 
ආපත්තියා සඞ්ගඝනකම්මංකතං ගහොතිතංආපත්තිංආපජ්ජති, අඤ්ඤං වා
තාදිසිකං, තගතො වා පාපිට්ඨත ං. අපග හිපි තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
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භික්ඛුගනොකම්මංකාතබ්බං– බුද්ධස්සඅවණ්ණංභාසති, ධම්මස්සඅවණ්ණං
භාසති, සඞ්ඝස්සඅවණ්ණංභාසති. 

තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො සඞ්ඝමජ්ගඣ උගපොසථං
ඨගපන්තස්ස – ‘‘අලං, භික්ඛු, මා භණ්ඩනං මා කලහං මා විග් හං මා
විවාද’’න්තිඔමද්දිත්වාසඞ්ගඝනඋගපොසගථොකාතබ්ගබො –අලජ්ජී ෙගහොති, 
බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ. තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
සඞ්ඝමජ්ගඣ පවා ණංඨගපන්තස්ස–‘‘අලං, භික්ඛු, මාභණ්ඩනංමාකලහං
මා විග් හං මා විවාද’’න්ති ඔමද්දිත්වා සඞ්ගඝන පවාග තබ්බං – අලජ්ජී ෙ
ගහොති, බාගලොෙ, අපකතත්ගතොෙ.තීහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනොන
කාචි සඞ්ඝසම්මුති දාතබ්බා – අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ.
තීහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං [සංගඝො න
ගවොහරිතබ්ගබො (සයා.)] – අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ.
තීහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුනකිස්මිංචි පච්ගෙකට්ඨාගනඨගපතබ්ගබො–
අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ. තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුගනො නිස්සායනවත්ථබ්බං–අලජ්ජීෙ ගහොති, බාගලොෙ, අපකතත්ගතො
ෙ.තීහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනොනිස්සගයොන දාතබ්ගබො–අලජ්ජීෙ
ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ. තීහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
ඔකාසකම්මංකා ාගපන්තස්සනාලංඔකාසකම්මංකාතුං –අලජ්ජීෙගහොති, 
බාගලො ෙ, අපකතත්ගතොෙ.තීහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනොසවෙනීයං
නාදාතබ්බං – අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ. තීහඞ්ග හි
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො විනගයො න පුච්ඡිතබ්ගබො – අලජ්ජී ෙ ගහොති, 
බාගලොෙ, අපකතත්ගතොෙ.තීහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනාවිනගයොන
පුච්ඡිතබ්ගබො – අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ. තීහඞ්ග හි
සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොවිනගයොන විස්සජ්ගජතබ්ගබො–අලජ්ජීෙගහොති, 
බාගලොෙ, අපකතත්ගතොෙ.තීහඞ්ග හිසමන්නා ගතන භික්ඛුනාවිනගයොන
විස්සජ්ගජතබ්ගබො–අලජ්ජීෙගහොති, බාගලොෙ, අපකතත්ගතො ෙ.තීහඞ්ග හි
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො අනුගයොග ො න දාතබ්ගබො – අලජ්ජී ෙ ගහොති, 
බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ. තීහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං 
විනගයො න සාකච්ඡිතබ්ගබො [සාකච්ඡාතබ්ගබො (ක.)] – අලජ්ජී ෙ ගහොති, 
බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ. තීහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාගදතබ්බංන නිස්සගයොදාතබ්ගබොනසාමගණග ොඋපට්ඨාගපතබ්ගබො
–අලජ්ජීෙගහොති, බාගලොෙ, අපකතත්ගතො ෙ. 

තගයො උගපොසථා – ොතුද්දසිගකො, පන්න සිගකො, සාමග්ගිඋගපොසගථො.
අපග පි තගයො උගපොසථා – සඞ්ගඝඋගපොසගථො,  ගණඋගපොසගථො, 
පුග් ගලඋගපොසගථො.අපග පිතගයොඋගපොසථා– සුත්තුද්ගදගසොඋගපොසගථො, 
පාරිසුද්ධිඋගපොසගථො, අධිට්ඨානුගපොසගථො. තිස්ගසො පවා ණා – ොතුද්දසිකා, 
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පන්න සිකා, සාමග්ගිපවා ණා.අප ාපිතිස්ගසොපවා ණා–සඞ්ගඝපවා ණා, 
 ගණපවා ණා, පුග් ගලපවා ණා. අප ාපි තිස්ගසො පවා ණා –
ගතවාචිකාපවා ණා, ද්ගවවාචිකාපවා ණා, සමානවස්සිකාපවා ණා. 

තගයො ආපායිකා ගන යිකා – ඉදමප්පහාය, ගයො ෙ අබ්රහ්මොරී 
බ්රහ්මොරිපටිඤ්ගඤො, ගයො ෙ සුද්ධං බ්රහ්මොරිං පරිසුද්ධබ්රහ්මෙරියං ෙ න්තං 
අමූලගකන අබ්රහ්මෙරිගයන අනුද්ධංගසති, ගයො ොයං එවංවාදී එවංදිට්ඨි 
[එවංදිට්ඨී (සී.)] – ‘‘නත්ථි කාගමසු ගදොගසො’’ති ගසො කාගමසු පාතබයතං
ආපජ්ජති. [අ.නි.3.70] තීණිඅකුසලමූලානි– ගලොගභොඅකුසලමූලං, ගදොගසො
අකුසලමූලං, ගමොගහො අකුසලමූලං. [අ. නි. 3.70] තීණි කුසලමූලානි –
අගලොගභො කුසලමූලං, අගදොගසො කුසලමූලං, අගමොගහො කුසලමූලං. තීණි
දුච්ෙරිතානි – කායදුච්ෙරිතං, වචීදුච්ෙරිතං, මගනොදුච්ෙරිතං. තීණි සුෙරිතානි – 
කායසුෙරිතං, වචීසුෙරිතං, මගනොසුෙරිතං. තගයො අත්ථවගස පටිච්ෙ භ වතා
කුගලසු තිකගභොජනං පඤ්ඤත්තං – දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය, 
ගපසලානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහා ාය, ‘‘මා පාපිච්ඡා පක්ඛං නිස්සාය සඞ්ඝං 
භින්ගදයු’’න්ති කුලානුද්දයතායෙ. [චූළව.350] තීහිඅසද්ධම්ගමහිඅභිභූගතො
පරියාදින්නචිත්ගතො ගදවදත්ගතො ආපායිගකො ගන යිගකො කප්පට්ගඨො
අගතකිච්ගඡොපාපිච්ඡතාපාපමිත්තතා ඔ මත්තගකනවිගසසාධි ගමනඅන්ත ා
ගවොසානං ආපාදි. තිස්ගසො සම්මුතිගයො – දණ්ඩසම්මුති, සික්කාසම්මුති, 
දණ්ඩසික්කාසම්මුති. තිස්ගසො පාදුකා ධුවට්ඨානිකා අසඞ්කමනීයා –
වච්ෙපාදුකා, පස්සාවපාදුකා, ආෙමනපාදුකා.තිස්ගසො පාදඝංසනිගයො–සක්ඛ ං, 
කථලා, සමුද්දගඵණගකොති. 

තිකංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

තිට්ඨන්ගත කාගල ත්තිඤ්ෙ, දසපඤ්ෙ කුසගලන; 
ගවදනාගෙොදනාවත්ථු, සලාකාද්ගවපටික්ඛිපා. 

පඤ්ඤත්ති අපග ද්ගවෙ, බාගලොකාගළෙ කප්පති; 
ගහමන්ගතසඞ්ගඝොසඞ්ඝස්ස, ඡාදනාෙපටිච්ඡාදි. 

පටිච්ඡන්නාවිවටාෙ, ගසනාසනගිලායනා; 
පාතිගමොක්ඛංපරිවාසං, මානත්තාපාරිවාසිකා. 

අන්ගතොඅන්ගතොෙසීමාය, ආපජ්ජතිපුනාපග ; 
වුට්ඨාතිඅපග ගෙව, අමූළ්හවිනයාදුගව. 

තජ්ජනීයානියස්සාෙ, පබ්බාජපටිසා ණී; 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

201 

පටුන  

අදස්සනාපටිකම්ගම, අනිස්සග්ග ෙදිට්ඨියා. 

ආ ාළ්හකම්මාධිසීගල, දවානාො ඝාතිකා; 
ආජීවාපන්නාතාදිසිකා, අවණ්ණුගපොසගථනෙ. 

පවා ණාසම්මුතිෙ, ගවොහා පච්ගෙගකනෙ; 
නවත්ථබ්බංනදාතබ්බං, ඔකාසංනකග තථා. 

නකග සවෙනීයං, නපුච්ඡිතබ්බකාදුගව; 
නවිස්සජ්ගජදුගවගෙව, අනුගයො ම්පිගනොදගද. 

සාකච්ඡා උපසම්පදා, නිස්සයසාමගණ ාෙ; 
උගපොසථතිකාතීණි, පවා ණතිකාතගයො. 

ආපායිකාඅකුසලා, කුසලාෙරිතාදුගව; 
තිකගභොජනසද්ධම්ගම, සම්මුතිපාදුගකනෙ; 
පාදඝංසනිකාගෙව, උද්දානංතිකගකඉදන්ති. 

4. ෙතුක්කවාග ො 

324. අත්ථාපත්ති සකවාොය ආපජ්ජති, ප වාොය වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති
ප වාොය ආපජ්ජති, සකවාොය වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති සකවාොය ආපජ්ජති, 
සකවාොය වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති ප වාොය ආපජ්ජති, ප වාොය වුට්ඨාති.
අත්ථාපත්තිකාගයනආපජ්ජති, වාොයවුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති වාොයආපජ්ජති, 
කාගයන වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති කාගයන ආපජ්ජති, කාගයන වුට්ඨාති; 
අත්ථාපත්ති වාොය ආපජ්ජති, වාොය වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති පසුත්ගතො
ආපජ්ජති, පටිබුද්ගධො වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති පටිබුද්ගධො ආපජ්ජති, පසුත්ගතො
වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති පසුත්ගතො ආපජ්ජති, පසුත්ගතො වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති
පටිබුද්ගධොආපජ්ජති, පටිබුද්ගධොවුට්ඨාති.අත්ථාපත්තිඅචිත්තගකො ආපජ්ජති, 
සචිත්තගකොවුට්ඨාති; අත්ථාපත්තිසචිත්තගකොආපජ්ජති, අචිත්තගකො වුට්ඨාති; 
අත්ථාපත්ති අචිත්තගකො ආපජ්ජති, අචිත්තගකො වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති 
සචිත්තගකො ආපජ්ජති, සචිත්තගකො වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති ආපජ්ජන්ගතො
ගදගසති; ගදගසන්ගතො ආපජ්ජති; අත්ථාපත්ති ආපජ්ජන්ගතො වුට්ඨාති; 
වුට්ඨහන්ගතොආපජ්ජති.අත්ථාපත්තිකම්ගමනආපජ්ජති, අකම්ගමනවුට්ඨාති; 
අත්ථාපත්ති අකම්ගමනආපජ්ජති, කම්ගමන වුට්ඨාති; අත්ථාපත්තිකම්ගමන 
ආපජ්ජති, කම්ගමන වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති අකම්ගමනආපජ්ජති, අකම්ගමන 
වුට්ඨාති. 

[අ. නි. 4.250; දී. නි. 3.313; විභ. 939] ෙත්තාග ො අනරියගවොහා ා –
අදිට්ගඨ දිට්ඨවාදිතා, අස්සුගත සුතවාදිතා, අමුගත මුතවාදිතා, අවිඤ්ඤාගත
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විඤ්ඤාතවාදිතා. ෙත්තාග ො අරියගවොහා ා – අදිට්ගඨ අදිට්ඨවාදිතා, අස්සුගත
අස්සුතවාදිතා, අමුගත අමුතවාදිතා, අවිඤ්ඤාගත අවිඤ්ඤාතවාදිතා. අපග පි
ෙත්තාග ොඅනරියගවොහා ා–දිට්ගඨඅදිට්ඨවාදිතා, සුගත අස්සුතවාදිතා, මුගත
අමුතවාදිතා, විඤ්ඤාගතඅවිඤ්ඤාතවාදිතා.ෙත්තාග ො අරියගවොහා ා–දිට්ගඨ
දිට්ඨවාදිතා, සුගතසුතවාදිතා, මුගත මුතවාදිතා, විඤ්ඤාගතවිඤ්ඤාතවාදිතා. 

ෙත්තාග ොපා ාජිකාභික්ඛූනංභික්ඛුනීහිසාධා ණා; ෙත්තාග ො පා ාජිකා
භික්ඛුනීනං භික්ඛූහි අසාධා ණා. ෙත්තාග ො පරික්ඛා ා – අත්ථි පරික්ඛාග ො 
 ක්ඛිතබ්ගබො ග ොගපතබ්ගබො මමායිතබ්ගබො පරිභුඤ්ජිතබ්ගබො; අත්ථි
පරික්ඛාග ො  ක්ඛිතබ්ගබොග ොගපතබ්ගබොමමායිතබ්ගබො, නපරිභුඤ්ජිතබ්ගබො; 
අත්ථි පරික්ඛාග ො  ක්ඛිතබ්ගබො ග ොගපතබ්ගබො, න මමායිතබ්ගබො න
පරිභුඤ්ජිතබ්ගබො; අත්ථි පරික්ඛාග ොන  ක්ඛිතබ්ගබොන ග ොගපතබ්ගබො, න
මමායිතබ්ගබොනපරිභුඤ්ජිතබ්ගබො. අත්ථාපත්ති සම්මුඛාආපජ්ජති, ප ම්මුඛා
වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති ප ම්මුඛා ආපජ්ජති, සම්මුඛා වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති
සම්මුඛා ආපජ්ජති, සම්මුඛා වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති ප ම්මුඛා ආපජ්ජති, 
ප ම්මුඛා වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති අජානන්ගතොආපජ්ජති, ජානන්ගතො වුට්ඨාති; 
අත්ථාපත්ති ජානන්ගතො ආපජ්ජති, අජානන්ගතො වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති
අජානන්ගතො ආපජ්ජති, අජානන්ගතො වුට්ඨාති; අත්ථාපත්ති ජානන්ගතො
ආපජ්ජති, ජානන්ගතොවුට්ඨාති. 

ෙතූහාකාග හිආපත්තිංආපජ්ජති–කාගයනආපජ්ජති, වාොය ආපජ්ජති, 
කාගයන වාොය ආපජ්ජති, කම්මවාොය ආපජ්ජති. අපග හිපි ෙතූහාකාග හි 
ආපත්තිං ආපජ්ජති – සඞ්ඝමජ්ගඣ,  ණමජ්ගඣ, පුග් ලස්ස සන්තිගක, 
ලිඞ් පාතුභාගවන. ෙතූහාකාග හි ආපත්තියා වුට්ඨාති – කාගයන වුට්ඨාති, 
වාොය වුට්ඨාති, කාගයන වාොය වුට්ඨාති, කම්මවාොය වුට්ඨාති. අපග හිපි
ෙතූහාකාග හි ආපත්තියා වුට්ඨාති – සඞ්ඝමජ්ගඣ,  ණමජ්ගඣ, පුග් ලස්ස
සන්තිගක, ලිඞ් පාතුභාගවන. සහ පටිලාගභන පුරිමං ජහති, පච්ඡිගම
පතිට්ඨාති, විඤ්ඤත්තිගයො පටිප්පස්සම්භන්ති, පණ්ණත්තිගයො නිරුජ්ඣන්ති.
සහ පටිලාගභන පච්ඡිමං ජහති, පුරිගම පතිට්ඨාති, විඤ්ඤත්තිගයො
පටිප්පස්සම්භන්ති, පප්ණත්තිගයො නිරුජ්ඣන්ති. ෙතස්ගසො ගෙොදනා –
සීලවිපත්තියා ගෙොගදති, ආො විපත්තියා ගෙොගදති, දිට්ඨිවිපත්තියා ගෙොගදති, 
ආජීවවිපත්තියා ගෙොගදති. ෙත්තාග ො පරිවාසා – පටිච්ඡන්නපරිවාගසො, 
අප්පටිච්ඡන්නපරිවාගසො, සුද්ධන්තපරිවාගසො, සගමොධානපරිවාගසො.ෙත්තාග ො
මානත්තා – පටිච්ඡන්නමානත්තං, අප්පටිච්ඡන්නමානත්තං, පක්ඛමානත්තං, 
සගමොධානමානත්තං.ෙත්තාග ො මානත්තොරිකස්සභික්ඛුගනො ත්තිච්ගඡදා –
සහවාගසො, විප්පවාගසො, අනාග ොෙනා, ඌගන  ගණ ෙ ති. ෙත්තාග ො
සාමුක්කංසා. ෙත්තාග ො පටිග් හිතපරිගභො ා – යාවකාලිකං, යාමකාලිකං, 
සත්තාහකාලිකං, යාවජීවිකං.ෙත්තාරිමහාවිකටානි–ගූගථො, මුත්තං, ඡාරිකා, 
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මත්තිකා. ෙත්තාරි කම්මානි – අපගලොකනකම්මං, ඤත්තිකම්මං, 
ඤත්තිදුතියකම්මං, ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං. අප ානිපි ෙත්තාරි කම්මානි –
අධම්ගමන වග් කම්මං, අධම්ගමන සමග් කම්මං, ධම්ගමන වග් කම්මං, 
ධම්ගමන සමග් කම්මං. ෙතස්ගසො විපත්තිගයො – සීලවිපත්ති, ආො විපත්ති, 
දිට්ඨිවිපත්ති, ආජීවවිපත්ති. ෙත්තාරි අධික ණානි – විවාදාධික ණං, 
අනුවාදාධික ණං, ආපත්තාධික ණං, කිච්ොධික ණං. [අ. නි. 4.211] 
ෙත්තාග ො පරිසදූසනා – භික්ඛු දුස්සීගලො පාපධම්ගමො පරිසදූසගනො, භික්ඛුනී
දුස්සීලාපාපධම්මාපරිසදූසනා, උපාසගකොදුස්සීගලො පාපධම්ගමොපරිසදූසගනො, 
උපාසිකා දුස්සීලා පාපධම්මා පරිසදූසනා. ෙත්තාග ො පරිසගසොභනා 
[පරිසගසොභණා (සයා.ක.)] – භික්ඛුසීලවාකලයාණධම්ගමො පරිසගසොභගනො, 
භික්ඛුනී සීලවතී කලයාණධම්මා පරිසගසොභනා, උපාසගකො සීලවා
කලයාණධම්ගමො පරිසගසොභගනො, උපාසිකා සීලවතී කලයාණධම්මා
පරිසගසොභනා. 

අත්ථාපත්ති ආ න්තුගකො ආපජ්ජති, ගනො ආවාසිගකො; අත්ථාපත්ති 
ආවාසිගකො ආපජ්ජති, ගනො ආ න්තුගකො; අත්ථාපත්ති ආ න්තුගකො ගෙව
ආපජ්ජති ආවාසිගකො ෙ අත්ථාපත්ති ගනව ආ න්තුගකො ආපජ්ජති, ගනො
ආවාසිගකො. අත්ථාපත්ති  මිගකො ආපජ්ජති, ගනො ආවාසිගකො; අත්ථාපත්ති 
ආවාසිගකො ආපජ්ජති, ගනො  මිගකො; අත්ථාපත්ති  මිගකො ගෙව ආපජ්ජති
ආවාසිගකො ෙ; අත්ථාපත්ති ගනව මිගකොආපජ්ජතිගනොආවාසිගකො. අත්ථි
වත්ථුනානත්තතා ගනො ආපත්තිනානත්තතා, අත්ථි ආපත්තිනානත්තතා ගනො
වත්ථුනානත්තතා, අත්ථි වත්ථුනානත්තතාගෙවආපත්තිනානත්තතාෙ, අත්ථි
ගනව වත්ථුනානත්තතා ගනො ආපත්තිනානත්තතා. අත්ථි වත්ථුසභා තා ගනො
ආපත්තිසභා තා, අත්ථි ආපත්තිසභා තා ගනො වත්ථුසභා තා, අත්ථි
වත්ථුසභා තා ගෙව ආපත්තිසභා තා ෙ අත්ථි ගනව වත්ථුසභා තා ගනො 
ආපත්තිසභා තා. අත්ථාපත්ති උපජ්ඣාගයො ආපජ්ජති ගනො සද්ධිවිහාරිගකො, 
අත්ථාපත්ති සද්ධිවිහාරිගකො ආපජ්ජති ගනො උපජ්ඣාගයො, අත්ථාපත්ති
උපජ්ඣාගයො ගෙව ආපජ්ජති සද්ධිවිහාරිගකො ෙ, අත්ථාපත්ති ගනව
උපජ්ඣාගයොආපජ්ජතිගනොසද්ධිවිහාරිගකො. අත්ථාපත්තිආෙරිගයොආපජ්ජති 
ගනොඅන්ගතවාසිගකො, අත්ථාපත්ති අන්ගතවාසිගකොආපජ්ජතිගනොආෙරිගයො, 
අත්ථාපත්තිආෙරිගයො ගෙවආපජ්ජති අන්ගතවාසිගකො ෙ, අත්ථාපත්ති ගනව
ආෙරිගයො ආපජ්ජති ගනො අන්ගතවාසිගකො. ෙත්තාග ො පච්ෙයා අනාපත්ති 
වස්සච්ගඡදස්ස–සඞ්ගඝොවාභින්ගනො ගහොති, සඞ්ඝංවා භින්දිතුකාමාගහොන්ති, 
ජීවිතන්ත ාගයො වා ගහොති, බ්රහ්මෙරියන්ත ාගයො වා ගහොති. ෙත්තාරි
වචීදුච්ෙරිතානි – මුසාවාගදො, පිසුණා වාො, ඵරුසා වාො, සම්ඵප්පලාගපො. 
ෙත්තාරිවචීසුෙරිතානි–සච්ෙවාො, අපිසුණාවාො, සණ්හාවාො, මන්තාභාසා. 
අත්ථි ආදියන්ගතො රුකංආපත්තිංආපජ්ජති, පගයොගජන්ගතොලහුකං; අත්ථි
ආදියන්ගතො ලහුකං ආපත්තිං ආපජ්ජති, පගයොගජන්ගතො  රුකං, අත්ථි
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ආදියන්ගතොපි පගයොගජන්ගතොපි  රුකං ආපත්තිං ආපජ්ජති; අත්ථි
ආදියන්ගතොපිපගයොගජන්ගතොපිලහුකං ආපත්තිංආපජ්ජති. 

අත්ථිපුග් ගලොඅභිවාදනා ගහො, ගනොපච්චුට්ඨානා ගහො; අත්ථි පුග් ගලො
පච්චුට්ඨානා ගහො, ගනො අභිවාදනා ගහො; අත්ථි පුග් ගලො අභිවාදනා ගහො
ගෙව පච්චුට්ඨානා ගහො ෙ; අත්ථි පුග් ගලො ගනව අභිවාදනා ගහො ගනො
පච්චුට්ඨානා ගහො.අත්ථි පුග් ගලොආසනා ගහො, ගනොඅභිවාදනා ගහො; අත්ථි
පුග් ගලො අභිවාදනා ගහො, ගනොආසනා ගහො; අත්ථි පුග් ගලොආසනා ගහො
ගෙව අභිවාදනා ගහො ෙ; අත්ථි පුග් ගලො ගනව ආසනා ගහො ගනො 
අභිවාදනා ගහො. අත්ථාපත්ති කාගල ආපජ්ජති, ගනො විකාගල; අත්ථාපත්ති
විකාගල ආපජ්ජති, ගනොකාගල; අත්ථාපත්තිකාගලගෙවආපජ්ජතිවිකාගල
ෙ; අත්ථාපත්තිගනව කාගලආපජ්ජතිගනොවිකාගල.අත්ථිපටිග් හිතංකාගල
කප්පති, ගනොවිකාගල; අත්ථි පටිග් හිතංවිකාගලකප්පති, ගනොකාගල; අත්ථි
පටිග් හිතංකාගල ගෙවකප්පති විකාගලෙ; අත්ථිපටිග් හිතං ගනවකාගල
කප්පතිගනොවිකාගල. අත්ථාපත්තිපච්ෙන්තිගමසුජනපගදසුආපජ්ජති, ගනො 
මජ්ඣිගමසු; අත්ථාපත්ති මජ්ඣිගමසු ජනපගදසු ආපජ්ජති, ගනො
පච්ෙන්තිගමසු; අත්ථාපත්ති පච්ෙන්තිගමසු ගෙව ජනපගදසු ආපජ්ජති
මජ්ඣිගමසු ෙ; අත්ථාපත්ති ගනව පච්ෙන්තිගමසු ජනපගදසු ආපජ්ජති ගනො
මජ්ඣිගමසු.අත්ථිපච්ෙන්තිගමසුජනපගදසු කප්පති, ගනොමජ්ඣිගමසු; අත්ථි
මජ්ඣිගමසුජනපගදසුකප්පති, ගනොපච්ෙන්තිගමසු; අත්ථිපච්ෙන්තිගමසුගෙව
ජනපගදසු කප්පති මජ්ඣිගමසු ෙ; අත්ථි ගනව පච්ෙන්තිගමසු ජනපගදසු
කප්පති ගනො මජ්ඣිගමසු. අත්ථාපත්ති අන්ගතො ආපජ්ජති, ගනො බහි; 
අත්ථාපත්තිබහිආපජ්ජති, ගනොඅන්ගතො; අත්ථාපත්ති අන්ගතොගෙවආපජ්ජති
බහි ෙ; අත්ථාපත්ති ගනව අන්ගතො ආපජ්ජති ගනො බහි. අත්ථාපත්ති 
අන්ගතොසීමාය ආපජ්ජති, ගනො බහිසීමාය; අත්ථාපත්ති බහිසීමාය ආපජ්ජති, 
ගනො අන්ගතොසීමාය; අත්ථාපත්තිඅන්ගතොසීමායගෙවආපජ්ජතිබහිසීමායෙ; 
අත්ථාපත්තිගනව අන්ගතොසීමායආපජ්ජතිගනොබහිසීමාය.අත්ථාපත්ති ාගම
ආපජ්ජති, ගනො අ ඤ්ගඤ; අත්ථාපත්ති අ ඤ්ගඤ ආපජ්ජති, ගනො  ාගම; 
අත්ථාපත්ති  ාගම ගෙව ආපජ්ජති අ ඤ්ගඤ ෙ; අත්ථාපත්ති ගනව  ාගම
ආපජ්ජතිගනොඅ ඤ්ගඤ. 

ෙතස්ගසො ගෙොදනා – වත්ථුසන්දස්සනා, ආපත්තිසන්දස්සනා, 
සංවාසපටික්ගඛගපො, සාමීචිපටික්ගඛගපො. ෙත්තාග ො පුබ්බකිච්ො. ෙත්තාග ො
පත්තකල්ලා.ෙත්තාරිඅනඤ්ඤපාචිත්තියානි.ෙතස්ගසොභික්ඛුසම්මුතිගයො. [අ.
නි.4.17; විභ.939; දී.නි.3.311] ෙත්තාරි අ ති මනානි–ඡන්දා තිං ච්ඡති, 
ගදොසා තිං  ච්ඡති, ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති. ෙත්තාරි
නා ති මනානි–නඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, න ගමොහා තිං
 ච්ඡති, නභයා තිං ච්ඡති.ෙතූහඞ්ග හිසමන්නා ගතොඅලජ්ජීභික්ඛු සඞ්ඝං
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භින්දති – ඡන්දා තිං  ච්ඡන්ගතො, ගදොසා තිං  ච්ඡන්ගතො, ගමොහා තිං 
 ච්ඡන්ගතො, භයා තිං  ච්ඡන්ගතො. ෙතූහඞ්ග හි සමන්නා ගතො ගපසගලො
භික්ඛු භින්නං සඞ්ඝං සමග් ං කග ොති – න ඡන්දා තිං  ච්ඡන්ගතො, න
ගදොසා තිං ච්ඡන්ගතො, න ගමොහා තිං ච්ඡන්ගතො, නභයා තිං ච්ඡන්ගතො.
ෙතූහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනො විනගයොනපුච්ඡිතබ්ගබො–ඡන්දා තිං
 ච්ඡති, ගදොසා තිං ච්ඡති, ගමොහා තිං ච්ඡති, භයා තිං ච්ඡති.ෙතූහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා විනගයො න පුච්ඡිතබ්ගබො – ඡන්දා තිං  ච්ඡති, 
ගදොසා තිං  ච්ඡති, ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති. ෙතූහඞ්ග හි
සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොවිනගයොනවිස්සජ්ගජතබ්ගබො– ඡන්දා තිං ච්ඡති, 
ගදොසා තිං  ච්ඡති, ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති. ෙතූහඞ්ග හි
සමන්නා ගතනභික්ඛුනාවිනගයොනවිස්සජ්ගජතබ්ගබො–ඡන්දා තිං  ච්ඡති, 
ගදොසා තිං  ච්ඡති, ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති. ෙතූහඞ්ග හි 
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො අනුගයොග ො න දාතබ්ගබො – ඡන්දා තිං  ච්ඡති, 
ගදොසා තිං  ච්ඡති, ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති. ෙතූහඞ්ග හි 
සමන්නා ගත භික්ඛුනා සද්ධිං විනගයො න සාකච්ඡිතබ්ගබො – ඡන්දා තිං
 ච්ඡති, ගදොසා තිං ච්ඡති, ගමොහා තිං ච්ඡති, භයා තිං ච්ඡති.අත්ථාපත්ති
ගිලාගනොආපජ්ජති, ගනොඅගිලාගනො; අත්ථාපත්තිඅගිලාගනො ආපජ්ජති, ගනො
ගිලාගනො; අත්ථාපත්ති ගිලාගනො ගෙව ආපජ්ජති අගිලාගනො ෙ; අත්ථාපත්ති 
ගනව ගිලාගනො ආපජ්ජති ගනො අගිලාගනො. ෙත්තාරි අධම්මිකානි
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. ෙත්තාරිධම්මිකානිපාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. 

ෙතුක්කංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

සකවාොයකාගයන, පසුත්ගතොෙඅචිත්තගකො; 
ආපජ්ජන්ගතොෙකම්ගමන, ගවොහා ාෙතුග ොතථා. 

භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ෙ, පරික්ඛාග ොෙසම්මුඛා; 
අජානකාගයමජ්ගඣෙ, වුට්ඨාතිදුවිධාතථා. 

පටිලාගභනගෙොදනා, පරිවාසාෙවුච්ෙති; 
මානත්තොරිකාොපි, සාමුක්කංසාපටිග් හි. 

මහාවිකටකම්මානි, පුනකම්ගමවිපත්තිගයො; 
අධික ණා දුස්සීලාෙ, ගසොභනා න්තුගකන ෙ. 

 මිගකොවත්ථුනානත්තා, සභාගුපජ්ඣාගයනෙ; 
ආෙරිගයොපච්ෙයාවා, දුච්ෙරිතංසුෙරිතං. 
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ආදියන්ගතොපුග් ගලොෙ, අ ගහොආසගනනෙ; 
කාගලෙකප්පතිගෙව, පච්ෙන්තිගමසුකප්පති. 

අන්ගතොඅන්ගතොෙසීමාය,  ාගමෙගෙොදනායෙ; 
පුබ්බකිච්ෙංපත්තකල්ලං, අනඤ්ඤාසම්මුතිගයොෙ. 

අ ති නා තිගෙව, අලජ්ජීගපසගලනෙ; 
පුච්ඡිතබ්බාදුගවගෙව, විස්සජ්ගජයයාතථාදුගව; 
අනුගයොග ොෙසාකච්ඡා, ගිලාගනොඨපගනනොති. 

5. පඤ්ෙකවාග ො 

325. පඤ්ෙ ආපත්තිගයො. පඤ්ෙ ආපත්තික්ඛන්ධා. පඤ්ෙ විනීතවත්ථූනි.
පඤ්ෙ කම්මානි ආනන්තරිකානි. පඤ්ෙ පුග් ලා නියතා. පඤ්ෙ ගඡදනකා
ආපත්තිගයො. පඤ්ෙහාකාග හි ආපත්තිං ආපජ්ජති. පඤ්ෙ ආපත්තිගයො.
මුසාවාදපච්ෙයා පඤ්ෙහාකාග හි කම්මං න උගපති – සයං වා කම්මං න
කග ොති, ප ංවානඅජ්ගඣසති, ඡන්දංවාපාරිසුද්ධිංවානගදති, කයි මාගන
කම්ගම පටික්ගකොසති, කගත වා පන කම්ගම අධම්මදිට්ඨි ගහොති.
පඤ්ෙහාකාග හි කම්මං උගපති – සයං වා කම්මං කග ොති, ප ං වා
අජ්ගඣසති, ඡන්දං වා පාරිසුද්ධිං වා ගදති, කයි මාගන කම්ගම
නප්පටික්ගකොසති, කගත වා පන කම්ගම ධම්මදිට්ඨි ගහොති. පඤ්ෙ
පිණ්ඩපාතිකස්ස භික්ඛුගනො කප්පන්ති – අනාමන්තොග ො,  ණගභොජනං, 
ප ම්ප ගභොජනං, අනධිට්ඨානං, අවිකප්පනා. [අ. නි. 5.102] පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතො භික්ඛු උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කිගතො ගහොති – පාපභික්ඛුපි
අකුප්පධම්ගමොපි ගවසියාග ොෙග ො වා ගහොති, විධවාග ොෙග ො වා ගහොති, 
ථුල්ලකුමාරිග ොෙග ො වා ගහොති, පණ්ඩකග ොෙග ො වා ගහොති, 
භික්ඛුනිග ොෙග ො වා ගහොති. පඤ්ෙ ගතලානි – තිලගතලං, සාසපගතලං, 
මධුකගතලං, එ ණ්ඩකගතලං, වසාගතලං. පඤ්ෙ වසානි – අච්ඡවසං, 
මච්ඡවසං, සුසුකාවසං, සූක වසං,  ද්රභවසං. [අ. නි. 5.130; දී. නි. 3.316] 
පඤ්ෙබයසනානි–ඤාතිබයසනං, ගභො බයසනං, ග ො බයසනං, සීලබයසනං, 
දිට්ඨිබයසනං. [අ. නි. 5.130; දී. නි. 3.316] පඤ්ෙ සම්පදා – ඤාතිසම්පදා, 
ගභො සම්පදා, අග ො සම්පදා, සීලසම්පදා, දිට්ඨිසම්පදා. පඤ්ෙ
නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිගයො උපජ්ඣායම්හා – උපජ්ඣාගයො පක්කන්ගතො වා
ගහොති, විබ්භන්ගතොවා, කාලඞ්කගතොවා, පක්ඛසඞ්කන්ගතොවා, ආණත්තිගයව 
පඤ්ෙමී.පඤ්ෙපුග් ලානඋපසම්පාගදතබ්බා – අද්ධානහීගනො, අඞ් හීගනො, 
වත්ථුවිපන්ගනො, ක ණදුක්කටගකො, අපරිපූග ො. පඤ්ෙ පංසුකූලානි –
ගසොසානිකං, පාපණිකං, උන්දූ ක්ඛායිකං, උපචිකක්ඛායිකං, අග්ගිදඩ්ඪං.
අප ානිපි පඤ්ෙ පංසුකූලානි – ග ොඛායිකං, අජක්ඛායිකං, ථූපචීව ං, 
ආභිගසකිකං,  තපටියා තං [භතපටියාභතං (ක.)]. පඤ්ෙ අවහා ා –
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ගථයයාවහාග ො, පසය්හාවහාග ො, පරිකප්පාවහාග ො, පටිච්ඡන්නාවහාග ො, 
කුසාවහාග ො. පඤ්ෙ මහාගෙො ා සන්ගතො සංවිජ්ජමානා ගලොකස්මිං. පඤ්ෙ
අවිස්සජ්ජනියානි. පඤ්ෙ අගවභඞ්ගියානි. පඤ්ොපත්තිගයො කායගතො
සමුට්ඨන්ති, නවාෙගතොනචිත්තගතො.පඤ්ොපත්තිගයොකායගතොෙ වාෙගතොෙ
සමුට්ඨන්ති, චිත්තගතො. පඤ්ොපත්තිගයො ගදසනා ාමිනිගයො. පඤ්ෙ සඞ්ඝා. 
පඤ්ෙපාතිගමොක්ඛුද්ගදසා. සබ්බපච්ෙන්තිගමසුජනපගදසුවිනයධ පඤ්ෙගමන
 ගණන උපසම්පාගදතබ්බං. පඤ්ොනිසංසා කථිනත්ථාග . පඤ්ෙ කම්මානි.
යාවතතියගක පඤ්ෙ ආපත්තිගයො. පඤ්ෙහාකාග හි අදින්නං ආදියන්තස්ස
ආපත්ති පා ාජිකස්ස. පඤ්ෙහාකාග හි අදින්නං ආදියන්තස්ස ආපත්ති 
ථුල්ලච්ෙයස්ස. පඤ්ෙහාකාග හි අදින්නං ආදියන්තස්ස ආපත්ති දුක්කටස්ස.
පඤ්ෙ අකප්පියානි න පරිභුඤ්ජිතබ්බානි – අදින්නඤ්ෙ ගහොති, අවිදිතඤ්ෙ
ගහොති, අකප්පියඤ්ෙ ගහොති, අප්පටිග් හිතඤ්ෙ ගහොති, අකතාතිරිත්තඤ්ෙ
ගහොති. පඤ්ෙ කප්පියානි පරිභුඤ්ජිතබ්බානි – දින්නඤ්ෙ ගහොති, විදිතඤ්ෙ
ගහොති, කප්පියඤ්ෙ ගහොති, පටිග් හිතඤ්ෙ ගහොති, කතාතිරිත්තඤ්ෙ ගහොති.
පඤ්ෙදානානිඅපුඤ්ඤානි පුඤ්ඤසම්මතානිගලොකස්මිං [ගලොකස්ස(සයා.)] – 
මජ්ජදානං, සමජ්ජදානං, ඉත්ථිදානං, උසභදානං, චිත්තකම්මදානං. පඤ්ෙ
උප්පන්නා දුප්පටිවිගනොදයා [විගනොදියා (සයා.)] – උප්පන්ගනො  ාග ො 
දුප්පටිවිගනොදගයො, උප්පන්ගනො ගදොගසො දුප්පටිවිගනොදගයො, උප්පන්ගනො
ගමොගහො දුප්පටිවිගනොදගයො, උප්පන්නංපටිභානංදුප්පටිවිගනොදයං, උප්පන්නං
 මියචිත්තං දුප්පටිවිගනොදයං. පඤ්ොනිසංසා සම්මජ්ජනියා – සකචිත්තං 
පසීදති, ප චිත්තං පසීදති, ගදවතා අත්තමනා ගහොන්ති, 
පාසාදිකසංවත්තනිකකම්මං උපචිනති, කායස්ස ගභදා ප ං ම ණා සු තිං
සග් ංගලොකංඋපපජ්ජති. අපග පිපඤ්ොනිසංසාසම්මජ්ජනියා–සකචිත්තං
පසීදති, ප චිත්තං පසීදති, ගදවතා අත්තමනා ගහොන්ති, සත්ථුසාසනං කතං
ගහොති, පච්ඡිමාජනතාදිට්ඨානු තිං ආපජ්ජති. 

පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො ‘‘බාගලො’’ ත්ගවව සඞ්ඛං 
 ච්ඡති–අත්තගනොභාසපරියන්තංනඋග් ණ්හාති, ප ස්සභාසපරියන්තංන 
උග් ණ්හාති, අත්තගනොභාසපරියන්තංනඋග් ගහත්වාප ස්සභාසපරියන්තං
න උග් ගහත්වා අධම්ගමන කාග ති අප්පටිඤ්ඤාය. පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතොවිනයධග ො ‘‘පණ්ඩිගතො’’ත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති–අත්තගනො
භාසපරියන්තං උග් ණ්හාති, ප ස්ස භාසපරියන්තං උග් ණ්හාති, අත්තගනො
භාසපරියන්තං උග් ගහත්වා ප ස්ස භාසපරියන්තං උග් ගහත්වා ධම්ගමන
කාග ති පටිඤ්ඤාය. අපග හිපි පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො 
බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති – ආපත්තිං න ජානාති, ආපත්තියා මූලං න
ජානාති, ආපත්තිසමුදයං න ජානාති, ආපත්තිනිග ොධං න ජානාති, 
ආපත්තිනිග ොධ ාමිනිං පටිපදං න ජානාති. පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො
විනයධග ොපණ්ඩිගතො ත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති–ආපත්තිංජානාති, ආපත්තියා
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මූලං ජානාති, ආපත්තිසමුදයං ජානාති, ආපත්තිනිග ොධං ජානාති, 
ආපත්තිනිග ොධ ාමිනිං පටිපදං ජානාති. අපග හිපි පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති – අධික ණං න
ජානාති, අධික ණස්ස මූලං න ජානාති, අධික ණසමුදයං න ජානාති, 
අධික ණනිග ොධං න ජානාති, අධික ණනිග ොධ ාමිනිං පටිපදං න ජානාති.
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොවිනයධග ො පණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති–
අධික ණං ජානාති, අධික ණස්ස මූලං ජානාති, අධික ණසමුදයං ජානාති, 
අධික ණනිග ොධං ජානාති, අධික ණනිග ොධ ාමිනිං පටිපදං ජානාති.
අපග හිපි පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං
 ච්ඡති – වත්ථුං න ජානාති, නිදානං න ජානාති, පඤ්ඤත්තිං න ජානාති, 
අනුපඤ්ඤත්තිං න ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං න ජානාති. පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතොවිනයධග ොපණ්ඩිගතො ත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති–වත්ථුංජානාති, 
නිදානං ජානාති, පඤ්ඤත්තිං ජානාති, අනුපඤ්ඤත්තිං ජානාති, 
අනුසන්ධිවෙනපථං ජානාති. අපග හිපි පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො 
විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති – ඤත්තිං න ජානාති, ඤත්තියා
ක ණං න ජානාති, න පුබ්බකුසගලො ගහොති, න අප කුසගලො ගහොති, 
අකාලඤ්ඤූ ෙ ගහොති. පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො පණ්ඩිගතො
ත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති – ඤත්තිං ජානාති, ඤත්තියා ක ණං ජානාති, 
පුබ්බකුසගලො ගහොති, අප කුසගලො ගහොති, කාලඤ්ඤූ ෙ ගහොති. අපග හිපි
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති – 
ආපත්තානාපත්තිං න ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං න ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං න ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං න
ජානාති, ආෙරියප ම්ප ාගඛොපනස්සන සුග් හිතාගහොතිනසුමනසිකතාන
සූපධාරිතා.පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොවිනයධග ො පණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං
 ච්ඡති – ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ජානාති, 
ආෙරියප ම්ප ා ගඛො පනස්ස සුග් හිතා ගහොති සුමනසිකතා සූපධාරිතා.
අපග හිපි පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං
 ච්ඡති – ආපත්තානාපත්තිං න ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං න ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං න ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං 
ජානාති, උභයානි ගඛො පනස්ස පාතිගමොක්ඛානි න විත්ථාග න ස්වා තානි
ගහොන්ති න සුවිභත්තානි න සුප්පවත්තීනි න සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තගසො
අනුබයඤ්ජනගසො. පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො පණ්ඩිගතො
ත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති – ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං
ජානාති, සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
ජානාති, උභයානි ගඛො පනස්ස පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න ස්වා තානි
ගහොන්තිසුවිභත්තානිසුප්පවත්තීනිසුවිනිච්ඡිතානි සුත්තගසොඅනුබයඤ්ජනගසො.
අපග හිපි පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං
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 ච්ඡති – ආපත්තානාපත්තිං න ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං න ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං න ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං න
ජානාති, අධික ගණ ෙ න විනිච්ඡයකුසගලො ගහොති. පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතො විනයධග ො පණ්ඩිගතො ත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති – 
ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ජානාති, 
අධික ගණෙවිනිච්ඡයකුසගලො ගහොති. 

[අ. නි. 5.181; පරි. 443] පඤ්ෙ ආ ඤ්ඤිකා – මන්දත්තා ගමොමූහත්තා
ආ ඤ්ඤිගකොගහොති, පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතොආ ඤ්ඤිගකොගහොති, උම්මාදා
චිත්තක්ගඛපා ආ ඤ්ඤිගකො ගහොති, වණ්ණිතං බුද්ගධහි බුද්ධසාවගකහීති
ආ ඤ්ඤිගකො ගහොති, අපි ෙ අප්පිච්ඡඤ්ගඤව නිස්සාය සන්තුට්ඨිඤ්ගඤව
නිස්සාය සල්ගලඛඤ්ගඤව නිස්සාය පවිගවකඤ්ගඤව නිස්සාය 
ඉදමත්ථිතඤ්ගඤව [ඉදමට්ඨිතඤ්ගඤව (සී. සයා.)] නිස්සාය ආ ඤ්ඤිගකො
ගහොති. පඤ්ෙ පිණ්ඩපාතිකා…ගප.… පඤ්ෙ පංසුකූලිකා…ගප.… පඤ්ෙ 
රුක්ඛමූලිකා…ගප.… පඤ්ෙ ගසොසානිකා…ගප.… පඤ්ෙ
අබ්ගභොකාසිකා…ගප.… පඤ්ෙ ගතචීවරිකා…ගප.… පඤ්ෙ
සපදානොරිකා…ගප.… පඤ්ෙ ගනසජ්ජිකා…ගප.… පඤ්ෙ 
යථාසන්ථතිකා…ගප.… පඤ්ෙ එකාසනිකා…ගප.… පඤ්ෙ
ඛලුපච්ඡාභත්තිකා…ගප.… පඤ්ෙ පත්තපිණ්ඩිකා – මන්දත්තා ගමොමූහත්තා
පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති, පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති, 
උම්මාදා චිත්තක්ගඛපා පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති, වණ්ණිතං බුද්ගධහි
බුද්ධසාවගකහීති පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති, අපි ෙ අප්පිච්ඡඤ්ගඤව නිස්සාය
සන්තුට්ඨිඤ්ගඤව නිස්සාය සල්ගලඛඤ්ගඤව නිස්සාය පවිගවකඤ්ගඤව
නිස්සායඉදමත්ථිතඤ්ගඤවනිස්සායපත්තපිණ්ඩිගකොගහොති. 

[පරි. 417] පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා නානිස්සිගතන
වත්ථබ්බං–උගපොසථංන ජානාති, උගපොසථකම්මංනජානාති, පාතිගමොක්ඛං
න ජානාති, පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං න ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්ගසො ගහොති.
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා අනිස්සිගතනවත්ථබ්බං–උගපොසථං
ජානාති, උගපොසථකම්මං ජානාති, පාතිගමොක්ඛං ජානාති, පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං
ජානාති, පඤ්ෙවස්ගසො වා ගහොති අතිග කපඤ්ෙවස්ගසො වා. අපග හිපි 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනානානිස්සිගතනවත්ථබ්බං–පවා ණං
න ජානාති, පවා ණාකම්මං න ජානාති, පාතිගමොක්ඛං න ජානාති, 
පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං න ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්ගසො ගහොති. පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා අනිස්සිගතන වත්ථබ්බං – පවා ණං ජානාති, 
පවා ණාකම්මං ජානාති, පාතිගමොක්ඛං ජානාති, පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං ජානාති, 
පඤ්ෙවස්ගසො වා ගහොති අතිග කපඤ්ෙවස්ගසො වා. අපග හිපි පඤ්ෙහඞ්ග හි 
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සමන්නා ගතන භික්ඛුනා නානිස්සිගතන වත්ථබ්බං – ආපත්තානාපත්තිං න
ජානාති, ලහුක රුකංආපත්තිංන ජානාති, සාවගසසානවගසසංආපත්තිංන
ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං න ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්ගසො ගහොති.
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා අනිස්සිගතන වත්ථබ්බං –
ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ජානාති, 
පඤ්ෙවස්ගසො වා ගහොති අතිග කපඤ්ෙවස්ගසො වා. පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා තාය භික්ඛුනියා නානිස්සිතාය වත්ථබ්බං – උගපොසථං න ජානාති, 
උගපොසථකම්මංනජානාති, පාතිගමොක්ඛංනජානාති, පාතිගමොක්ඛුද්ගදසංන
ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්සා ගහොති. පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තාය භික්ඛුනියා
අනිස්සිතාය වත්ථබ්බං – උගපොසථං ජානාති, උගපොසථකම්මං ජානාති, 
පාතිගමොක්ඛං ජානාති, පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං ජානාති, පඤ්ෙවස්සා වා ගහොති
අතිග කපඤ්ෙවස්සාවා. අපග හිපි පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා තායභික්ඛුනියා
නානිස්සිතාය වත්ථබ්බං – පවා ණංන ජානාති, පවා ණාකම්මංන ජානාති, 
පාතිගමොක්ඛං න ජානාති, පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං න ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්සා
ගහොති. පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තාය භික්ඛුනියා අනිස්සිතාය වත්ථබ්බං – 
පවා ණං ජානාති, පවා ණාකම්මං ජානාති, පාතිගමොක්ඛං ජානාති, 
පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං ජානාති, පඤ්ෙවස්සා වා ගහොති අතිග කපඤ්ෙවස්සා වා.
අපග හිපිපඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තායභික්ඛුනියානානිස්සිතායවත්ථබ්බං – 
ආපත්තානාපත්තිං න ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං න ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං න ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං න
ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්සා ගහොති. පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තාය භික්ඛුනියා
අනිස්සිතාය වත්ථබ්බං – ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං
ජානාති, සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං 
ජානාති, පඤ්ෙවස්සාවා ගහොතිඅතිග කපඤ්ෙවස්සාවා. 

පඤ්ෙ ආදීනවා අපාසාදිගක – අත්තාපි අත්තානං උපවදති, අනුවිච්ෙපි 
විඤ්ඤූ   හන්ති, පාපගකො කිත්තිසද්ගදො අබ්භුග් ච්ඡති, සම්මූළ්ගහො කාලං
කග ොති, කායස්ස ගභදා ප ං ම ණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නි යං
උපපජ්ජති. පඤ්ොනිසංසා පාසාදිගක – අත්තාපි අත්තානං න උපවදති, 
අනුවිච්ෙපි විඤ්ඤූ පසංසන්ති, කලයාගණො කිත්තිසද්ගදො අබ්භුග් ච්ඡති, 
අසම්මූළ්ගහොකාලංකග ොති, කායස්සගභදාප ංම ණා සු තිංසග් ංගලොකං
උපපජ්ජති. අපග පි පඤ්ෙආදීනවා අපාසාදිගක – අප්පසන්නාන පසීදන්ති, 
පසන්නානං එකච්ොනං අඤ්ඤථත්තං ගහොති, සත්ථුසාසනං අකතං ගහොති, 
පච්ඡිමා ජනතා දිට්ඨානු තිංනාපජ්ජති, චිත්තමස්සනපසීදති. පඤ්ොනිසංසා
පාසාදිගක – අප්පසන්නා පසීදන්ති, පසන්නානං භිගයයොභාවාය ගහොති, 
සත්ථුසාසනංකතංගහොති, පච්ඡිමාජනතාදිට්ඨානු තිංආපජ්ජති, චිත්තමස්ස
පසීදති. පඤ්ෙ ආදීනවා කුලූපගක – අනාමන්තොග  ආපජ්ජති,  ගහො
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නිසජ්ජාය ආපජ්ජති, පටිච්ඡන්ගන ආසගන ආපජ්ජති, මාතු ාමස්ස
උත්තරිඡප්පඤ්ෙවාොහිධම්මංගදගසන්ගතොආපජ්ජති, කාමසඞ්කප්පබහුගලො ෙ
විහ ති.පඤ්ෙආදීනවාකුලූපකස්සභික්ඛුගනො–අතිගවලංකුගලසුසංසට්ඨස්ස
විහ ගතො මාතු ාමස්ස අභිණ්හදස්සනං, දස්සගන සති සංසග්ග ො, සංසග්ග 
සති විස්සාගසො, විස්සාගස සති ඔතාග ො, ඔතිණ්ණචිත්තස්ගසතං භික්ඛුගනො 
පාටිකඞ්ඛං අනභි ගතො වා බ්රහ්මෙරියං ෙරිස්සති අඤ්ඤත ං වා සංකිලිට්ඨං
ආපත්තිං ආපජ්ජිස්සතිසික්ඛංවාපච්ෙක්ඛායහීනායාවත්තිස්සති. 

[පාචි. 92] පඤ්ෙ බීජජාතානි – මූලබීජං, ඛන්ධබීජං, ඵළුබීජං, අග් බීජං, 
බීජබීජඤ්ගඤව [බීජබීජගමව (ක.)] පඤ්ෙමං. පඤ්ෙහි සමණකප්ගපහි ඵලං
පරිභුඤ්ජිතබ්බං – අග්ගිපරිජිතං, සත්ථපරිජිතං, නඛපරිජිතං, අබීජං, 
නිබ්බත්තබීජඤ්ගඤව [නිබ්බට්ටබීජඤ්ගඤව(සී.), නිබ්බටබීජඤ්ගඤව(සයා.), 
නිප්පට්ටබීජඤ්ගඤව(ක.)] පඤ්ෙමං.පඤ්ෙ විසුද්ධිගයො–නිදානංඋද්දිසිත්වා
අවගසසං සුගතනසාගවතබ්බං, අයංපඨමාවිසුද්ධි; නිදානංඋද්දිසිත්වාෙත්තාරි
පා ාජිකානි උද්දිසිත්වා අවගසසං සුගතන සාගවතබ්බං, අයං දුතියා විසුද්ධි; 
නිදානං උද්දිසිත්වා ෙත්තාරි පා ාජිකානි උද්දිසිත්වා ගත ස සඞ්ඝාදිගසගස
උද්දිසිත්වා අවගසසං සුගතන සාගවතබ්බං, අයං තතියා විසුද්ධි; නිදානං
උද්දිසිත්වාෙත්තාරිපා ාජිකානි උද්දිසිත්වාගත සසඞ්ඝාදිගසගසඋද්දිසිත්වා
ද්ගව අනියගත උද්දිසිත්වා අවගසසං සුගතන සාගවතබ්බං, අයං ෙතුත්ථා
විසුද්ධි; විත්ථාග ගනව පඤ්ෙමී. අප ාපි පඤ්ෙ විසුද්ධිගයො – සුත්තුද්ගදගසො, 
පාරිසුද්ධිඋගපොසගථො, අධිට්ඨානුගපොසගථො, පවා ණා, 
සාමග්ගීඋගපොසගථොගයව පඤ්ෙගමො. පඤ්ොනිසංසා විනයධග  – අත්තගනො
සීලක්ඛන්ගධො සුගුත්ගතො ගහොති සු ක්ඛිගතො, කුක්කුච්ෙපකතානං පටිස ණං
ගහොති, විසා ගදො සඞ්ඝමජ්ගඣ ගවොහ ති, පච්ෙත්ථිගක සහධම්ගමන
සුනිග් හිතං නිග් ණ්හාති, සද්ධම්මට්ඨිතියා පටිපන්ගනො ගහොති. පඤ්ෙ 
අධම්මිකානි පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. පඤ්ෙ ධම්මිකානි 
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානීති. 

පඤ්ෙකංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

ආපත්තිආපත්තික්ඛන්ධා, විනීතානන්තග නෙ; 
පුග් ලාගඡදනාගෙව, ආපජ්ජතිෙපච්ෙයා. 

නඋගපතිඋගපතිෙ, කප්පන්තුසඞ්කිගතලඤ්ෙ; 
වසංබයසනාසම්පදා, පස්සද්ධිපුග් ගලනෙ. 

ගසොසානිකංඛායිතඤ්ෙ, ගථයයංගෙොග ොෙවුච්ෙති; 
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අවිස්සජ්ජිඅගවභඞ්ගි, කායගතොකායවාෙගතො. 

ගදසනා සඞ්ඝංඋද්ගදසං, පච්ෙන්තිකථිගනන ෙ; 
කම්මානියාවතතියං, පා ාජිථුල්ලදුක්කටං. 

අකප්පියංකප්පියඤ්ෙ, අපුඤ්ඤදුවිගනොදයා; 
සම්මජ්ජනීඅපග ෙ, භාසංආපත්තිගමවෙ. 

අධික ණංවත්ථුඤත්ති, ආපත්තාඋභයානිෙ; 
ලහුකට්ඨමකාඑගත, කණ්හසුක්කාවිජානථ. 

අ ඤ්ඤංපිණ්ඩපාතඤ්ෙ, පංසුරුක්ඛසුසානිකා; 
අබ්ගභොකාගසොචීව ඤ්ෙ, සපදාගනොනිසජ්ජිගකො. 

සන්ථති ඛලුපච්ඡාපි, පත්තපිණ්ඩිකගමව ෙ; 
උගපොසථං පවා ණං, ආපත්තානාපත්තිපිෙ. 

කණ්හසුක්කපදාඑගත, භික්ඛුනීනම්පිගතතථා; 
අපාසාදිකපාසාදි, තගථවඅපග දුගව. 

කුලූපගකඅතිගවලං, බීජංසමණකප්පිෙ; 
විසුද්ධිඅපග ගෙව, විනයාධම්මිගකනෙ; 
ධම්මිකාෙතථාවුත්තා, නිට්ඨිතාසුද්ධිපඤ්ෙකාති. 

6. ඡක්කවාග ො 

326. [දී.නි.3.324] ඡඅ ා වා.ඡ  ා වා.ඡවිනීතවත්ථූනි.ඡසාමීචිගයො.ඡ
ආපත්තිසමුට්ඨානා. ඡච්ගඡදනකා ආපත්තිගයො. ඡහාකාග හි ආපත්තිං
ආපජ්ජති. ඡානිසංසා විනයධග . ඡ ප මානි. ඡා ත්තං තිචීවග න 
විප්පවසිතබ්බං.ඡචීව ානි. ඡ ජනානි.ඡආපත්තිගයොකායගතොෙ චිත්තගතො
ෙසමුට්ඨන්තිනවාෙගතො.ඡආපත්තිගයොවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති
න කායගතො.ඡආපත්තිගයොකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති.
ඡකම්මානි.ඡ විවාදමූලානි.ඡ අනුවාදමූලානි. ඡසා ණීයාධම්මා දීඝගසො. ඡ
විදත්ථිගයො, සු තවිදත්ථියා, තිරියංඡවිදත්ථිගයො.ඡනිස්සයපටිප්පස්සද්ධිගයො
ආෙරියම්හා.ඡ නහාගනඅනුපඤ්ඤත්තිගයො–විප්පකතචීව ං ආදායපක්කමති, 
විප්පකතචීව ංසමාදායපක්කමති. 

[මහාව. 85 ආදගයො] ඡහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
උපසම්පාගදතබ්බං නිස්සගයො දාතබ්ගබො සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො –
අගසක්ගඛන සීලක්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, අගසක්ගඛන 
සමාධික්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, අගසක්ගඛන පඤ්ඤක්ඛන්ගධන
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සමන්නා ගතො ගහොති, අගසක්ගඛන විමුත්තික්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො
ගහොති, අගසක්ගඛන විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, 
දසවස්ගසොවාගහොතිඅතිග කදසවස්ගසො වා. 

අපග හිපි ඡහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං 
නිස්සගයොදාතබ්ගබොසාමගණග ොඋපට්ඨාගපතබ්ගබො–අත්තනාඅගසක්ගඛන
සීලක්ඛන්ගධ සමන්නා ගතො ගහොති, ප ං අගසක්ගඛ සීලක්ඛන්ගධ
සමාදගපතා; අත්තනා අගසක්ගඛනසමාධික්ඛන්ගධනසමන්නා ගතො ගහොති, 
ප ං අගසක්ගඛ සමාධික්ඛන්ගධ සමාදගපතා; අත්තනා අගසක්ගඛන
පඤ්ඤක්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, ප ං අගසක්ගඛ පඤ්ඤක්ඛන්ගධ 
සමාදගපතා; අත්තනාඅගසක්ගඛනවිමුත්තික්ඛන්ගධනසමන්නා ගතොගහොති, 
ප ං අගසක්ගඛ විමුත්තික්ඛන්ගධ සමාදගපතා; අත්තනා අගසක්ගඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, ප ං අගසක්ගඛ
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ගධ සමාදගපතා; දසවස්ගසො වා ගහොති
අතිග කදසවස්ගසොවා. 

අපග හිපි ඡහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං 
නිස්සගයොදාතබ්ගබොසාමගණග ොඋපට්ඨාගපතබ්ගබො–සද්ගධොගහොති, හිරිමා
ගහොති, ඔත්තප්පී ගහොති, ආ ද්ධවීරිගයො ගහොති, උපට්ඨිතස්සති ගහොති, 
දසවස්ගසොවා ගහොතිඅතිග කදසවස්ගසොවා. 

අපග හිපි ඡහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං 
නිස්සගයො දාතබ්ගබො සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො – න අධිසීගල
සීලවිපන්ගනොගහොති, න අජ්ඣාොග ආො විපන්ගනොගහොති, නඅතිදිට්ඨියා
දිට්ඨිවිපන්ගනො ගහොති, බහුස්සුගතො ගහොති, පඤ්ඤවා ගහොති, දසවස්ගසො වා
ගහොතිඅතිග කදසවස්ගසොවා. 

අපග හිපි ඡහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං 
නිස්සගයො දාතබ්ගබො සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො – පටිබගලො ගහොති
අන්ගතවාසිං වා සද්ධිවිහාරිං වා ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාගපතුං වා, 
අනභි තං වූපකාගසතුං වා වූපකාසාගපතුං වා [අනභි තිං (ක.)], උප්පන්නං
කුක්කුච්ෙං ධම්මගතො විගනොගදතුං [විගනොගදතුං වා විගනොදාගපතුං වා (සයා.)
මහාව. 85], ආපත්තිංජානාති, ආපත්තිවුට්ඨානංජානාති, දසවස්ගසොවාගහොති 
අතිග කදසවස්ගසොවා. 

අපග හිපි ඡහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං
නිස්සගයො දාතබ්ගබො සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො – පටිබගලො ගහොති 
අන්ගතවාසිං වා සද්ධිවිහාරිං වා ආභිසමාොරිකාය සික්ඛාය සික්ඛාගපතුං, 
ආදිබ්රහ්මොරියකාය සික්ඛාය විගනතුං, අභිධම්ගම විගනතුං, අභිවිනගය
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විගනතුං, උප්පන්නං දිට්ඨි තං ධම්මගතො විගවගෙතුං, දසවස්ගසො වා ගහොති
අතිග කදසවස්ගසොවා. 

අපග හිපි ඡහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං
නිස්සගයො දාතබ්ගබො සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො – ආපත්තිං ජානාති, 
අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති,  රුකං ආපත්තිං ජානාති, 
උභයානි ගඛො පනස්ස පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න ස්වා තානි ගහොන්ති 
සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තගසො අනුබයඤ්ජනගසො, 
දසවස්ගසොවා ගහොතිඅතිග කදසවස්ගසොවා. 

ඡ අධම්මිකානි පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි, ඡ ධම්මිකානි 
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානීති. 

ඡක්කංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

අ ා වා ා වාෙ, විනීතාසාමීචිපිෙ; 
සමුට්ඨානාගඡදනාගෙව, ආකා ානිසංගසනෙ. 

ප මානිෙඡා ත්තං, චීව ං ජනානිෙ; 
කායගතොචිත්තගතොොපි, වාෙගතොචිත්තගතොපිෙ. 

කායවාොචිත්තගතොෙ, කම්මවිවාදගමවෙ; 
අනුවාදාදීඝගසොෙ, තිරියංනිස්සගයනෙ. 

අනුපඤ්ඤත්තිආදාය, සමාදායතගථවෙ; 
අගසක්ගඛසමාදගපතා, සද්ගධොඅධිසීගලනෙ; 
ගිලානාභිසමාොරී, ආපත්තාධම්මධම්මිකාති. 

7. සත්තකවාග ො 

327. සත්තාපත්තිගයො. සත්තාපත්තික්ඛන්ධා. සත්ත විනීතවත්ථූනි. සත්ත
සාමීචිගයො. සත්ත අධම්මිකා පටිඤ්ඤාතක ණා. සත්ත ධම්මිකා
පටිඤ්ඤාතක ණා. සත්තන්නං අනාපත්ති සත්තාහක ණීගයන  න්තුං.
සත්තානිසංසා විනයධග . සත්ත ප මානි. සත්තගම අරුණුග් මගන
නිස්සග්ගියං ගහොති. සත්ත සමථා. සත්ත කම්මානි. සත්ත ආමකධඤ්ඤානි.
තිරියං සත්තන්ත ා.  ණගභොජගන සත්ත අනුපඤ්ඤත්තිගයො. ගභසජ්ජානි
පටිග් ගහත්වා සත්තාහප මං සන්නිධිකා කං පරිභුඤ්ජිතබ්බානි. කතචීව ං
ආදායපක්කමති.කතචීව ං සමාදාය පක්කමති. භික්ඛුස්සනගහොතිආපත්ති
දට්ඨබ්බා. භික්ඛුස්ස ගහොති ආපත්ති දට්ඨබ්බා. භික්ඛුස්ස ගහොති ආපත්ති



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

215 

පටුන  

දට්ඨබ්බා [පටිකාතබ්බා (සබ්බත්ථ) අට්ඨකථා ෙ ෙම්ගපයයක්ඛන්ධගක
අධම්මකම්මාදිකථා ෙ ඔගලොගකතබ්බා]. සත්ත අධම්මිකානි
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි.සත්තධම්මිකානි පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. 

[අ. නි. 7.75] සත්තහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු විනයධග ො ගහොති –
ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති,  රුකං
ආපත්තිං ජානාති, සීලවා ගහොති, පාතිගමොක්ඛසංව සංවුගතො විහ ති 
ආො ග ොෙ සම්පන්ගනොඅණුමත්ගතසුවජ්ගජසුභයදස්සාවීසමාදායසික්ඛති
සික්ඛාපගදසු, ෙතුන්නං ඣානානං ආභිගෙතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහා ානං
නිකාමලාභී ගහොති අකිච්ඡලාභී අකසි ලාභී, ආසවානඤ්ෙ ඛයා අනාසවං
ගෙගතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්ගඨවධම්ගම සයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහ ති. 

අපග හිපි සත්තහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු විනයධග ො ගහොති – 
ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති,  රුකං
ආපත්තිං ජානාති, බහුස්සුගතොගහොතිසුතධග ොසුතසන්නිෙගයොගයගතධම්මා
ආදිකලයාණා මජ්ගඣකලයාණා පරිගයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං 
ගකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මෙරියං අභිවදන්ති තථාරූපස්ස ධම්මා
බහුස්සුතා ගහොන්තිධාතා [ධතා (සී.සයා.)] වෙසාපරිචිතා මනසානුගපක්ඛිතා
දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා, ෙතුන්නං ඣානානං ආභිගෙතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහා ානං නිකාමලාභී ගහොති අකිච්ඡලාභී අකසි ලාභී, 
ආසවානඤ්ෙඛයා අනාසවංගෙගතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්ගඨවධම්ගම
සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහ ති. 

අපග හිපි සත්තහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු විනයධග ො ගහොති – 
ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති,  රුකං
ආපත්තිං ජානාති, උභයානි ගඛො පනස්ස පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න
ස්වා තානි ගහොන්ති සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තගසො
අනුබයඤ්ජනගසො, ෙතුන්නං ඣානානං ආභිගෙතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහා ානං නිකාමලාභී ගහොති අකිච්ඡලාභී අකසි ලාභී, 
ආසවානඤ්ෙ ඛයාඅනාසවංගෙගතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්ගඨවධම්ගම
සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහ ති. 

අපග හිපි සත්තහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු විනයධග ො ගහොති – 
ආපත්තිං ජානාති; අනාපත්තිං ජානාති; ලහුකං ආපත්තිං ජානාති;  රුකං
ආපත්තිං ජානාති; අගනකවිහිතං පුබ්ගබනිවාසං අනුස්ස ති, ගසයයථිදං –
එකම්පිජාතිංද්ගවපි ජාතිගයොතිස්ගසොපිජාතිගයොෙතස්ගසොපිජාතිගයොපඤ්ෙපි
ජාතිගයො දසපි ජාතිගයො වීසම්පි ජාතිගයො තිංසම්පි ජාතිගයො ෙත්තාලීසම්පි
ජාතිගයොපඤ්ඤාසම්පිජාතිගයොජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පිජාතිසතසහස්සම්පි
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පටුන  

අගනගකපි සංවට්ටකප්ගප අගනගකපි විවට්ටකප්ගප අගනගකපි
සංවට්ටවිවට්ටකප්ගප – ‘‘අමුත්රාසිං එවංනාගමො එවංග ොත්ගතො එවංවණ්ගණො
එවමාහාග ොඑවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංගවදීඑවමායුපරියන්ගතො, ගසොතගතොචුගතො
අමුත්ර උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනාගමො එවංග ොත්ගතො එවංවණ්ගණො
එවමාහාග ො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංගවදීඑවමායුපරියන්ගතො, ගසොතගතොචුගතො
ඉධූපපන්ගනො’’ති ඉති සාකා ං සඋද්ගදසං අගනකවිහිතං පුබ්ගබනිවාසං
අනුස්ස ති; දිබ්ගබන ෙක්ඛුනා විසුද්ගධන අතික්කන්තමානුසගකන 
[අතික්කන්තමානුස්සගකන (ක.)] සත්ගත පස්සති ෙවමාගන උපපජ්ජමාගන
හීගන පණීගත සුවණ්ගණ දුබ්බණ්ගණ, සු ගත දුග් ගත යථාකම්මූපග 
සත්ගත පජානාති – ‘‘ඉගම වත ගභොන්ගතො සත්තා කායදුච්ෙරිගතන
සමන්නා තා වචීදුච්ෙරිගතන සමන්නා තා මගනොදුච්ෙරිගතන සමන්නා තා
අරියානං උපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, ගත කායස්ස
ගභදා ප ංම ණා අපායං දුග් තිං විනිපාතංනි යංඋපපන්නා, ඉගමවා පන
ගභොන්ගතො සත්තාකායසුෙරිගතන සමන්නා තා වචීසුෙරිගතනසමන්නා තා
මගනොසුෙරිගතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, ගත කායස්ස ගභදා ප ං ම ණා සු තිං සග් ං
ගලොකං උපපන්නා’’ති ඉති දිබ්ගබන ෙක්ඛුනා විසුද්ගධන
අතික්කන්තමානුසගකන සත්ගත පස්සති ෙවමාගන උපපජ්ජමාගන හීගන
පණීගත සුවණ්ගණ දුබ්බණ්ගණ සු ගත දුග් ගත යථාකම්මූපග  සත්ගත
පජානාති; ආසවානඤ්ෙ ඛයා අනාසවං ගෙගතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්ගඨවධම්ගමසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහ ති. 

සත්තහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො ගසොභති – ආපත්තිං ජානාති, 
අනාපත්තිංජානාති, ලහුකංආපත්තිංජානාති,  රුකං ආපත්තිංජානාති, සීලවා
ගහොති…ගප.… සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපගදසු, ෙතුන්නං ඣානානං
ආභිගෙතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහා ානං නිකාමලාභී ගහොති අකිච්ඡලාභී
අකසි ලාභී, ආසවානඤ්ෙ ඛයා අනාසවං ගෙගතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්ගඨවධම්ගමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහ ති. 

අපග හිපිසත්තහඞ්ග හිසමන්නා ගතොවිනයධග ො.ගසොභති–ආපත්තිං 
ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති,  රුකං ආපත්තිං
ජානාති, බහුස්සුගතො ගහොති…ගප.… දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ගධො ෙතුන්නං
ඣානානං ආභිගෙතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහා ානං නිකාමලාභී ගහොති
අකිච්ඡලාභී අකසි ලාභී, ආසවානඤ්ෙ ඛයා අනාසවං ගෙගතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්ගඨව ධම්ගම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහ ති. 
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අපග හිපිසත්තහඞ්ග හිසමන්නා ගතොවිනයධග ොගසොභති –ආපත්තිං 
ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති,  රුකං ආපත්තිං
ජානාති, උභයානි ගඛො පනස්ස පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න ස්වා තානි
ගහොන්තිසුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනිසුවිනිච්ඡිතානිසුත්තගසොඅනුබයඤ්ජනගසො, 
ෙතුන්නං ඣානානං ආභිගෙතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහා ානං නිකාමලාභී
ගහොති අකිච්ඡලාභී අකසි ලාභී, ආසවානඤ්ෙ ඛයා අනාසවං ගෙගතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්ගඨව ධම්ගම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහ ති. 

අපග හිපිසත්තහඞ්ග හිසමන්නා ගතොවිනයධග ොගසොභති –ආපත්තිං 
ජානාති; අනාපත්තිං ජානාති; ලහුකං ආපත්තිං ජානාති;  රුකං ආපත්තිං
ජානාති; අගනකවිහිතංපුබ්ගබනිවාසංඅනුස්ස ති, ගසයයථිදං –එකම්පිජාතිං
ද්ගවපි ජාතිගයො…ගප.…ඉතිසාකා ංසඋද්ගදසංඅගනකවිහිතංපුබ්ගබනිවාසං
අනුස්ස ති, දිබ්ගබන ෙක්ඛුනා විසුද්ගධන අතික්කන්තමානුසගකන සත්ගත
පස්සති ෙවමාගන උපපජ්ජමාගන හීගන පණීගත සුවණ්ගණ දුබ්බණ්ගණ
සු ගත දුග් ගත යථාකම්මූපග  සත්ගත පජානාති…ගප.… ඉති දිබ්ගබන
ෙක්ඛුනා විසුද්ගධන අතික්කන්තමානුසගකන සත්ගත පස්සති ෙවමාගන 
උපපජ්ජමාගන හීගන පණීගත සුවණ්ගණ දුබ්බණ්ගණ සු ගත දුග් ගත
යථාකම්මූපග  සත්ගතපජානාති; ආසවානඤ්ෙඛයාඅනාසවංගෙගතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්ගඨව ධම්ගම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 
විහ ති. 

[දී. නි. 3.330] සත්ත අසද්ධම්මා – අස්සද්ගධො ගහොති, අහිරිගකො ගහොති, 
අගනොත්තප්පීගහොති, අප්පස්සුගතොගහොති, කුසීගතො ගහොති, මුට්ඨස්සතිගහොති, 
දුප්පඤ්ගඤොගහොති. 

[දී.නි.3.330] සත්ත සද්ධම්මා–සද්ගධොගහොති, හිරිමාගහොති, ඔත්තප්පී
ගහොති, බහුස්සුගතො ගහොති, ආ ද්ධවීරිගයො ගහොති, උපට්ඨිතස්සති ගහොති, 
පඤ්ඤවාගහොතීති. 

සත්තකංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

ආපත්තිආපත්තික්ඛන්ධා, විනීතාසාමීචිපිෙ; 
අධම්මිකාධම්මිකාෙ, අනාපත්තිෙසත්තාහං. 

ආනිසංසාප මානි, අරුණසමගථනෙ; 
කම්මාආමකධඤ්ඤාෙ, තිරියං ණගභොජගන. 
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සත්තාහප මං ආදාය, සමාදායතගථවෙ; 
නගහොතිගහොතිගහොතිෙ, අධම්මාධම්මිකානිෙ. 

ෙතුග ොවිනයධ ා, ෙතුභික්ඛූෙගසොභගන; 
සත්තගෙවඅසද්ධම්මා, සත්තසද්ධම්මාගදසිතාති. 

8. අට්ඨකවාග ො 

328. අට්ඨානිසංගසසම්පස්සමාගනනනගසොභික්ඛුආපත්තියා අදස්සගන
උක්ඛිපිතබ්ගබො. අට්ඨානිසංගස සම්පස්සමාගනන පග සම්පි සද්ධාය සා 
ආපත්ති ගදගසතබ්බා. අට්ඨ යාවතතියකා. අට්ඨහාකාග හි කුලානි දූගසති.
අට්ඨ මාතිකා චීව ස්ස උප්පාදාය. අට්ඨ මාතිකා කථිනස්ස උබ්භා ාය. අට්ඨ
පානානි. [චූළව. 348; අ. නි. 8.7] අට්ඨහි අසද්ධම්ගමහි අභිභූගතො 
පරියාදින්නචිත්ගතො ගදවදත්ගතො ආපායිගකො ගන යිගකො කප්පට්ගඨො
අගතකිච්ගඡො. අට්ඨ ගලොකධම්මා. අට්ඨ  රුධම්මා. අට්ඨ පාටිගදසනීයා. 
අට්ඨඞ්ගිගකො මුසාවාගදො. අට්ඨ උගපොසථඞ් ානි. අට්ඨ දූගතයයඞ් ානි. අට්ඨ
තිත්ථියවත්තානි. අට්ඨ අච්ඡරියා අබ්භුතධම්මා මහාසමුද්ගද. අට්ඨ අච්ඡරියා
අබ්භුතධම්මා ඉමස්මිං ධම්මවිනගය. අට්ඨ අනතිරිත්තා. අට්ඨ අතිරිත්තා.
අට්ඨගමඅරුණුග් මගනනිස්සග්ගියංගහොති.අට්ඨ පා ාජිකා.අට්ඨමංවත්ථුං
පරිපූග න්තීනාගසතබ්බා. අට්ඨමං වත්ථුං පරිපූග න්තියා ගදසිතාපි අගදසිතා
ගහොති.අට්ඨවාචිකා උපසම්පදා. අට්ඨන්නංපච්චුට්ඨාතබ්බං.අට්ඨන්නං ආසනං
දාතබ්බං. උපාසිකා අට්ඨ ව ානි යාෙති. අට්ඨහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
භික්ඛුගනොවාදගකො සම්මන්නිතබ්ගබො [සම්මනිතබ්ගබො (ක.)]. අට්ඨානිසංසා 
විනයධග . අට්ඨ ප මානි. තස්සපාපියසිකකම්මකගතන භික්ඛුනා අට්ඨසු
ධම්ගමසුසම්මා වත්තිතබ්බං. අට්ඨ අධම්මිකානිපාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි අට්ඨ
ධම්මිකානි පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානීති. 

අට්ඨකංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

නගසොභික්ඛුපග සම්පි, යාවතතියදූසනා; 
මාතිකාකථිනුබ්භා ා, පානාඅභිභූගතනෙ. 

ගලොකධම්මා රුධම්මා, පාටිගදසනීයාමුසා; 
උගපොසථාෙදූතඞ් ා, තිත්ථියාසමුද්ගදපිෙ. 

අබ්භුතාඅනතිරිත්තං, අතිරිත්තංනිස්සග්ගියං; 
පා ාජිකට්ඨමංවත්ථු, අගදසිතූපසම්පදා. 
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පච්චුට්ඨානාසනඤ්ගෙව, ව ංඔවාදගකනෙ; 
ආනිසංසාප මානි, අට්ඨධම්ගමසුවත්තනා; 
අධම්මිකාධම්මිකාෙ, අට්ඨකාසුප්පකාසිතාති. 

9. නවකවාග ො 

329. නවආඝාතවත්ථූනි. නවආඝාතපටිවිනයා. නව විනීතවත්ථූනි. නව 
පඨමාපත්තිකා. නවහි සඞ්ගඝො භිජ්ජති. නව පණීතගභොජනානි. නවමංගසහි 
දුක්කටං. නව පාතිගමොක්ඛුද්ගදසා. නව ප මානි. නව තණ්හාමූලකා ධම්මා.
නවවිධමානා.නවචීව ානිඅධිට්ඨාතබ්බානි.නවචීව ානිනවිකප්ගපතබ්බානි. 
දීඝගසො නව විදත්ථිගයො සු තවිදත්ථියා. නව අධම්මිකානි දානානි. නව
අධම්මිකා පටිග් හා. නව අධම්මිකා පරිගභො ා – තීණි ධම්මිකානි දානානි, 
තගයො ධම්මිකා පටිග් හා, තගයො ධම්මිකා පරිගභො ා. නව අධම්මිකා
සඤ්ඤත්තිගයො [පඤ්ඤත්තිගයො (සබ්බත්ථ) අට්ඨකථා ෙ සමථක්ඛන්ධගක
කණ්හපක්ඛනවකඤ්ෙ ඔගලොගකතබ්බං]. නව ධම්මිකා සඤ්ඤත්තිගයො. 
අධම්මකම්ගමද්ගවනවකානි.ධම්මකම්ගමද්ගව නවකානි.නව අධම්මිකානි
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි.නවධම්මිකානිපාතිගමොක්ඛට්ඨපනානීති. 

නවකංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

ආඝාතවත්ථුවිනයා, විනීතාපඨගමනෙ; 
භිජ්ජතිෙපණීතඤ්ෙ, මංසුද්ගදසප මානිෙ. 

තණ්හාමානාඅධිට්ඨානා, විකප්ගපෙවිදත්ථිගයො; 
දානාපටිග් හාගභො ා, තිවිධාපුනධම්මිකා. 

අධම්මධම්මසඤ්ඤත්ති, දුගවද්ගවනවකානිෙ; 
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි, අධම්මධම්මිකානිොති. 

10. දසකවාග ො 

330. දස ආඝාතවත්ථූනි. දස ආඝාතපටිවිනයා. දස විනීතවත්ථූනි. 
දසවත්ථුකාමිච්ඡාදිට්ඨි. දසවත්ථුකාසම්මාදිට්ඨි. දසඅන්තග් ාහිකාදිට්ඨි. දස
මිච්ඡත්තා. දස සම්මත්තා. දස අකුසලකම්මපථා. දස කුසලකම්මපථා. දස
අධම්මිකා සලාකග් ාහා. දස ධම්මිකා සලාකග් ාහා. සාමගණ ානං දස 
සික්ඛාපදානි.දසහඞ්ග හිසමන්නා ගතොසාමගණග ොනාගසතබ්ගබො. 

දසහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති – 
අත්තගනො භාසපරියන්තං න උග් ණ්හාති, ප ස්ස භාසපරියන්තං න
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උග් ණ්හාති, අත්තගනොභාසපරියන්තංඅනුග් ගහත්වාප ස්සභාසපරියන්තං 
අනුග් ගහත්වා අධම්ගමන කාග ති, අප්පටිඤ්ඤාය ආපත්තිං න ජානාති, 
ආපත්තියා මූලං නජානාති, ආපත්තිසමුදයං න ජානාති, ආපත්තිනිග ොධං න
ජානාති, ආපත්තිනිග ොධ ාමිනිං පටිපදංනජානාති. 

දසහඞ්ග හිසමන්නා ගතොවිනයධග ොපණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති– 
අත්තගනො භාසපරියන්තං උග් ණ්හාති, ප ස්ස භාසපරියන්තං උග් ණ්හාති, 
අත්තගනො භාසපරියන්තං උග් ගහත්වා ප ස්ස භාසපරියන්තං උග් ගහත්වා 
ධම්ගමන කාග ති, පටිඤ්ඤාය ආපත්තිං ජානාති, ආපත්තියා මූලං ජානාති, 
ආපත්තිසමුදයං ජානාති, ආපත්තිනිග ොධං ජානාති, ආපත්තිනිග ොධ ාමිනිං
පටිපදංජානාති. 

අපග හිපි දසහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං 
 ච්ඡති – අධික ණං න ජානාති, අධික ණස්ස මූලං න ජානාති, 
අධික ණසමුදයං න ජානාති, අධික ණනිග ොධං න ජානාති, 
අධික ණනිග ොධ ාමිනිං පටිපදං න ජානාති, වත්ථුං න ජානාති, නිදානං 
[උද්දානං (ක.)] න ජානාති, පඤ්ඤත්තිං න ජානාති, අනුපඤ්ඤත්තිං න
ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථංනජානාති. 

දසහඞ්ග හිසමන්නා ගතොවිනයධග ොපණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති– 
අධික ණං ජානාති, අධික ණස්ස මූලං ජානාති, අධික ණසමුදයං ජානාති, 
අධික ණනිග ොධං ජානාති, අධික ණනිග ොධ ාමිනිං පටිපදං ජානාති, වත්ථුං
ජානාති, නිදානං ජානාති, පඤ්ඤත්තිං ජානාති, අනුපඤ්ඤත්තිං ජානාති, 
අනුසන්ධිවෙනපථංජානාති. 

අපග හිපි දසහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං
 ච්ඡති –ඤත්තිංනජානාති, ඤත්තියාක ණංනජානාති, න පුබ්බකුසගලො
ගහොති, න අප කුසගලො ගහොති, අකාලඤ්ඤූ ෙ ගහොති, ආපත්තානාපත්තිං න
ජානාති, ලහුක රුකංආපත්තිංන ජානාති, සාවගසසානවගසසංආපත්තිංන
ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලංආපත්තිංනජානාති, ආෙරියප ම්ප ාගඛොපනස්ස
නසුග් හිතා ගහොතිනසුමනසිකතානසූපධාරිතා. 

දසහඞ්ග හි සමන්නා ගතොවිනයධග ොපණ්ඩිගතො ත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති–
ඤත්තිංජානාති, ඤත්තියාක ණංජානාති, පුබ්බකුසගලොගහොති, අප කුසගලො
ගහොති, කාලඤ්ඤූෙගහොති, ආපත්තානාපත්තිංජානාති, ලහුක රුකංආපත්තිං 
ජානාති, සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
ජානාති, ආෙරියප ම්ප ා ගඛො පනස්ස සුග් හිතා ගහොති සුමනසිකතා
සූපධාරිතා. 
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පටුන  

අපග හිපි දසහඞ්ග හි සමන්නා ගතො විනයධග ො බාගලො ත්ගවව සඞ්ඛං 
 ච්ඡති – ආපත්තානාපත්තිං න ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං න ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං න ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං න 
ජානාති, උභයානි ගඛො පනස්ස පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න න ස්වා තානි
ගහොන්ති න සුවිභත්තානි න සුප්පවත්තීනි න සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තගසො
අනුබයඤ්ජනගසො, ආපත්තානාපත්තිං න ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං න
ජානාති, සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං න ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං
ආපත්තිංනජානාති, අධික ගණෙනවිනිච්ඡයකුසගලොගහොති. 

දසහඞ්ග හිසමන්නා ගතොවිනයධග ොපණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති– 
ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ජානාති, 
උභයානි ගඛො පනස්ස පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න ස්වා තානි ගහොන්ති
සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තගසො අනුබයඤ්ජනගසො, 
ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, ලහුක රුකං ආපත්තිං ජානාති, 
සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ජානාති, 
අධික ගණ ෙවිනිච්ඡයකුසගලොගහොති. 

[අ. නි. 10.33] දසහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය
සම්මන්නිතබ්ගබො. දස අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං
පඤ්ඤත්තං. දස ආදීනවා  ාජන්ගතපු ප්පගවසගන. දස දානවත්ථූනි. දස 
 තනානි. දසවග්ග ොභික්ඛුසඞ්ගඝො. දසවග්ග න ගණනඋපසම්පාගදතබ්බං.
දස පංසුකූලානි. දස චීව ධා ණා [චීව ධා ණානි (සයා.)]. දසාහප මං 
අතිග කචීව ං ධාග තබ්බං. දස සුක්කානි. දස ඉත්ථිගයො. දස භරියාගයො.
ගවසාලියාදසවත්ථූනිදීගපන්ති.දසපුග් ලාඅවන්දියා. දසඅක්ගකොසවත්ථූනි.
දසහාකාග හිගපසුඤ්ඤංඋපසංහ ති.දසගසනාසනානි.දසව ානි යාචිංසු.දස
අධම්මිකානි පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. දස ධම්මිකානි පාතිගමොක්ඛට්ඨපනානි. 
දසානිසංසා යාගුයා. දස මංසා අකප්පියා. දස ප මානි. දසවස්ගසන භික්ඛුනා
බයත්ගතන පටිබගලන පබ්බාගජතබ්බං උපසම්පාගදතබ්බං නිස්සගයො
දාතබ්ගබො සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො. දසවස්සාය භික්ඛුනියා බයත්තාය
පටිබලායපබ්බාගජතබ්බං උපසම්පාගදතබ්බංනිස්සගයො දාතබ්ගබොසාමගණරී
උපට්ඨාගපතබ්බා.දසවස්සාය භික්ඛුනියාබයත්තායපටිබලායවුට්ඨාපනසම්මුති
සාදිතබ්බා.දසවස්සායගිහි තාය සික්ඛාදාතබ්බාති. 

දසකංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

ආඝාතං විනයංවත්ථු, මිච්ඡාසම්මාෙ අන්ත ා; 
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මිච්ඡත්තාගෙවසම්මත්තා, අකුසලාකුසලාපිෙ. 

සලාකා අධම්මාධම්මා, සාමගණ ාෙනාසනා; 
භාසාධික ණඤ්ගෙව, ඤත්තිලහුකගමවෙ. 

ලහුකා රුකාඑගත, කණ්හසුක්කාවිජානථ; 
උබ්බාහිකාෙසික්ඛාෙ, අන්ගතපුග ෙවත්ථූනි. 

 තනං දසවග්ග ොෙ, තගථවඋපසම්පදා; 
පංසුකූලධා ණාෙ, දසාහසුක්කඉත්ථිගයො. 

භරියාදසවත්ථූනි, අවන්දියක්ගකොගසනෙ; 
ගපසුඤ්ඤඤ්ගෙවගසනානි, ව ානිෙඅධම්මිකා. 

ධම්මිකායාගුමංසාෙ, ප මාභික්ඛුභික්ඛුනී; 
වුට්ඨාපනාගිහි තා, දසකාසුප්පකාසිතාති. 

11. එකාදසකවාග ො 

331. එකාද පුග් ලාඅනුපසම්පන්නාන උපසම්පාගදතබ්බා, උපසම්පන්නා
නාගසතබ්බා. එකාදස පාදුකා අකප්පියා. එකාදස පත්තා අකප්පියා. එකාදස
චීව ානිඅකප්පියානි.එකාදසයාවතතියකා.භික්ඛුනීනංඑකාදස අන්ත ායිකා
ධම්මා පුච්ඡිතබ්බා. එකාදස චීව ානි අධිට්ඨාතබ්බානි. එකාදස චීව ානි න
විකප්ගපතබ්බානි. එකාදගස අරුණුග් මගන නිස්සග්ගියං ගහොති. එකාදස
 ණ්ඨිකා කප්පියා. එකාදස විධා [වීථා (සයා.)] කප්පියා. එකාදස පථවී
අකප්පියා. එකාදස පථවීකප්පියා. එකාදසනිස්සයපටිප්පස්සද්ධිගයො. එකාදස 
පුග් ලා අවන්දියා. එකාදස ප මානි. එකාදස ව ානි යාචිංසු. එකාදස
සීමාගදොසා. අක්ගකොසකපරිභාසගක පුග් ගල එකාදසාදීනවා පාටිකඞ්ඛා. [අ.
නි. 11.15; මි. ප. 4.4.6] ගමත්තාය ගෙගතොවිමුත්තියා ආගසවිතාය භාවිතාය
බහුලීකතාය යානීකතාය වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමා ද්ධාය
එකාදසානිසංසා පාටිකඞ්ඛා. සුඛං සුපති, සුඛං පටිබුජ්ඣති, නපාපකංසුපිනං
පස්සති, මනුස්සානං පිගයො ගහොති, අමනුස්සානං පිගයො ගහොති, ගදවතා
 ක්ඛන්ති, නාස්ස අග්ගි වා විසං වා සත්ථං වා කමති, තුවට්ටං චිත්තං
සමාධියති, මුඛවණ්ගණො විප්පසීදති, අසම්මූළ්ගහො කාලඞ්කග ොති, උත්තරි
අප්පටිවිජ්ඣන්ගතො බ්රහ්මගලොකූපග ො ගහොති – ගමත්තාය ගෙගතොවිමුත්තියා 
ආගසවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය යානීකතාය වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය
පරිචිතායසුසමා ද්ධායඉගමඑකාදසානිසංසාපාටිකඞ්ඛාති. 

එකාදසකංනිට්ඨිතං. 
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තස්සුද්දානං– 

නාගසතබ්බාපාදුකාෙ, පත්තාෙචීව ානිෙ; 
තතියාපුච්ඡිතබ්බාෙ, අධිට්ඨානවිකප්පනා. 

අරුණා  ණ්ඨිකාවිධා, අකප්පියාෙ කප්පියං; 
නිස්සයාවන්දියාගෙව, ප මානිව ානිෙ; 
සීමාගදොසාෙඅක්ගකොසා, ගමත්තාගයකාදසාකතාති. 

එකුත්තරිකනගයො. 

තස්සුද්දානං– 

එකකා ෙදුකාගෙව, තිකාෙෙතුපඤ්ෙකා; 
ඡසත්තට්ඨනවකාෙ, දසඑකාදසානිෙ. 

හිතායසබ්බසත්තානං, ඤාතධම්ගමනතාදිනා; 
එකුත්තරිකාවිමලා, මහාවීග නගදසිතාති. 

එකුත්තරිකනගයොනිට්ඨිගතො. 

උගපොසථාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනා 

ආදිමජ්ඣන්තපුච්ඡනං 

332. උගපොසථකම්මස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
පවා ණාකම්මස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
තජ්ජනීයකම්මස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
නියස්සකම්මස්ස…ගප.… පබ්බාජනීයකම්මස්ස…ගප.…
පටිසා ණීයකම්මස්ස…ගප.… උක්ගඛපනීයකම්මස්ස…ගප.… 
පරිවාසදානස්ස…ගප.… මූලායපටිකස්සනාය…ගප.…
මානත්තදානස්ස…ගප.…අබ්භානස්ස…ගප.… උපසම්පදාකම්මස්සගකොආදි, 
කිංමජ්ගඣ, කිංපරිගයොසානං? තජ්ජනීයකම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධියාගකොආදි, 
කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? නියස්සකම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධියා ගකොආදි, 
කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? පබ්බාජනීයකම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධියා ගකො
ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? පටිසා ණීයකම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධියා
ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? උක්ගඛපනීයකම්මස්ස 
පටිප්පස්සද්ධියාගකොආදි, කිංමජ්ගඣ, කිංපරිගයොසානං? සතිවිනයස්සගකො
ආදි, කිං මජ්ගජ, කිංපරිගයොසානං? අමූළ්හවිනයස්සගකොආදි, කිංමජ්ගඣ, කිං
පරිගයොසානං? තස්සපාපියසිකාය ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
තිණවත්ථා කස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
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භික්ඛුගනොවාදකසම්මුතියා ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
තිචීවග න අවිප්පවාසසම්මුතියා ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
සන්ථතසම්මුතියා ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
රූපියඡඩ්ඩකසම්මුතියා ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
සාටියග් ාහාපකසම්මුතිගයො ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
පත්තග් ාහාපකසම්මුතියා ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 
දණ්ඩසම්මුතියා ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? සික්කාසම්මුතියා
ගකොආදි, කිං මජ්ගඣ, කිංපරිගයොසානං? දණ්ඩසික්කාසම්මුතියාගකොආදි, කිං
මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? 

ආදිමජ්ඣන්තවිස්සජ්ජනා 

333. උගපොසථකම්මස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානන්ති? 
උගපොසථකම්මස්සසාමග්ගී ආදි, කිරියාමජ්ගඣ, නිට්ඨානංපරිගයොසානං. 

පවා ණාකම්මස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානන්ති? 
පවා ණාකම්මස්සසාමග්ගීආදි, කිරියාමජ්ගඣ, නිට්ඨානං පරිගයොසානං. 

තජ්ජනීයකම්මස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානන්ති? 
තජ්ජනීයකම්මස්ස වත්ථු ෙ පුග් ගලො ෙ ආදි, ඤත්ති මජ්ගඣ, කම්මවාො 
පරිගයොසානං. 

නියස්සකම්මස්ස…ගප.… පබ්බාජනීයකම්මස්ස…ගප.… 
පටිසා ණීයකම්මස්ස…ගප.… උක්ගඛපනීයකම්මස්ස…ගප.…
පරිවාසදානස්ස…ගප.… මූලායපටිකස්සනාය…ගප.…
මානත්තදානස්ස…ගප.… අබ්භානස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං 
පරිගයොසානන්ති? අබ්භානස්ස වත්ථු ෙ පුග් ගලො ෙ ආදි, ඤත්ති මජ්ගඣ, 
කම්මවාො පරිගයොසානං. 

උපසම්පදාකම්මස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානන්ති? 
උපසම්පදාකම්මස්සපුග් ගලොආදි, ඤත්තිමජ්ගඣ, කම්මවාොපරිගයොසානං. 

තජ්ජනීයකම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධියා ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං 
පරිගයොසානන්ති? තජ්ජනීයකම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධියා සම්මාවත්තනා ආදි, 
ඤත්ති මජ්ගඣ, කම්මවාොපරිගයොසානං. 

නියස්සකම්මස්ස…ගප.… පබ්බාජනීයකම්මස්ස…ගප.… 
පටිසා ණීයකම්මස්ස…ගප.… උක්ගඛපනීයකම්මස්ස පටිප්පස්සද්ධියා ගකො
ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානන්ති? උක්ගඛපනීයකම්මස්ස
පටිප්පස්සද්ධියාසම්මාවත්තනා ආදි, ඤත්තිමජ්ගඣ, කම්මවාොපරිගයොසානං. 
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සතිවිනයස්ස ගකොආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානන්ති? සතිවිනයස්ස
වත්ථු ෙපුග් ගලොෙආදි, ඤත්ති මජ්ගඣ, කම්මවාොපරිගයොසානං. 

අමූළ්හවිනයස්ස …ගප.… තස්සපාපියසිකාය…ගප.… 
තිණවත්ථා කස්ස…ගප.… භික්ඛුගනොවාදකසම්මුතියා…ගප.… තිචීවග න 
අවිප්පවාසසම්මුතියා…ගප.… සන්ථතසම්මුතියා…ගප.…
රූපියඡඩ්ඩකසම්මුතියා…ගප.… සාටියග් ාහාපකසම්මුතියා…ගප.…
පත්තග් ාහාපකසම්මුතියා…ගප.… දණ්ඩසම්මුතියා…ගප.… 
සික්කාසම්මුතියා…ගප.… දණ්ඩසික්කාසම්මුතියා ගකොආදි, කිංමජ්ගඣ, කිං 
පරිගයොසානන්ති? දණ්ඩසික්කාසම්මුතියා වත්ථු ෙ පුග් ගලො ෙ ආදි, ඤත්ති
මජ්ගඣ, කම්මවාොපරිගයොසානං. 

උගපොසථාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනානිට්ඨිතා. 

අත්ථවසපක ණං 

334. [අ. නි. 10.334; පරි. 22] දස අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන
සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං – සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, සඞ්ඝඵාසුතාය, 
දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය, ගපසලානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහා ාය, 
දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංව ාය, සම්ප ායිකානං ආසවානං පටිඝාතාය, 
අප්පසන්නානං පසාදාය, පසන්නානං භිගයයොභාවාය, සද්ධම්මට්ඨිතියා
විනයානුග් හාය. 

යං සඞ්ඝසුට්ඨු තං සඞ්ඝඵාසු. යං සඞ්ඝඵාසු තං දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං
නිග් හාය. යං දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය තං ගපසලානං භික්ඛූනං 
ඵාසුවිහා ාය. යං ගපසලානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහා ාය තං දිට්ඨධම්මිකානං
ආසවානංසංව ාය. යංදිට්ඨධම්මිකානංආසවානංසංව ායතංසම්ප ායිකානං
ආසවානං පටිඝාතාය. යං සම්ප ායිකානං ආසවානං පටිඝාතාය තං
අප්පසන්නානං පසාදාය. යං අප්පසන්නානං පසාදාය තං පසන්නානං
භිගයයොභාවාය. යං පසන්නානං භිගයයොභාවාය තං සද්ධම්මට්ඨිතියා. යං 
සද්ධම්මට්ඨිතියාතංවිනයානුග් හාය. 

යං සඞ්ඝසුට්ඨු තං සඞ්ඝඵාසු. යං සඞ්ඝසුට්ඨු තං දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං
නිග් හාය.යංසඞ්ඝසුට්ඨුතංගපසලානංභික්ඛූනංඵාසුවිහා ාය.යං සඞ්ඝසුට්ඨු
තං දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංව ාය. යං සඞ්ඝසුට්ඨු තං සම්ප ායිකානං 
ආසවානංපටිඝාතාය.යංසඞ්ඝසුට්ඨුතං අප්පසන්නානංපසාදාය.යං සඞ්ඝසුට්ඨු
තං පසන්නානං භිගයයොභාවාය. යං සඞ්ඝසුට්ඨු තං සද්ධම්මට්ඨිතියා. යං
සඞ්ඝසුට්ඨුතංවිනයානුග් හාය. 
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යං සඞ්ඝඵාසු තං දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය. යං සඞ්ඝඵාසු තං
ගපසලානංභික්ඛූනංඵාසුවිහා ාය. යංසඞ්ඝඵාසුතං දිට්ඨධම්මිකානංආසවානං
සංව ාය.යංසඞ්ඝඵාසුතංසම්ප ායිකානංආසවානංපටිඝාතාය. යංසඞ්ඝඵාසු
තංඅප්පසන්නානංපසාදාය.යංසඞ්ඝඵාසුතංපසන්නානංභිගයයොභාවාය.යං 
සඞ්ඝඵාසු තං සද්ධම්මට්ඨිතියා. යං සඞ්ඝඵාසු තං විනයානුග් හාය. යං
සඞ්ඝඵාසුතං සඞ්ඝසුට්ඨු. 

යං දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය…ගප.… යං ගපසලානං භික්ඛූනං
ඵාසුවිහා ාය…යං දිට්ඨධම්මිකානංආසවානංසංව ාය…යංසම්ප ායිකානං 
ආසවානං පටිඝාතාය… යං අප්පසන්නානං පසාදාය… යං පසන්නානං 
භිගයයොභාවාය…යං සද්ධම්මට්ඨිතියා…යං විනයානුග් හායතං සඞ්ඝසුට්ඨු.
යං විනයානුග් හාය තං සඞ්ඝඵාසු. යං විනයානුග් හාය තං දුම්මඞ්කූනං
පුග් ලානං නිග් හාය. යං විනයානුග් හාය තං ගපසලානං භික්ඛූනං
ඵාසුවිහා ාය.යංවිනයානුග් හාය තංදිට්ඨධම්මිකානංආසවානංසංව ාය.යං
විනයානුග් හායතංසම්ප ායිකානංආසවානං පටිඝාතාය.යංවිනයානුග් හාය
තං අප්පසන්නානං පසාදාය. යං විනයානුග් හාය තං පසන්නානං
භිගයයොභාවාය.යංවිනයානුග් හායතං සද්ධම්මට්ඨිතියාති. 

අත්ථසතංධම්මසතං, ද්ගවෙනිරුත්තිසතානි; 
ෙත්තාරිඤාණසතානි, අත්ථවගසපක ගණති. 

අත්ථවසපක ණංනිට්ඨිතං. 

මහාවග්ග ොනිට්ඨිගතො. 

තස්සුද්දානං– 

පඨමංඅට්ඨපුච්ඡායං, පච්ෙගයසුපුනට්ඨෙ; 
භික්ඛූනංගසොළසඑගත, භික්ඛුනීනඤ්ෙගසොළස. 

ගපයයාලඅන්ත ාගභදා, එකුත්තරිකගමවෙ; 
පවා ණත්ථවසිකා, මහාවග් ස්සසඞ් ගහොති. 

අත්ථවසපක ණංනිට්ඨිතං. 

 ාථාසඞ් ණිකං 

1. සත්තන ග සුපඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං 

335. 
එකංසං චීව ංකත්වා, පග් ණ්හිත්වාන අඤ්ජලිං; 
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ආසීසමානරූගපොව [ආසිංසමානරූගපොව (සී. සයා.)], කිස්ස ත්වං ඉධ
මා ගතො. 

ද්වීසුවිනගයසුගයපඤ්ඤත්තා; 
උද්ගදසංආ ච්ඡන්තිඋගපොසගථසු; 
කතිගතසික්ඛාපදාගහොන්ති; 
කතිසුන ග සුපඤ්ඤත්තා. 

භද්දගකොගතඋම්මඞ්ග ො, ගයොනිගසොපරිපුච්ඡසි; 
තග්ඝගතඅහමක්ඛිස්සං, යථාසිකුසගලොතථා. 

ද්වීසුවිනගයසුගයපඤ්ඤත්තා; 
උද්ගදසංආ ච්ඡන්තිඋගපොසගථසු; 
අඩ්ඪුඩ්ඪසතානිගතගහොන්ති; 
සත්තසුන ග සුපඤ්ඤත්තා. 

කතගමසුසත්තසුන ග සුපඤ්ඤත්තා; 
ඉඞ්ඝගමත්වංබයාක නං [ඉඞ්ඝගමතංබයාක  (ක.)]; 
තංවෙනපථං [තවවෙනපථං(සයා.)] නිසාමයිත්වා; 
පටිපජ්ගජමහිතායගනොසියා. 

ගවසාලියං  ාජ ගහ, සාවත්ථියඤ්ෙආළවියං; 
ගකොසම්බියඤ්ෙසක්ගකසු, භග්ග සුගෙවපඤ්ඤත්තා. 

කති ගවසාලියංපඤ්ඤත්තා, කති ාජ ගහකතා; 
සාවත්ථියංකතිගහොන්ති, කතිආළවියංකතා. 

කතිගකොසම්බියංපඤ්ඤත්තා, කතිසක්ගකසුවුච්ෙන්ති; 
කතිභග්ග සුපඤ්ඤත්තා, තංගමඅක්ඛාහිපුච්ඡිගතො. 

දස ගවසාලියංපඤ්ඤත්තා, එකවීස ාජ ගහ කතා; 
ඡඌනතීණිසතානි, සබ්ගබසාවත්ථියංකතා. 

ඡආළවියංපඤ්ඤත්තා, අට්ඨගකොසම්බියංකතා; 
අට්ඨසක්ගකසුවුච්ෙන්ති, තගයොභග්ග සුපඤ්ඤත්තා. 

ගය ගවසාලියං පඤ්ඤත්තා, ගත සුගණොහි යථාතථං [යථාකථං (සී.
සයා.එවමුපරිපි)]; 
ගමථුනවිග් හුත්තරි, අතිග කඤ්ෙකාළකං. 
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භූතං ප ම්ප භත්තං, දන්තගපොගනන [දන්තගපොගණන (ක.)] 
අගෙලගකො; 
භික්ඛුනීසුෙඅක්ගකොගසො, දගසගතගවසාලියංකතා. 

ගය ාජ ගහපඤ්ඤත්තා, ගතසුගණොහියථාතථං; 
අදින්නාදානං ාජ ගහ, ද්ගවඅනුද්ධංසනාද්ගවපිෙගභදා. 

අන්ත වාසකංරූපියංසුත්තං, උජ්ඣාපගනනෙපාචිතපිණ්ඩං; 
 ණගභොජනංවිකාගලෙ, ොරිත්තංනහානංඌනවීසති. 

චීව ංදත්වාගවොසාසන්ති, එගත ාජ ගහකතා; 
ගි ග් ෙරියාතත්ගථව, ඡන්දදාගනනඑකවීසති. 

ගය සාවත්ථියංපඤ්ඤත්තා, ගතසුගණොහි යථාතථං; 
පා ාජිකානිෙත්තාරි, සඞ්ඝාදිගසසාභවන්තිගසොළස. 

අනියතාෙද්ගවගහොන්ති, නිස්සග්ගියාෙතුවීසති; 
ඡපඤ්ඤාසසතඤ්ගෙව, ඛුද්දකානිපවුච්ෙන්ති. 

දසගයවෙ ා ය්හා, ද්ගවසත්තතිෙගසඛියා; 
ඡඌනතීණිසතානි, සබ්ගබසාවත්ථියංකතා. 

ගයආළවියංපඤ්ඤත්තා, ගතසුගණොහියථාතථං; 
කුටිගකොසියගසයයාෙ, ඛණගන ච්ඡගදවගත; 
සප්පාණකඤ්ෙසිඤ්ෙන්ති, ඡඑගතආළවියංකතා. 

ගයගකොසම්බියංපඤ්ඤත්තා, ගතසුගණොහියථාතථං; 
මහාවිහාග ොගදොවෙස්සං, අඤ්ඤංද්වා ංසු ායෙ; 
අනාදරියංසහධම්ගමො, පගයොපාගනනඅට්ඨමං. 

ගය සක්ගකසුපඤ්ඤත්තා, ගතසුගණොහි යථාතථං; 
එළකගලොමානිපත්ගතොෙ, ඔවාගදොගෙවගභසජ්ජං. 

සූචි ආ ඤ්ඤිගකො ගෙව, අට්ගඨගත [ඡ එගත (සබ්බත්ථ)] 
කාපිලවත්ථගව; 
උදකසුද්ධියා ඔවාගදො, භික්ඛුනීසු පවුච්ෙන්ති. 

ගයභග්ග සුපඤ්ඤත්තා, ගතසුගණොහියථාතථං; 
සමාදහිත්වාවිසිබ්ගබන්ති, සාමිගසනසසිත්ථකං. 
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පා ාජිකානිෙත්තාරි, සඞ්ඝාදිගසසානිභවන්ති; 
සත්තෙනිස්සග්ගියානි, අට්ඨද්වත්තිංසඛුද්දකා. 

ද්ගව  ා ය්හාතගයොගසක්ඛා, ඡප්පඤ්ඤාස සික්ඛාපදා; 
ඡසුන ග සුපඤ්ඤත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා. 

ඡඌනතීණිසතානි, සබ්ගබසාවත්ථියංකතා; 
කාරුණිගකනබුද්ගධන, ග ොතගමනයසස්සිනා. 

2. ෙතුවිපත්තිං 

336. 
යංතං [යංයං(ක.)] පුච්ඡිම්හඅකිත්තයි ගනො; 
තංතංබයාකතංඅනඤ්ඤථා; 
අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමිතදිඞ්ඝබූ්රහි; 
 රුකලහුකඤ්ොපිසාවගසසං; 
අනවගසසංදුට්ඨුල්ලඤ්ෙඅදුට්ඨුල්ලං; 
ගයෙයාවතතියකා. 

සාධා ණංඅසාධා ණං; 
විභත්තිගයොෙ [විපත්තිගයොෙ(සී.සයා.)] ගයහිසමගථහිසම්මන්ති; 
සබ්බානිගපතානිවියාකග ොහි; 
හන්දවාකයංසුගණොමගත. 

එකතිංසා ගය රුකා, අට්ගඨත්ථඅනවගසසා; 
ගය  රුකාගතදුට්ඨුල්ලා, ගයදුට්ඨුල්ලාසා සීලවිපත්ති; 
පා ාජිකංසඞ්ඝාදිගසගසො, ‘‘සීලවිපත්තී’’තිවුච්ෙති. 

ථුල්ලච්ෙයං පාචිත්තියා, පාටිගදසනීයං දුක්කටං; 
දුබ්භාසිතංගයොොයං, අක්ගකොසතිහසාධිප්පාගයො; 
අයංසාආො විපත්තිසම්මතා. 

විපරීතදිට්ඨිං  ණ්හන්ති, අසද්ධම්ගමහි පු ක්ඛතා; 
අබ්භාචික්ඛන්තිසම්බුද්ධං, දුප්පඤ්ඤාගමොහපාරුතා; 
අයංසාදිට්ඨිවිපත්තිසම්මතා. 

ආජීවගහතු ආජීවකා ණා පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො අසන්තං අභූතං 
උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති, ආජීවගහතු ආජීවකා ණා සඤ්ෙරිත්තං
සමාපජ්ජති, ආජීවගහතුආජීවකා ණා–‘‘ගයොගතවිහාග වසති, ගසොභික්ඛු
අ හා’’තිභණති, ආජීවගහතු ආජීවකා ණාභික්ඛුපණීතගභොජනානිඅත්තගනො
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අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, ආජීවගහතු ආජීවකා ණා භික්ඛුනී
පණීතගභොජනානි අත්තගනො අත්ථාය විඤ්ඤාගපත්වා භුඤ්ජති, ආජීවගහතු
ආජීවකා ණාසූපංවාඔදනංවාඅගිලාගනොඅත්තගනොඅත්ථායවිඤ්ඤාගපත්වා 
භුඤ්ජති.අයංසාආජීවවිපත්තිසම්මතා. 

එකාදසයාවතතියකා, ගතසුගණොහියථාතථං; 
උක්ඛිත්තානුවත්තිකා, අට්ඨයාවතතියකා; 
අරිට්ගඨොෙණ්ඩකාළීෙ, ඉගමගතයාවතතියකා. 

3. ගඡදනකාදි 

337. කති ගඡදනකානි? කති ගභදනකානි? කති උද්දාලනකානි? කති
අනඤ්ඤපාචිත්තියානි? කතිභික්ඛුසම්මුතිගයො? කතිසාමීචිගයො? කති ප මානි? 

කතිජානන්තිපඤ්ඤත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා. 

ඡ ගඡදනකානි. එකං ගභදනකං. එකං උද්දාලනකං. ෙත්තාරි 
අනඤ්ඤපාචිත්තියානි. ෙතස්ගසො භික්ඛුසම්මුතිගයො. සත්ත සාමීචිගයො. චුද්දස 
ප මානි. 

ගසොදස [ගසොළස (සී. සයා.) අට්ඨකථා ඔගලොගකතබ්බා] ජානන්ති
පඤ්ඤත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා. 

4. අසාධා ණාදි 

338. 
වීසං ද්ගවසතානි භික්ඛූනංසික්ඛාපදානි; 
උද්ගදසංආ ච්ඡන්තිඋගපොසගථසු; 
තීණිසතානිෙත්තාරිභික්ඛුනීනංසික්ඛාපදානි; 
උද්ගදසංආ ච්ඡන්තිඋගපොසගථසු. 

ඡෙත්තාරීසාභික්ඛූනං, භික්ඛුනීහිඅසාධා ණා; 
සතංතිංසාෙභික්ඛුනීනං, භික්ඛූහිඅසාධා ණා. 

සතංසත්තතිඡච්ගෙව, උභින්නංඅසාධා ණා; 
සතංසත්තතිෙත්තාරි, උභින්නංසමසික්ඛතා. 

වීසං ද්ගවසතානිභික්ඛූනංසික්ඛාපදානි; 
උද්ගදසංආ ච්ඡන්තිඋගපොසගථසු; 
ගතසුගණොහියථාතථං. 

පා ාජිකානිෙත්තාරි, සඞ්ඝාදිගසසානිභවන්තිගත ස; 
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අනියතාද්ගවගහොන්ති. 

නිස්සග්ගියානිතිංගසව, ද්ගවනවුතිෙඛුද්දකා; 
ෙත්තාග ො පාටිගදසනීයා, පඤ්ෙසත්තති ගසඛියා. 

වීසංද්ගවසතානිචිගමගහොන්තිභික්ඛූනංසික්ඛාපදානි; 
උද්ගදසංආ ච්ඡන්තිඋගපොසගථසු. 

තීණිසතානිෙත්තාරි, භික්ඛුනීනංසික්ඛාපදානි; 
උද්ගදසංආ ච්ඡන්තිඋගපොසගථසු, ගතසුගණොහියථාතථං. 

පා ාජිකානි අට්ඨ, සඞ්ඝාදිගසසානිභවන්ති සත්ත ස; 
නිස්සග්ගියානිතිංගසව, සතංසට්ඨිඡගෙවඛුද්දකානි පවුච්ෙන්ති. 

අට්ඨපාටිගදසනීයා, පඤ්ෙසත්තතිගසඛියා; 
තීණිසතානිෙත්තාරිචිගමගහොන්තිභික්ඛුනීනංසික්ඛාපදානි; 
උද්ගදසංආ ච්ඡන්තිඋගපොසගථසු. 

ඡෙත්තාරීසාභික්ඛූනං, භික්ඛුනීහිඅසාධා ණා; 
ගතසුගණොහියථාතථං. 

සඞ්ඝාදිගසසා, ද්ගවඅනියගතහිඅට්ඨ; 
නිස්සග්ගියානි ද්වාදස, ගතහිගතගහොන්ති වීසති. 

ද්ගවවීසතිඛුද්දකා, ෙතුග ොපාටිගදසනීයා; 
ඡෙත්තාරීසාචිගමගහොන්ති, භික්ඛූනංභික්ඛුනීහිඅසාධා ණා. 

සතංතිංසාෙභික්ඛුනීනං, භික්ඛූහිඅසාධා ණා; 
ගතසුගණොහියථාතථං. 

පා ාජිකානි ෙත්තාරි, සඞ්ඝම්හාදස නිස්සග ; 
නිස්සග්ගියානිද්වාදස, ඡන්නවුතිෙඛුද්දකා; 
අට්ඨපාටිගදසනීයා. 

සතංතිංසාචිගමගහොන්තිභික්ඛුනීනං, භික්ඛූහිඅසාධා ණා; 
සතංසත්තතිඡච්ගෙව, උභින්නංඅසාධා ණා; 
ගතසුගණොහියථාතථං. 

පා ාජිකානිෙත්තාරි, සඞ්ඝාදිගසසානිභවන්තිගසොළස; 
අනියතාද්ගවගහොන්ති, නිස්සග්ගියානිෙතුවීසති; 
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සතංඅට්ඨා සාගෙව, ඛුද්දකානිපවුච්ෙන්ති; 
ද්වාදසපාටිගදසනීයා. 

සතංසත්තතිඡච්ගෙවිගමගහොන්ති, උභින්නංඅසාධා ණා; 
සතංසත්තතිෙත්තාරි, උභින්නංසමසික්ඛතා; 
ගතසුගණොහියථාතථං. 

පා ාජිකානිෙත්තාරි, සඞ්ඝාදිගසසානිභවන්තිසත්ත; 
නිස්සග්ගියානිඅට්ඨා ස, සමසත්තතිඛුද්දකා; 
පඤ්ෙසත්තතිගසඛියානි. 

සතංසත්තතිෙත්තාරිචිගමගහොන්ති, උභින්නංසමසික්ඛතා; 
අට්ගඨ පා ාජිකාගයදු ාසදා, තාලවත්ථුසමූපමා. 

පණ්ඩුපලාගසොපුථුසිලා, සීසච්ඡින්ගනොවගසොනග ො; 
තාගලොවමත්ථකච්ඡින්ගනො, අවිරුළ්හීභවන්තිගත. 

ගතවීසති සඞ්ඝාදිගසසා, ද්ගවඅනියතා; 
ද්ගව ෙත්තාරීසනිස්සග්ගියා; 
අට්ඨාසීතිසතංපාචිත්තියා, ද්වාදසපාටිගදසනීයා. 

පඤ්ෙසත්තතිගසඛියා, තීහිසමගථහිසම්මන්ති; 
සම්මුඛාෙපටිඤ්ඤාය, තිණවත්ථා ගකනෙ. 

ද්ගවඋගපොසථාද්ගවපවා ණා; 
ෙත්තාරිකම්මානිජිගනනගදසිතා; 
පඤ්ගෙවඋද්ගදසාෙතුග ොභවන්ති; 
අනඤ්ඤථාආපත්තික්ඛන්ධාෙභවන්තිසත්ත. 

අධික ණානි ෙත්තාරිසත්තහිසමගථහි සම්මන්ති; 
ද්වීහිෙතූහිතීහිකිච්ෙංඑගකනසම්මති. 

5. පා ාජිකාදිආපත්ති 

339. 
‘පා ාජික’න්තියංවුත්තං, තංසුගණොහියථාතථං; 
චුගතොප ද්ගධොභට්ගඨොෙ, සද්ධම්මාහිනි ඞ්කගතො; 
සංවාගසොපිතහිංනත්ථි, ගතගනතංඉතිවුච්ෙති. 

‘සඞ්ඝාදිගසගසො’තියංවුත්තං, තංසුගණොහියථාතථං; 
සඞ්ගඝොවගදතිපරිවාසං, මූලායපටිකස්සති; 
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මානත්තංගදතිඅබ්ගභති, ගතගනතංඉතිවුච්ෙති. 

‘අනියගතො’තියංවුත්තං, තංසුගණොහියථාතථං; 
අනියගතොනනියගතො, අගනකංසිකතංපදං; 
තිණ්ණමඤ්ඤත ංඨානං, ‘අනියගතො’තිපවුච්ෙති. 

‘ථුල්ලච්ෙය’න්තියංවුත්තං, තංසුගණොහියථාතථං; 
එකස්ස මූගලගයොගදගසති, ගයොෙතං පටි ණ්හති; 
අච්ෙගයොගතනසගමොනත්ථි, ගතගනතංඉතිවුච්ෙති. 

‘නිස්සග්ගිය’න්තියංවුත්තං, තංසුගණොහියථාතථං; 
සඞ්ඝමජ්ගඣ ණමජ්ගඣ, එකස්ගසවෙඑකගතො; 
නිස්සජ්ජිත්වානගදගසති, ගතගනතංඉතිවුච්ෙති. 

‘පාචිත්තිය’න්ති යංවුත්තං, තංසුගණොහි යථාතථං; 
පාගතතිකුසලංධම්මං, අරියමග් ංඅප ජ්ඣති; 
චිත්තසංගමොහනට්ඨානං, ගතගනතංඉතිවුච්ෙති. 

‘පාටිගදසනීය’න්ති යංවුත්තං, තංසුගණොහි යථාතථං; 
භික්ඛුඅඤ්ඤාතගකොසන්ගතො, කිච්ඡාලද්ධායගභොජනං; 
සාමං ගහත්වාභුඤ්ගජයය, ‘ ා ය්හ’න්තිපවුච්ෙති. 

නිමන්තනාසුභුඤ්ජන්තාඡන්දාය, ගවොසාසතිතත්ථභික්ඛුනිං; 
අනිවාග ත්වාතහිංභුඤ්ගජ,  ා ය්හන්තිපවුච්ෙති. 

සද්ධාචිත්තං කුලං  න්ත්වා, අප්පගභො ං අනාළයං [අනාළ්හියං (සී.
සයා.)]; 
අගිලාගනොතහිංභුඤ්ගජ,  ා ය්හන්තිපවුච්ෙති. 

ගයොගෙඅ ඤ්ගඤවිහ න්ගතො, සාසඞ්ගකසභයානගක; 
අවිදිතංතහිංභුඤ්ගජ,  ා ය්හන්තිපවුච්ෙති. 

භික්ඛුනීඅඤ්ඤාතිකාසන්තා, යංපග සංමමායිතං; 
සප්පිගතලංමධුංඵාණිතං, මච්ඡමංසංඅගථොඛී ං; 
දධිංසයං විඤ්ඤාගපයයභික්ඛුනී,  ා ය්හපත්තාසු තස්සසාසගන. 

‘දුක්කට’න්තියංවුත්තං, තංසුගණොහියථාතථං; 
අප ද්ධංවි ද්ධඤ්ෙ, ඛලිතංයඤ්ෙදුක්කටං. 

යංමනුස්ගසොකග පාපං, ආවිවායදිවා ගහො; 
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‘දුක්කට’න්තිපගවගදන්ති, ගතගනතංඉතිවුච්ෙති. 

‘දුබ්භාසිත’න්තියංවුත්තං, තංසුගණොහියථාතථං; 
දුබ්භාසිතංදු ාභට්ඨං, සංකිලිට්ඨඤ්ෙයංපදං; 
යඤ්ෙවිඤ්ඤූ  හන්ති, ගතගනතංඉතිවුච්ෙති. 

‘ගසඛිය’න්තියංවුත්තං, තංසුගණොහියථාතථං; 
ගසක්ඛස්සසික්ඛමානස්ස, උජුමග් ානුසාරිගනො. 

ආදි ගෙතංෙ ණඤ්ෙ, මුඛංසඤ්ඤමසංවග ො; 
සික්ඛාඑතාදිසීනත්ථි, ගතගනතංඉතිවුච්ෙති. 

[උදා.45 උදාගනපි] ඡන්නමතිවස්සති, විවටංනාතිවස්සති; 
තස්මාඡන්නංවිවග ථ, එවංතංනාතිවස්සති. 

 තිමි ානංපවනං, ආකාගසොපක්ඛිනං ති; 
විභගවො තිධම්මානං, නිබ්බානංඅ හගතො තීති. 

 ාථාසඞ් ණිකං. 

තස්සුද්දානං– 

සත්තන ග සුපඤ්ඤත්තා, විපත්තිෙතුග ොපිෙ; 
භික්ඛූනං භික්ඛුනීනඤ්ෙ, සාධා ණා අසාධා ණා; 
සාසනංඅනුග් හාය,  ාථාසඞ් ණිකංඉදන්ති. 

 ාථාසඞ් ණිකංනිට්ඨිතං. 

අධික ණගභගදො 

1. උක්ගකොටනගභදාදි 

340. [චූළව. 215; පරි. 275] ෙත්තාරි අධික ණානි. විවාදාධික ණං, 
අනුවාදාධික ණං, ආපත්තාධික ණං, කිච්ොධික ණං – ඉමානි ෙත්තාරි
අධික ණානි. 

ඉගමසං ෙතුන්නං අධික ණානං කති උක්ගකොටා? ඉගමසං ෙතුන්නං 
අධික ණානං දස උක්ගකොටා. විවාදාධික ණස්ස ද්ගව උක්ගකොටා, 
අනුවාදාධික ණස්ස ෙත්තාග ො උක්ගකොටා, ආපත්තාධික ණස්ස තගයො
උක්ගකොටා, කිච්ොධික ණස්ස එගකො උක්ගකොගටො – ඉගමසං ෙතුන්නං
අධික ණානංඉගමදසඋක්ගකොටා. 
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විවාදාධික ණං උක්ගකොගටන්ගතො කති සමගථ උක්ගකොගටති? 
අනුවාදාධික ණං උක්ගකොගටන්ගතො කති සමගථ උක්ගකොගටති? 
ආපත්තාධික ණං උක්ගකොගටන්ගතො කති සමගථ උක්ගකොගටති? 
කිච්ොධික ණංඋක්ගකොගටන්ගතොකතිසමගථඋක්ගකොගටති? 

විවාදාධික ණං උක්ගකොගටන්ගතො ද්ගව සමගථ උක්ගකොගටති. 
අනුවාදාධික ණං උක්ගකොගටන්ගතො ෙත්තාග ො සමගථ උක්ගකොගටති.
ආපත්තාධික ණං උක්ගකොගටන්ගතො තගයො සමගථ උක්ගකොගටති.
කිච්ොධික ණංඋක්ගකොගටන්ගතොඑකංසමථං උක්ගකොගටති. 

341. කතිඋක්ගකොටා? කතිහාකාග හිඋක්ගකොටනංපසවති? කතිහඞ්ග හි 
සමන්නා ගතොපුග් ගලොඅධික ණං උක්ගකොගටති? කතිපුග් ලාඅධික ණං 
උක්ගකොගටන්තාආපත්තිංආපජ්ජන්ති? 

ද්වාදස උක්ගකොටා. දසහාකාග හි උක්ගකොටනං පසවති. ෙතූහඞ්ග හි
සමන්නා ගතො පුග් ගලො අධික ණං උක්ගකොගටති. ෙත්තාග ො පුග් ලා 
අධික ණංඋක්ගකොගටන්තාආපත්තිංආපජ්ජන්ති? 

කතගමද්වාදසඋක්ගකොටා? අකතංකම්මං, දුක්කටංකම්මං, පුන කාතබ්බං
කම්මං, අනිහතං, දුන්නිහතං, පුනනිහනිතබ්බං, අවිනිච්ඡිතං, දුවිනිච්ඡිතං, පුන
විනිච්ඡිතබ්බං, අවූපසන්තං, දුවූපසන්තං, පුන වූපසගමතබ්බන්ති–ඉගමද්වාදස
උක්ගකොටා. 

කතගමහි දසහාකාග හිඋක්ගකොටනං පසවති? තත්ථ ජාතකං අධික ණං
උක්ගකොගටති, තත්ථ ජාතකං වූපසන්තං අධික ණං උක්ගකොගටති, 
අන්ත ාමග්ග  අධික ණං උක්ගකොගටති, අන්ත ාමග්ග  වූපසන්තං
අධික ණංඋක්ගකොගටති, තත්ථ  තං අධික ණංඋක්ගකොගටති, තත්ථ  තං
වූපසන්තං අධික ණංඋක්ගකොගටති, සතිවිනයං උක්ගකොගටති, අමූළ්හවිනයං
උක්ගකොගටති, තස්සපාපියසිකං උක්ගකොගටති, තිණවත්ථා කංඋක්ගකොගටති
–ඉගමහිදසහාකාග හි උක්ගකොටනංපසවති. 

කතගමහි ෙතූහඞ්ග හි සමන්නා ගතො පුග් ගලො අධික ණං
උක්ගකොගටති? ඡන්දා තිං  ච්ඡන්ගතො අධික ණංඋක්ගකොගටති, ගදොසා තිං
 ච්ඡන්ගතො අධික ණං උක්ගකොගටති, ගමොහා තිං  ච්ඡන්ගතො අධික ණං
උක්ගකොගටති, භයා තිං  ච්ඡන්ගතො අධික ණං උක්ගකොගටති – ඉගමහි
ෙතූහඞ්ග හිසමන්නා ගතොපුග් ගලොඅධික ණංඋක්ගකොගටති. 

කතගම ෙත්තාග ො පුග් ලා අධික ණං උක්ගකොගටන්තා ආපත්තිං 
ආපජ්ජන්ති? තදහුපසම්පන්ගනො උක්ගකොගටති උක්ගකොටනකං පාචිත්තියං, 
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ආ න්තුගකො උක්ගකොගටති උක්ගකොටනකං පාචිත්තියං, කා ගකො
උක්ගකොගටති උක්ගකොටනකං පාචිත්තියං, ඡන්දදායගකො උක්ගකොගටති
උක්ගකොටනකං පාචිත්තියං – ඉගම ෙත්තාග ො පුග් ලා අධික ණං 
උක්ගකොගටන්තාආපත්තිංආපජ්ජන්ති. 

2. අධික ණනිදානාදි 

342. විවාදාධික ණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, 
කිංසම්භා ං, කිංසමුට්ඨානං? අනුවාදාධික ණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, 
කිංජාතිකං, කිංපභවං, කිංසම්භා ං, කිංසමුට්ඨානං? ආපත්තාධික ණං 
කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, කිංසම්භා ං, කිංසමුට්ඨානං? 
කිච්ොධික ණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, කිංසම්භා ං, 
කිංසමුට්ඨානං? 

විවාදාධික ණං විවාදනිදානං විවාදසමුදයං විවාදජාතිකං විවාදපභවං 
විවාදසම්භා ං විවාදසමුට්ඨානං. අනුවාදාධික ණං අනුවාදනිදානං
අනුවාදසමුදයං අනුවාදජාතිකං අනුවාදපභවං අනුවාදසම්භා ං
අනුවාදසමුට්ඨානං. ආපත්තාධික ණං ආපත්තිනිදානං ආපත්තිසමුදයං
ආපත්තිජාතිකං ආපත්තිපභවං ආපත්තිසම්භා ං ආපත්තිසමුට්ඨානං.
කිච්ොධික ණං කිච්ෙයනිදානං කිච්ෙයසමුදයං කිච්ෙයජාතිකං කිච්ෙයපභවං
කිච්ෙයසම්භා ංකිච්ෙයසමුට්ඨානං. 

විවාදාධික ණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, කිංසම්භා ං, 
කිංසමුට්ඨානං? අනුවාදාධික ණං…ගප.… ආපත්තාධික ණං…ගප.…
කිච්ොධික ණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, කිංසම්භා ං, 
කිංසමුට්ඨානං? 

විවාදාධික ණං ගහතුනිදානං, ගහතුසමුදයං, ගහතුජාතිකං, ගහතුපභවං, 
ගහතුසම්භා ං, ගහතුසමුට්ඨානං. අනුවාදාධික ණං…ගප.…
ආපත්තාධික ණං…ගප.… කිච්ොධික ණං ගහතුනිදානං, ගහතුසමුදයං, 
ගහතුජාතිකං, ගහතුපභවං, ගහතුසම්භා ං, ගහතුසමුට්ඨානං. 

විවාදාධික ණංකිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, කිංසම්භා ං, 
කිංසමුට්ඨානං? අනුවාදාධික ණං …ගප.… ආපත්තාධික ණං…ගප.…
කිච්ොධික ණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, කිංසම්භා ං, 
කිංසමුට්ඨානං? 

විවාදාධික ණං පච්ෙයනිදානං, පච්ෙයසමුදයං, පච්ෙයජාතිකං, 
පච්ෙයපභවං, පච්ෙයසම්භා ං, පච්ෙයසමුට්ඨානං. අනුවාදාධික ණං…ගප.… 
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ආපත්තාධික ණං…ගප.… කිච්ොධික ණං පච්ෙයනිදානං, පච්ෙයසමුදයං, 
පච්ෙයජාතිකං, පච්ෙයපභවං, පච්ෙයසම්භා ං, පච්ෙයසමුට්ඨානං. 

3. අධික ණමූලාදි 

343. ෙතුන්නං අධික ණානං කති මූලානි, කති සමුට්ඨානා? ෙතුන්නං
අධික ණානංගතත්තිංසමූලානි, ගතත්තිංසසමුට්ඨානා. 

ෙතුන්නං අධික ණානං කතමානි ගතත්තිංස මූලානි? විවාදාධික ණස්ස 
ද්වාදස මූලානි, අනුවාදාධික ණස්ස චුද්දස මූලානි, ආපත්තාධික ණස්ස ඡ
මූලානි, කිච්ොධික ණස්සඑකංමූලං, සඞ්ගඝො–ෙතුන්නංඅධික ණානංඉමානි
ගතත්තිංස මූලානි. 

ෙතුන්නං අධික ණානංකතගමගතත්තිංස සමුට්ඨානා? විවාදාධික ණස්ස
අට්ඨා සගභදක වත්ථූනි සමුට්ඨානා, අනුවාදාධික ණස්ස ෙතස්ගසො
විපත්තිගයොසමුට්ඨානා, ආපත්තාධික ණස්සසත්තාපත්තික්ඛන්ධා සමුට්ඨානා, 
කිච්ොධික ණස්ස ෙත්තාරි කම්මානි සමුට්ඨානා – ෙතුන්නං අධික ණානං 
ඉගමගතත්තිංසසමුට්ඨානා. 

4. අධික ණපච්ෙයාපත්ති 

344. විවාදාධික ණං ආපත්තානාපත්තීති? විවාදාධික ණංනආපත්ති.කිං
පන විවාදාධික ණපච්ෙයා ආපත්තිං ආපජ්ගජයයාති? ආම, 
විවාදාධික ණපච්ෙයා ආපත්තිං ආපජ්ගජයය. විවාදාධික ණපච්ෙයා කති
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? විවාදාධික ණපච්ෙයා ද්ගව ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
උපසම්පන්නං ඔමසති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; අනුපසම්පන්නං ඔමසති, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස–විවාදාධික ණපච්ෙයාඉමාද්ගවආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තාආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි 
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? කතිහිඅධික ගණහිකතිසුඨාගනසුකතිහිසමගථහි
සම්මන්ති? 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං එකං විපත්තිං භජන්ති – 
ආො විපත්තිං. ෙතුන්නං අධික ණානං, ආපත්තාධික ණං. සත්තන්නං 
ආපත්තික්ඛන්ධානං ද්වීහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානංතීහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති.එගකන අධික ගණන–
කිච්ොධික ගණන; තීසු ඨාගනසු – සඞ්ඝමජ්ගඣ,  ණමජ්ගඣ, පුග් ලස්ස 
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සන්තිගක; තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

345. අනුවාදාධික ණංආපත්තානාපත්තීති? අනුවාදාධික ණංන ආපත්ති.
කිං පන අනුවාදාධික ණපච්ෙයා ආපත්තිං ආපජ්ගජයයාති? ආම, 
අනුවාදාධික ණපච්ෙයා ආපත්තිං ආපජ්ගජයය. අනුවාදාධික ණපච්ෙයා, කති
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? අනුවාදාධික ණපච්ෙයා තිස්ගසො ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. භික්ඛුං අමූලගකන පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිගසසස්ස; අමූලගකන සඞ්ඝාදිගසගසන අනුද්ධංගසති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස; අමූලිකාය ආො විපත්තියාඅනුද්ධංගසති, ආපත්තිදුක්කටස්ස–
අනුවාදාධික ණපච්ෙයාඉමා තිස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකති විපත්තිගයොභජන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨන්ති? කතිහිඅධික ගණහිකතිසු ඨාගනසුකතිහිසමගථහි
සම්මන්ති? 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති – සියා
සීලවිපත්තිං, සියාආො විපත්තිං. ෙතුන්නං අධික ණානං, ආපත්තාධික ණං. 
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං තීහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං තීහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨන්ති.යාතාආපත්තිගයො රුකාතාආපත්තිගයොඑගකනඅධික ගණන
–කිච්ොධික ගණන; එකම්හිඨාගන–සඞ්ඝමජ්ගඣ; ද්වීහිසමගථහිසම්මන්ති
–සම්මුඛාවිනගයනෙ පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ.යාතාආපත්තිගයොලහුකාතා
ආපත්තිගයො එගකන අධික ගණන – කිච්ොධික ගණන; තීසු ඨාගනසු –
සඞ්ඝමජ්ගඣ  ණමජ්ගඣ පුග් ලස්ස සන්තිගක; තීහි සමගථහි සම්මන්ති –
සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

346. ආපත්තාධික ණං ආපත්තානාපත්තීති? ආපත්තාධික ණං ආපත්ති.
කිං පන ආපත්තාධික ණපච්ෙයා ආපත්තිං ආපජ්ගජයයාති? ආම, 
ආපත්තාධික ණපච්ෙයාආපත්තිංආපජ්ගජයය.ආපත්තාධික ණපච්ෙයාකති
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? ආපත්තාධික ණපච්ෙයා ෙතස්ගසො ආපත්තිගයො
ආපජ්ජති. භික්ඛුනී ජානං පා ාජිකං ධම්මං [පා ාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපන්නං 
(සයා.)] පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති පා ාජිකස්ස; ගවමතිකා පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති
ථුල්ලච්ෙයස්ස; භික්ඛු සඞ්ඝාදිගසසං පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; 
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ආො විපත්තිං පටිච්ඡාගදති, ආපත්ති දුක්කටස්ස – ආපත්තාධික ණපච්ෙයා
ඉමාෙතස්ගසොආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තාආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිගයොභජන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි 
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? කතිහිඅධික ගණහිකතිසුඨාගනසුකතිහිසමගථහි 
සම්මන්ති? 

තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති – සියා
සීලවිපත්තිංසියාආො විපත්තිං.ෙතුන්නංඅධික ණානං–ආපත්තාධික ණං. 
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං ෙතූහි ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා – සියා 
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා 
පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං 
ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨන්ති – කායගතො ෙ 
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති.යාසාආපත්තිඅනවගසසාසාආපත්තින
කතගමන අධික ගණන, නකතමම්හිඨාගන, නකතගමනසමගථනසම්මති.
යා තා ආපත්තිගයො ලහුකා තා ආපත්තිගයො එගකන අධික ගණන –
කිච්ොධික ගණන; තීසු ඨාගනසු – සඞ්ඝමජ්ගඣ,  ණමජ්ගඣ, පුග් ලස්ස
සන්තිගක; තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ 
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ, සියාසම්මුඛාවිනගයනෙතිණවත්ථා ගකනෙ. 

347. කිච්ොධික ණංආපත්තානාපත්තීති? කිච්ොධික ණංන ආපත්ති.කිං
පන කිච්ොධික ණපච්ෙයා ආපත්තිං ආපජ්ගජයයාති? ආම, 
කිච්ොධික ණපච්ෙයා ආපත්තිං ආපජ්ගජයය. කිච්ොධික ණපච්ෙයා කති
ආපත්තිගයො ආපජ්ජති? කිච්ොධික ණපච්ෙයා පඤ්ෙ ආපත්තිගයො ආපජ්ජති.
උක්ඛිත්තානුවත්තිකා භික්ඛුනී යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජති, 
ඤත්තියා දුක්කටං; ද්වීහි කම්මවාොහි ථුල්ලච්ෙයා; කම්මවාොපරිගයොසාගන
ආපත්තිපා ාජිකස්ස; ගභදකානුවත්තකා භික්ඛූයාවතතියංසමනුභාසනායන
පටිනිස්සජ්ජන්ති, ආපත්ති සඞ්ඝාදිගසසස්ස; පාපිකාය දිට්ඨියා යාවතතියං
සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්ති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස –
කිච්ොධික ණපච්ෙයාඉමාපඤ්ෙආපත්තිගයොආපජ්ජති. 

තා ආපත්තිගයොෙතුන්නංවිපත්තීනංකති විපත්තිගයොභජන්ති? ෙතුන්නං
අධික ණානං කතමං අධික ණං? සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි
ආපත්තික්ඛන්ගධහි සඞ් හිතා? ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨන්ති? කතිහි අධික ගණහිකතිසුඨාගනසුකතිහිසමගථහි
සම්මන්ති? 
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තා ආපත්තිගයො ෙතුන්නං විපත්තීනං ද්ගව විපත්තිගයො භජන්ති – සියා
සීලවිපත්තිංසියාආො විපත්තිං. ෙතුන්නංඅධික ණානං–ආපත්තාධික ණං.
සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානංපඤ්ෙහි ආපත්තික්ඛන්ගධහිසඞ් හිතා–සියා
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා සඞ්ඝාදිගසසාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
ථුල්ලච්ෙයාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා පාචිත්තියාපත්තික්ඛන්ගධන, සියා
දුක්කටාපත්තික්ඛන්ගධන. ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨන්ති–කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨන්ති.
යා සා ආපත්ති අනවගසසා සා ආපත්ති න කතගමන අධික ගණන, න
කතමම්හි ඨාගන, නකතගමනසමගථනසම්මති. යා සාආපත්ති රුකාසා
ආපත්ති එගකන අධික ගණන – කිච්ොධික ගණන; එකම්හි ඨාගන –
සඞ්ඝමජ්ගඣ; ද්වීහි සමගථහි සම්මති – සම්මුඛාවිනගයන ෙ
පටිඤ්ඤාතක ගණනෙ.යාතාආපත්තිගයොලහුකාතාආපත්තිගයොඑගකන 
අධික ගණන – කිච්ොධික ගණන; තීසු ඨාගනසු – සඞ්ඝමජ්ගඣ, 
 ණමජ්ගඣ, පුග් ලස්ස සන්තිගක; තීහි සමගථහි සම්මන්ති – සියා
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ, සියා සම්මුඛාවිනගයන ෙ
තිණවත්ථා ගකනෙ. 

5. අධික ණාධිප්පාගයො 

348. විවාදාධික ණං ගහොති අනුවාදාධික ණං, ගහොති ආපත්තාධික ණං, 
ගහොතිකිච්ොධික ණං.විවාදාධික ණංනගහොතිඅනුවාදාධික ණං, නගහොති
ආපත්තාධික ණං, න ගහොති කිච්ොධික ණං; අපි ෙ, විවාදාධික ණපච්ෙයා
ගහොති අනුවාදාධික ණං, ගහොති ආපත්තාධික ණං, ගහොති කිච්ොධික ණං.
යථාකථං විය? [චූළව. 215; පරි. 314] ඉධ භික්ඛූ විවදන්ති – ධම්ගමොති වා 
අධම්ගමොතිවාදුට්ඨුල්ලාපත්තීතිවාඅදුට්ඨුල්ලාපත්තීතිවා.යංතත්ථභණ්ඩනං 
කලගහොවිග් ගහොවිවාගදොනානාවාගදොඅඤ්ඤථාවාගදොවිපච්ෙතායගවොහාග ො
ගමධකං, ඉදං වුච්ෙති විවාදාධික ණං. විවාදාධික ගණ සඞ්ගඝො විවදති
විවාදාධික ණං. විවදමාගනො අනුවදති අනුවාදාධික ණං. අනුවදමාගනො
ආපත්තිංආපජ්ජතිආපත්තාධික ණං.තායආපත්තියාසඞ්ගඝො කම්මංකග ොති
කිච්ොධික ණං. එවං විවාදාධික ණපච්ෙයා ගහොති අනුවාදාධික ණං, ගහොති 
ආපත්තාධික ණං, ගහොතිකිච්ොධික ණං. 

අනුවාදාධික ණං ගහොති ආපත්තාධික ණං, ගහොතිකිච්ොධික ණං, ගහොති
විවාදාධික ණං. අනුවාදාධික ණං න ගහොති ආපත්තාධික ණං, න ගහොති
කිච්ොධික ණං, න ගහොති විවාදාධික ණං; අපි ෙ, අනුවාදාධික ණපච්ෙයා
ගහොතිආපත්තාධික ණං, ගහොතිකිච්ොධික ණං, ගහොතිවිවාදාධික ණං. යථා
කථංවිය? ඉධභික්ඛූභික්ඛුංඅනුවදන්තිසීලවිපත්තියාවාආො විපත්තියාවා 
දිට්ඨිවිපත්තියා වා ආජීවවිපත්තියා වා. ගයො තත්ථ අනුවාගදො අනුවදනා
අනුල්ලපනා අනුභණනා අනුසම්පවඞ්කතා අබ්භුස්සහනතා අනුබලප්පදානං, 
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ඉදං වුච්ෙති අනුවාදාධික ණං. අනුවාදාධික ගණ සඞ්ගඝො විවදති, 
විවාදාධික ණං. විවදමාගනො අනුවදති, අනුවාදාධික ණං. අනුවදමාගනො
ආපත්තිං ආපජ්ජති, ආපත්තාධික ණං. තාය ආපත්තියා සඞ්ගඝො කම්මං
කග ොති, කිච්ොධික ණං. එවං අනුවාදාධික ණපච්ෙයා ගහොති
ආපත්තාධික ණං, ගහොති කිච්ොධික ණං, ගහොතිවිවාදාධික ණං. 

ආපත්තාධික ණං ගහොති කිච්ොධික ණං, ගහොති විවාදාධික ණං, ගහොති 
අනුවාදාධික ණං. ආපත්තාධික ණං න ගහොති කිච්ොධික ණං, න ගහොති
විවාදාධික ණං, න ගහොති අනුවාදාධික ණං; අපි ෙ, ආපත්තාධික ණපච්ෙයා
ගහොතිකිච්ොධික ණං, ගහොති විවාදාධික ණං, ගහොති අනුවාදාධික ණං. යථා
කථංවිය? [චූළව.215; පරි.348] පඤ්ෙපිආපත්තික්ඛන්ධාආපත්තාධික ණං, 
සත්තපි ආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තාධික ණං, ඉදං වුච්ෙති ආපත්තාධික ණං.
ආපත්තාධික ගණ සඞ්ගඝො විවදති විවාදාධික ණං. විවදමාගනො අනුවදති
අනුවාදාධික ණං. අනුවදමාගනො ආපත්තිං ආපජ්ජති ආපත්තාධික ණං. තාය
ආපත්තියා සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති කිච්ොධික ණං. එවං
ආපත්තාධික ණපච්ෙයාගහොතිකිච්ොධික ණං, ගහොතිවිවාදාධික ණං, ගහොති
අනුවාදාධික ණං. 

කිච්ොධික ණං ගහොති විවාදාධික ණං, ගහොති අනුවාදාධික ණං, ගහොති 
ආපත්තාධික ණං. කිච්ොධික ණං න ගහොති විවාදාධික ණං, න ගහොති
අනුවාදාධික ණං, නගහොති ආපත්තාධික ණං; අපි ෙ, කිච්ොධික ණපච්ෙයා
ගහොතිවිවාදාධික ණං, ගහොතිඅනුවාදාධික ණං, ගහොති ආපත්තාධික ණං.යථා
කථංවිය? යාසඞ්ඝස්සකිච්ෙයතා ක ණීයතාඅපගලොකනකම්මංඤත්තිකම්මං
ඤත්තිදුතියකම්මං ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං, ඉදං වුච්ෙති කිච්ොධික ණං.
කිච්ොධික ගණ සඞ්ගඝො විවදති විවාදාධික ණං. විවදමාගනො අනුවදති
අනුවාදාධික ණං. අනුවදමාගනො ආපත්තිං ආපජ්ජති ආපත්තාධික ණං. තාය
ආපත්තියා සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති කිච්ොධික ණං. එවං 
කිච්ොධික ණපච්ෙයාගහොතිවිවාදාධික ණං, ගහොතිඅනුවාදාධික ණං, ගහොති 
ආපත්තාධික ණං. 

6. පුච්ඡාවාග ො 

349. යත්ථ සතිවිනගයො තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො? යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො 
තත්ථ සතිවිනගයො? යත්ථ අමූළ්හවිනගයො තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො? යත්ථ
සම්මුඛාවිනගයො තත්ථ අමූළ්හවිනගයො? යත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං තත්ථ
සම්මුඛාවිනගයො? යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො තත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං? යත්ථ
ගයභුයයසිකා තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො? යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො තත්ථ
ගයභුයයසිකා? යත්ථ තස්සපාපියසිකා තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො? යත්ථ
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සම්මුඛාවිනගයො තත්ථ තස්සපාපියසිකා? යත්ථ තිණවත්ථා ගකො තත්ථ
සම්මුඛාවිනගයො? යත්ථසම්මුඛාවිනගයො තත්ථතිණවත්ථා ගකො? 

7. විස්සජ්ජනාවාග ො 

350. යස්මිං සමගය සම්මුඛාවිනගයන ෙ සතිවිනගයන ෙ අධික ණං 
වූපසම්මති–යත්ථසතිවිනගයොතත්ථසම්මුඛාවිනගයො, යත්ථසම්මුඛාවිනගයො
තත්ථ සතිවිනගයො, නතත්ථඅමූළ්හවිනගයො, නතත්ථ පටිඤ්ඤාතක ණං, න 
තත්ථ ගයභුයයසිකා, න තත්ථ තස්සපාපියසිකා, න තත්ථ තිණවත්ථා ගකො.
යස්මිං සමගය සම්මුඛාවිනගයන ෙ අමූළ්හවිනගයන ෙ…ගප.…
සම්මුඛාවිනගයන ෙ පටිඤ්ඤාතක ගණන ෙ…ගප.… සම්මුඛාවිනගයන ෙ
ගයභුයයසිකායෙ…ගප.…සම්මුඛාවිනගයනෙතස්සපාපියසිකායෙ…ගප.… 
සම්මුඛාවිනගයන ෙ තිණවත්ථා ගකන ෙ අධික ණං වූපසම්මති – යත්ථ
තිණවත්ථා ගකො තත්ථ සම්මුඛාවිනගයො, යත්ථ සම්මුඛාවිනගයො තත්ථ
තිණවත්ථා ගකො, නතත්ථ සතිවිනගයො, නතත්ථ අමූළ්හවිනගයො, නතත්ථ
පටිඤ්ඤාතක ණං, නතත්ථගයභුයයසිකා, නතත්ථ තස්සපාපියසිකා. 

8. සංසට්ඨවාග ො 

351. සම්මුඛාවිනගයොතිවාසතිවිනගයොතිවා–ඉගමධම්මාසංසට්ඨා උදාහු
විසංසට්ඨා? ලබ්භා ෙ පනිගමසං ධම්මානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා 
නානාක ණං පඤ්ඤාගපතුං? සම්මුඛාවිනගයොති වා අමූළ්හවිනගයොති 
වා…ගප.… සම්මුඛාවිනගයොති වා පටිඤ්ඤාතක ණන්ති වා…
සම්මුඛාවිනගයොති වා ගයභුයයසිකාති වා… සම්මුඛාවිනගයොති වා
තස්සපාපියසිකාති වා… සම්මුඛාවිනගයොති වා තිණවත්ථා ගකොති – ඉගම
ධම්මාසංසට්ඨාඋදාහුවිසංසට්ඨා? ලබ්භාෙපනිගමසංධම්මානංවිනිබ්භුජිත්වා
විනිබ්භුජිත්වානානාක ණං පඤ්ඤාගපතුං? 

සම්මුඛාවිනගයොති වා සතිවිනගයොති වා – ඉගම ධම්මා සංසට්ඨා, ගනො 
විසංසට්ඨා; න ෙ ලබ්භා ඉගමසං ධම්මානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා
නානාක ණං පඤ්ඤාගපතුං. සම්මුඛාවිනගයොති වා අමූළ්හවිනගයොති 
වා…ගප.… සම්මුඛාවිනගයොති වා පටිඤ්ඤාතක ණන්ති වා…
සම්මුඛාවිනගයොති වා ගයභුයයසිකාති වා… සම්මුඛාවිනගයොති වා
තස්සපාපියසිකාති වා…සම්මුඛාවිනගයොති වාතිණවත්ථා ගකොති වා – ඉගම
ධම්මාසංසට්ඨා, ගනොවිසංසට්ඨා; නෙලබ්භාඉගමසංධම්මානංවිනිබ්භුජිත්වා 
විනිබ්භුජිත්වානානාක ණංපඤ්ඤාගපතුං. 

9. සත්තසමථනිදානං 

352. සම්මුඛාවිනගයොකිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, 
කිංසම්භාග ො කිංසමුට්ඨාගනො? සතිවිනගයො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, 
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කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, කිංසම්භාග ො, කිංසමුට්ඨාගනො? අමූළ්හවිනගයො
කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, කිංසම්භාග ො, 
කිංසමුට්ඨාගනො? පටිඤ්ඤාතක ණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, 
කිංපභවං, කිංසම්භා ං, කිංසමුට්ඨානං? ගයභුයයසිකා කිංනිදානා, කිංසමුදයා, 
කිංජාතිකා, කිංපභවා, කිංසම්භා ා, කිංසමුට්ඨානා? තස්සපාපියසිකාකිංනිදානා, 
කිංසමුදයා, කිංජාතිකා, කිංපභවා, කිංසම්භා ා, කිංසමුට්ඨානාතිණවත්ථා ගකො
කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, කිංසම්භාග ො, 
කිංසමුට්ඨාගනො? 

සම්මුඛාවිනගයො නිදානනිදාගනො, නිදානසමුදගයො, නිදානජාතිගකො, 
නිදානපභගවො, නිදානසම්භාග ො, නිදානසමුට්ඨාගනො. සතිවිනගයො…ගප.…
අමූළ්හවිනගයො…ගප.… පටිඤ්ඤාතක ණං නිදානනිදානං, නිදානසමුදයං, 
නිදානජාතිකං, නිදානපභවං, නිදානසම්භා ං, නිදානසමුට්ඨානං.
ගයභුයයසිකා…ගප.… තස්සපාපියසිකා නිදානනිදානා, නිදානසමුදයා, 
නිදානජාතිකා, නිදානපභවා, නිදානසම්භා ා, නිදානසමුට්ඨානා. 
තිණවත්ථා ගකො නිදානනිදාගනො, නිදානසමුදගයො, නිදානජාතිගකො, 
නිදානපභගවො, නිදානසම්භාග ො, නිදානසමුට්ඨාගනො. 

සම්මුඛාවිනගයො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, 
කිංසම්භාග ො, කිංසමුට්ඨාගනො? සතිවිනගයො…ගප.…අමූළ්හවිනගයො…ගප.…
පටිඤ්ඤාතක ණං…ගප.… ගයභුයයසිකා…ගප.… තස්සපාපියසිකා…ගප.…
තිණවත්ථා ගකො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, 
කිංසම්භාග ො, කිංසමුට්ඨාගනො? 

සම්මුඛාවිනගයො ගහතුනිදාගනො, ගහතුසමුදගයො, ගහතුජාතිගකො, 
ගහතුපභගවො, ගහතුසම්භාග ො, ගහතුසමුට්ඨාගනො. සතිවිනගයො…ගප.… 
අමූළ්හවිනගයො…ගප.… පටිඤ්ඤාතක ණං ගහතුනිදානං, ගහතුසමුදයං, 
ගහතුජාතිකං, ගහතුපභවං, ගහතුසම්භා ං, ගහතුසමුට්ඨානං.
ගයභුය්යසිකා…ගප.… තස්සපාපියසිකා ගහතුනිදානා, ගහතුසමුදයා, 
ගහතුජාතිකා, ගහතුපභවා, ගහතුසම්භා ා, ගහතුසමුට්ඨානා. තිණවත්ථා ගකො 
ගහතුනිදාගනො, ගහතුසමුදගයො, ගහතුජාතිගකො, ගහතුපභගවො, ගහතුසම්භාග ො, 
ගහතුසමුට්ඨාගනො. 

සම්මුඛාවිනගයො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, 
කිංසම්භාග ො, කිංසමුට්ඨාගනො? සතිවිනගයො…ගප.…අමූළ්හවිනගයො…ගප.…
පටිඤ්ඤාතක ණං…ගප.… ගයභුයයසිකා…ගප.… තස්සපාපියසිකා…ගප.…
තිණවත්ථා ගකො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, 
කිංසම්භාග ො, කිංසමුට්ඨාගනො? සම්මුඛාවිනගයො පච්ෙයනිදාගනො, 
පච්ෙයසමුදගයො, පච්ෙයජාතිගකො, පච්ෙයපභගවො, පච්ෙයසම්භාග ො, 
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පච්ෙයසමුට්ඨාගනො. සතිවිනගයො…ගප.… අමූළ්හවිනගයො…ගප.…
පටිඤ්ඤාතක ණංපච්ෙයනිදානං, පච්ෙයසමුදයං, පච්ෙයජාතිකං, පච්ෙයපභවං, 
පච්ෙයසම්භා ං, පච්ෙයසමුට්ඨානං. ගයභුයයසිකා…ගප.… තස්සපාපියසිකා
පච්ෙයනිදානා, පච්ෙයසමුදයා, පච්ෙයජාතිකා, පච්ෙයපභවා, පච්ෙයසම්භා ා, 
පච්ෙයසමුට්ඨානා. තිණවත්ථා ගකො පච්ෙයනිදාගනො, පච්ෙයසමුදගයො, 
පච්ෙයජාතිගකො, පච්ෙයපභගවො, පච්ෙයසම්භාග ො, පච්ෙයසමුට්ඨාගනො. 

353. සත්තන්නං සමථානං කති මූලානි, කති සමුට්ඨානා? සත්තන්නං
සමථානංඡබ්බීසමූලානි, ඡත්තිංසසමුට්ඨානා.සත්තන්නංසමථානංකතමානි 
ඡබ්බී මූලානි? සම්මුඛාවිනයස්ස ෙත්තාරි මූලානි. සඞ්ඝසම්මුඛතා, 
ධම්මසම්මුඛතා, විනයසම්මුඛතා, පුග් ලසම්මුඛතා; සතිවිනයස්ස ෙත්තාරි
මූලානි; අමූළ්හවිනයස්සෙත්තාරිමූලානි; පටිඤ්ඤාතක ණස්සද්ගවමූලානි – 
ගයො ෙ ගදගසති යස්ස ෙ ගදගසති; ගයභුයයසිකාය ෙත්තාරි මූලානි; 
තස්සපාපියසිකාය ෙත්තාරි මූලානි; තිණවත්ථා කස්ස ෙත්තාරි මූලානි – 
සඞ්ඝසම්මුඛතා, ධම්මසම්මුඛතා, විනයසම්මුඛතා, පුග් ලසම්මුඛතා –
සත්තන්නං සමථානංඉමානිඡබ්බීසමූලානි. 

සත්තන්නං සමථානංකතගමඡත්තිංස සමුට්ඨානා? සතිවිනයස්සකම්මස්ස
කිරියා, ක ණං, උප මනං, අජ්ඣුප මනං, අධිවාසනා, අප්පටික්ගකොසනා.
අමූළ්හවිනයස්ස කම්මස්ස…ගප.… පටිඤ්ඤාතක ණස්ස කම්මස්ස… 
ගයභුයයසිකායකම්මස්ස…තස්සපාපියසිකායකම්මස්ස…තිණවත්ථා කස්ස
කම්මස්ස කිරියා, ක ණං, උප මනං, අජ්ඣුප මනං, අධිවාසනා, 
අප්පටික්ගකොසනා–සත්තන්නංසමථානං ඉගමඡත්තිංසසමුට්ඨානා. 

10. සත්තසමථනානත්ථාදි 

354. සම්මුඛාවිනගයොති වා සතිවිනගයොති වා – ඉගම ධම්මා නානත්ථා 
නානාබයඤ්ජනාඋදාහුඑකත්ථාබයඤ්ජනගමවනානං? සම්මුඛාවිනගයොතිවා 
අමූළ්හවිනගයොති වා…ගප.… සම්මුඛාවිනගයොති වා පටිඤ්ඤාතක ණන්ති
වා… සම්මුඛාවිනගයොති වා ගයභුයයසිකාති වා… සම්මුඛාවිනගයොති වා
තස්සපාපියසිකාති වා…සම්මුඛාවිනගයොති වා තිණවත්ථා ගකොති වා – ඉගම
ධම්මා නානත්ථා නානාබයඤ්ජනා උදාහු එකත්ථා බයඤ්ජනගමව නානං? 
සම්මුඛාවිනගයොති වා සතිවිනගයොති වා – ඉගම ධම්මා නානත්ථා ගෙව 
නානාබයඤ්ජනා ෙ. සම්මුඛාවිනගයොති වා අමූළ්හවිනගයොති වා…ගප.…
සම්මුඛාවිනගයොති වා පටිඤ්ඤාතක ණන්ති වා… සම්මුඛාවිනගයොති වා
ගයභුයයසිකාති වා… සම්මුඛාවිනගයොති වා තස්සපාපියසිකාති වා…
සම්මුඛාවිනගයොති වා තිණවත්ථා ගකොති වා – ඉගම ධම්මා නානත්ථා ගෙව
නානාබයඤ්ජනාෙ. 
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355. [චූළව. 224] විවාගදො විවාදාධික ණං, විවාගදො ගනො අධික ණං, 
අධික ණං ගනො විවාගදො, අධික ණඤ්ගෙව විවාගදො ෙ? සියා විවාගදො
විවාදාධික ණං, සියාවිවාගදොගනොඅධික ණං, සියා අධික ණංගනොවිවාගදො, 
සියාඅධික ණඤ්ගෙවවිවාගදොෙ. 

තත්ථ කතගමොවිවාගදොවිවාදාධික ණං? ඉධභික්ඛූ විවදන්තිධම්ගමොතිවා
අධම්ගමොතිවා…ගප.…දුට්ඨුල්ලාආපත්තීතිවාඅදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීතිවා.යං
තත්ථභණ්ඩනං, කලගහො, විග් ගහො, විවාගදො, නානාවාගදො, අඤ්ඤථාවාගදො, 
විපච්ෙතායගවොහාග ො, ගමධකං–අයංවිවාගදොවිවාදාධික ණං. 

තත්ථ කතගමො විවාගදො ගනො අධික ණං? මාතාපි පුත්ගතන විවදති, 
පුත්ගතොපි මාත ා විවදති, පිතාපි පුත්ගතන විවදති, පුත්ගතොපි පිත ා විවදති, 
භාතාපි භාත ා විවදති, භාතාපි භගිනියා විවදති, භගිනීපි භාත ා විවදති, 
සහාගයොපිසහාගයනවිවදති–අයංවිවාගදොගනොඅධික ණං. 

තත්ථ කතමං අධික ණං ගනො විවාගදො? අනුවාදාධික ණං, 
ආපත්තාධික ණං, කිච්ොධික ණං–ඉදංඅධික ණංගනොවිවාගදො. 

තත්ථ කතමං අධික ණඤ්ගෙව විවාගදො ෙ? විවාදාධික ණං
අධික ණඤ්ගෙව විවාගදොෙ. 

356. [චූළව. 224 ආදගයො] අනුවාගදො අනුවාදාධික ණං, අනුවාගදො ගනො
අධික ණං, අධික ණං ගනො අනුවාගදො, අධික ණඤ්ගෙව අනුවාගදො ෙ? සියා
අනුවාගදො අනුවාදාධික ණං, සියාඅනුවාගදොගනොඅධික ණං, සියා අධික ණං
ගනොඅනුවාගදො, සියාඅධික ණඤ්ගෙවඅනුවාගදොෙ. 

තත්ථකතගමොඅනුවාගදොඅනුවාදාධික ණං? ඉධභික්ඛූභික්ඛුං අනුවදන්ති
සීලවිපත්තියා වා ආො විපත්තියා වා දිට්ඨිවිපත්තියා වා ආජීවවිපත්තියා වා.
ගයො තත්ථ අනුවාගදො, අනුවදනා අනුල්ලපනා අනුභණනා අනුසම්පවඞ්කතා 
අබ්භුස්සහනතාඅනුබලප්පදානං–අයංඅනුවාගදොඅනුවාදාධික ණං. 

තත්ථ කතගමො අනුවාගදො ගනො අධික ණං? මාතාපි පුත්තං අනුවදති, 
පුත්ගතොපිමාත ංඅනුවදති, පිතාපිපුත්තංඅනුවදති, පුත්ගතොපිපිත ංඅනුවදති, 
භාතාපි භාත ං අනුවදති, භාතාපි භගිනිං අනුවදති, භගිනීපි භාත ං අනුවදති, 
සහාගයොපිසහායං අනුවදති–අයංඅනුවාගදොගනොඅධික ණං. 

තත්ථ කතමං අධික ණං ගනො අනුවාගදො? ආපත්තාධික ණං
කිච්ොධික ණං විවාදාධික ණං–ඉදංඅධික ණංගනොඅනුවාගදො. 
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තත්ථ කතමං අධික ණඤ්ගෙව අනුවාගදො ෙ? අනුවාදාධික ණං
අධික ණඤ්ගෙවඅනුවාගදොෙ. 

357. ආපත්ති ආපත්තාධික ණං, ආපත්ති ගනො අධික ණං, අධික ණං
ගනොආපත්ති, අධික ණඤ්ගෙවආපත්තිෙ? සියාආපත්තිආපත්තාධික ණං, 
සියා ආපත්ති ගනො අධික ණං, සියා අධික ණං ගනො ආපත්ති, සියා
අධික ණඤ්ගෙවආපත්ති ෙ. 

තත්ථ කතමා ආපත්ති ආපත්තාධික ණං? පඤ්ෙපි ආපත්තික්ඛන්ධා 
ආපත්තාධික ණං. සත්තපිආපත්තික්ඛන්ධාආපත්තාධික ණං. අයං ආපත්ති
ආපත්තාධික ණං. 

තත්ථ කතමා ආපත්ති ගනො අධික ණං? ගසොතාපත්ති සමාපත්ති – අයං 
ආපත්තිගනොඅධික ණං. 

තත්ථ කතමං අධික ණං ගනො ආපත්ති? කිච්ොධික ණං විවාදාධික ණං 
අනුවාදාධික ණං–ඉදංඅධික ණංගනොආපත්ති. 

තත්ථ කතමං අධික ණඤ්ගෙව ආපත්ති ෙ? ආපත්තාධික ණං
අධික ණඤ්ගෙව ආපත්තිෙ. 

358. [චූළව. 223] කිච්ෙං කිච්ොධික ණං, කිච්ෙං ගනො අධික ණං, 
අධික ණං ගනො කිච්ෙං, අධික ණඤ්ගෙව කිච්ෙඤ්ෙ? සියා කිච්ෙං
කිච්ොධික ණං, සියා කිච්ෙං ගනො අධික ණං, සියා අධික ණං ගනො කිච්ෙං, 
සියාඅධික ණඤ්ගෙවකිච්ෙඤ්ෙ. 

තත්ථකතමංකිච්ෙංකිච්ොධික ණං? යාසඞ්ඝස්සකිච්ෙයතා ක ණීයතා
අපගලොකනකම්මංඤත්තිකම්මංඤත්තිදුතියකම්මංඤත්තිෙතුත්ථකම්මං–ඉදං 
කිච්ෙංකිච්ොධික ණං. 

තත්ථ කතමං කිච්ෙං ගනො අධික ණං? ආෙරියකිච්ෙං උපජ්ඣායකිච්ෙං 
[උපජ්ඣායකිච්ෙං සකිච්ෙං (ක.)] සමානුපජ්ඣායකිච්ෙං සමානාෙරියකිච්ෙං –
ඉදංකිච්ෙංගනොඅධික ණං. 

තත්ථ කතමං අධික ණං ගනො කිච්ෙං? විවාදාධික ණං අනුවාදාධික ණං 
ආපත්තාධික ණං–ඉදංඅධික ණංගනොකිච්ෙං. 

තත්ථ කතමං අධික ණඤ්ගෙව කිච්ෙඤ්ෙ? කිච්ොධික ණං
අධික ණඤ්ගෙවකිච්ෙංොති. 
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අධික ණගභගදොනිට්ඨිගතො. 

තස්සුද්දානං– 

අධික ණං උක්ගකොටා, ආකා ාපුග් ගලනෙ; 
නිදානගහතුපච්ෙයා, මූලංසමුට්ඨාගනනෙ. 

ආපත්තිගහොතියත්ථෙ, සංසට්ඨානිදාගනනෙ [සංසට්ඨානිදානපභවා
(සී.)]; 
ගහතුපච්ෙයමූලානි, සමුට්ඨාගනනබයඤ්ජනා; 
විවාගදොඅධික ණන්ති, ගභදාධික ගණඉදන්ති. 

අප  ාථාසඞ් ණිකං 

1. ගෙොදනාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනා 

359. 
ගෙොදනා කිමත්ථාය, සා ණාකිස්සකා ණා; 
සඞ්ගඝොකිමත්ථාය, මතිකම්මංපනකිස්සකා ණා. 

ගෙොදනාසා ණත්ථාය, නිග් හත්ථායසා ණා; 
සඞ්ගඝොපරිග් හත්ථාය, මතිකම්මංපනපාටිගයක්කං. 

මාගඛොතුරිගතොඅභණි, මාගඛොෙණ්ඩිකගතොභණි; 
මාගඛොපටිඝංජනයි, සගෙඅනුවිජ්ජගකොතුවං. 

මාගඛොසහසාඅභණි, කථංවිග් ාහිකංඅනත්ථසංහිතං; 
සුත්ගතවිනගයඅනුගලොගම, පඤ්ඤත්ගතඅනුගලොමිගක. 

අනුගයො වත්තංනිසාමය, කුසගලනබුද්ධිමතාකතං; 
සුවුත්තංසික්ඛාපදානුගලොමිකං,  තිංනනාගසන්ගතොසම්ප ායිකං; 
හිගතසීඅනුයුඤ්ජස්සු, කාගලනත්ථූපසංහිතං. 

චුදිතස්සෙගෙොදකස්සෙ; 
සහසාගවොහා ංමාපධාග සි; 
ගෙොදගකොආහආපන්ගනොති; 
චුදිතගකොආහඅනාපන්ගනොති. 

උගභො අනුක්ඛිපන්ගතො, පටිඤ්ඤානුසන්ධිගතන කා ගය; 
පටිඤ්ඤාලජ්ජීසුකතා, අලජ්ජීසුඑවංනවිජ්ජති; 
බහුම්පි අලජ්ජී භාගසයය, වත්තානුසන්ධිගතන [වුත්තානුසන්ධිගතන
(සී.සයා.ක.)] කා ගය. 
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අලජ්ජීකීදිගසොගහොති, පටිඤ්ඤායස්සනරූහති; 
එතඤ්ෙ [එවඤ්ෙ (ක.)] තාහං පුච්ඡාමි, කීදිගසො වුච්ෙති අලජ්ජී
පුග් ගලො. 

සඤ්චිච්ෙආපත්තිංආපජ්ජති, ආපත්තිංපරිගූහති; 
අ ති මනඤ්ෙ ච්ඡති, එදිගසොවුච්ෙතිඅලජ්ජීපුග් ගලො. 

සච්ෙංඅහම්පිජානාමි, එදිගසොවුච්ෙතිඅලජ්ජීපුග් ගලො; 
අඤ්ඤඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කීදිගසොවුච්ෙතිලජ්ජීපුග් ගලො. 

සඤ්චිච්ෙආපත්තිංනාපජ්ජති, ආපත්තිංනපරිගූහති; 
අ ති මනං න ච්ඡති, එදිගසොවුච්ෙති ලජ්ජීපුග් ගලො. 

සච්ෙං අහම්පිජානාමි, එදිගසොවුච්ෙති ලජ්ජීපුග් ගලො; 
අඤ්ඤඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කීදිගසොවුච්ෙතිඅධම්මගෙොදගකො. 

අකාගල ගෙොගදතිඅභූගතන; 
ඵරුගසනඅනත්ථසංහිගතන; 
ගදොසන්තග ොගෙොගදතිගනොගමත්තාචිත්ගතො; 
එදිගසොවුච්ෙතිඅධම්මගෙොදගකො. 

සච්ෙංඅහම්පිජානාමි, එදිගසොවුච්ෙතිඅධම්මගෙොදගකො; 
අඤ්ඤඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කීදිගසොවුච්ෙතිධම්මගෙොදගකො. 

කාගලනගෙොගදතිභූගතන, සණ්ගහනඅත්ථසංහිගතන; 
ගමත්තාචිත්ගතොගෙොගදතිගනොගදොසන්තග ො; 
එදිගසොවුච්ෙතිධම්මගෙොදගකො. 

සච්ෙං අහම්පිජානාමි, එදිගසොවුච්ෙති ධම්මගෙොදගකො; 
අඤ්ඤඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කීදිගසොවුච්ෙතිබාලගෙොදගකො. 

පුබ්බාප ංනජානාති, පුබ්බාප ස්සඅගකොවිගදො; 
අනුසන්ධිවෙනපථංනජානාති; 
අනුසන්ධිවෙනපථස්සඅගකොවිගදො; 
එදිගසොවුච්ෙතිබාලගෙොදගකො. 

සච්ෙංඅහම්පිජානාමි, එදිගසොවුච්ෙතිබාලගෙොදගකො; 
අඤ්ඤඤ්ෙ තාහංපුච්ඡාමි, කීදිගසොවුච්ෙති පණ්ඩිතගෙොදගකො. 

පුබ්බාප ම්පිජානාති, පුබ්බාප ස්සගකොවිගදො; 
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අනුසන්ධිවෙනපථංජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථස්සගකොවිගදො; 
එදිගසොවුච්ෙතිපණ්ඩිතගෙොදගකො. 

සච්ෙංඅහම්පිජානාමි, එදිගසොවුච්ෙතිපණ්ඩිතගෙොදගකො; 
අඤ්ඤඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, ගෙොදනාකින්තිවුච්ෙති. 

සීලවිපත්තියාගෙොගදති, අගථොආො දිට්ඨියා; 
ආජීගවනපිගෙොගදති, ගෙොදනාගතනවුච්ෙතීති. 

අප ං ාථාසඞ් ණිකංනිට්ඨිතං. 

ගෙොදනාකණ්ඩං 

1. අනුවිජ්ජකඅනුගයොග ො 

360. අනුවිජ්ජගක ගෙොදගකොපුච්ඡිතබ්ගබො–‘‘යංගඛොත්වං, ආවුගසො, ඉමං
භික්ඛුං ගෙොගදසි, කිම්හි නං ගෙොගදසි, සීලවිපත්තියා වා ගෙොගදසි, 
ආො විපත්තියා වා ගෙොගදසි, දිට්ඨිවිපත්තියා වා ගෙොගදසී’’ති? ගසො ගෙ එවං
වගදයය – ‘‘සීලවිපත්තියා වා ගෙොගදමි, ආො විපත්තියා වා ගෙොගදමි, 
දිට්ඨිවිපත්තියා වා ගෙොගදමී’’ති, ගසො එවමස්ස වෙනීගයො – ‘‘ජානාසි
පනායස්මා සීලවිපත්තිං, ජානාසි ආො විපත්තිං, ජානාසි දිට්ඨිවිපත්ති’’න්ති? 
ගසො ගෙ එවං වගදයය – ‘‘ජානාමි ගඛො අහං, ආවුගසො, සීලවිපත්තිං, ජානාමි
ආො විපත්තිං, ජානාමිදිට්ඨිවිපත්ති’’න්ති, ගසොඑවමස්ස වෙනීගයො–‘‘කතමා
පනාවුගසො, සීලවිපත්ති? කතමාආො විපත්ති? කතමා දිට්ඨිවිපත්තී’’ති? ගසො
ගෙඑවංවගදයය – ‘‘ෙත්තාරිෙපා ාජිකානි, ගත සෙ සඞ්ඝාදිගසසා –අයං
සීලවිපත්ති.ථුල්ලච්ෙයං, පාචිත්තියං, පාටිගදසනීයං, දුක්කටං, දුබ්භාසිතං, අයං
ආො විපත්ති. මිච්ඡාදිට්ඨි, අන්තග් ාහිකා දිට්ඨි – අයං දිට්ඨිවිපත්තී’’ති, ගසො
එවමස්සවෙනීගයො–‘‘යංගඛොත්වං, ආවුගසො, ඉමං භික්ඛුංගෙොගදසි, දිට්ගඨන
වාගෙොගදසිසුගතනවාගෙොගදසිපරිසඞ්කායවාගෙොගදසී’’ති? ගසො ගෙඑවං
වගදයය – ‘‘දිට්ගඨන වා ගෙොගදමි සුගතන වා ගෙොගදමි පරිසඞ්කාය වා
ගෙොගදමී’’ති, ගසොඑවමස්සවෙනීගයො–‘‘යංගඛොත්වං, ආවුගසො, ඉමංභික්ඛුං
දිට්ගඨනගෙොගදසි, කිංගත දිට්ඨංකින්තිගතදිට්ඨං, කදා ගතදිට්ඨං, කත්ථගත
දිට්ඨං පා ාජිකංඅජ්ඣාපජ්ජන්ගතො දිට්ගඨො, සඞ්ඝාදිගසසං අජ්ඣාපජ්ජන්ගතො
දිට්ගඨො, ථුල්ලච්ෙයං… පාචිත්තියං… පාටිගදසනීයං… දුක්කටං… දුබ්භාසිතං
අජ්ඣාපජ්ජන්ගතො දිට්ගඨො, කත්ථෙත්වංඅගහොසි, කත්ථොයංභික්ඛුඅගහොසි, 
කිඤ්ෙත්වංකග ොසි, කිං ොයංභික්ඛුකග ොතී’’ති? ගසො ගෙඑවං වගදයය –
‘‘න ගඛො අහං, ආවුගසො, ඉමං භික්ඛුං දිට්ගඨන ගෙොගදමි, අපි ෙ සුගතන
ගෙොගදමී’’ති, ගසොඑවමස්සවෙනීගයො–‘‘යංගඛොත්වං, ආවුගසො, ඉමංභික්ඛුං
සුගතනගෙොගදසි, කිංගතසුතං, කින්තිගතසුතං, කදාගතසුතං, කත්ථගත
සුතං, පා ාජිකං අජ්ඣාපන්ගනොති සුතං, සඞ්ඝාදිගසසං… ථුල්ලච්ෙයං…
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පාචිත්තියං…පාටිගදසනීයං… දුක්කටං… දුබ්භාසිතං අජ්ඣාපන්ගනොති සුතං, 
භික්ඛුස්ස සුතං, භික්ඛුනියා සුතං, සික්ඛමානාය සුතං, සාමගණ ස්ස සුතං, 
සාමගණරියා සුතං, උපාසකස්ස සුතං, උපාසිකාය සුතං,  ාජූනං සුතං, 
 ාජමහාමත්තානංසුතං, තිත්ථියානංසුතං, තිත්ථියසාවකානංසුත’’න්ති? ගසො
ගෙඑවං වගදයය–‘‘නගඛොඅහං, ආවුගසො, ඉමංභික්ඛුංසුගතනගෙොගදමි, අපි
ෙ පරිසඞ්කාය ගෙොගදමී’’ති, ගසො එවමස්ස වෙනීගයො – ‘‘යං ගඛො ත්වං, 
ආවුගසො, ඉමංභික්ඛුංපරිසඞ්කාය ගෙොගදසි, කිංපරිසඞ්කසි, කින්තිපරිසඞ්කසි, 
කදා පරිසඞ්කසි, කත්ථ පරිසඞ්කසි, පා ාජිකං අජ්ඣාපන්ගනොති පරිසඞ්කසි, 
සඞ්ඝාදිගසසං අජ්ඣාපන්ගනොති පරිසඞ්කසි, ථුල්ලච්ෙයං… පාචිත්තියං…
පාටිගදසනීයං…දුක්කටං… දුබ්භාසිතංඅජ්ඣාපන්ගනොතිපරිසඞ්කසි, භික්ඛුස්ස
සුත්වා පරිසඞ්කසි, භික්ඛුනියා සුත්වා පරිසඞ්කසි, සික්ඛමානාය සුත්වා
පරිසඞ්කසි, සාමගණ ස්ස සුත්වාපරිසඞ්කසි, සාමගණරියාසුත්වාපරිසඞ්කසි, 
උපාසකස්සසුත්වා පරිසඞ්කසි, උපාසිකාය සුත්වා පරිසඞ්කසි,  ාජූනං සුත්වා
පරිසඞ්කසි,  ාජමහාමත්තානං සුත්වා පරිසඞ්කසි, තිත්ථියානං සුත්වා
පරිසඞ්කසි, තිත්ථියසාවකානංසුත්වා පරිසඞ්කසී’’ති? 

361. 
දිට්ඨංදිට්ගඨනසගමතිදිට්ගඨනසංසන්දගතදිට්ඨං; 
දිට්ඨංපටිච්ෙනඋගපතිඅසුද්ධපරිසඞ්කිගතො; 
ගසොපුග් ගලොපටිඤ්ඤායකාතබ්ගබොගතනුගපොසගථො. 

සුතංසුගතනසගමතිසුගතනසංසන්දගතසුතං; 
සුතංපටිච්ෙනඋගපතිඅසුද්ධපරිසඞ්කිගතො; 
ගසොපුග් ගලොපටිඤ්ඤායකාතබ්ගබොගතනුගපොසගථො. 

මුතංමුගතනසගමතිමුගතනසංසන්දගතමුතං; 
මුතංපටිච්ෙනඋගපතිඅසුද්ධපරිසඞ්කිගතො; 
ගසොපුග් ගලොපටිඤ්ඤායකාතබ්ගබොගතනුගපොසගථො. 

362. ගෙොදනාය ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? ගෙොදනාය 
ඔකාසකම්මං ආදි, කිරියා මජ්ගඣ, සමගථො පරිගයොසානං. ගෙොදනාය කති 
මූලානි, කතිවත්ථූනි, කතිභූමිගයො, කතිහාකාග හිගෙොගදති? ගෙොදනායද්ගව
මූලානි, තීණි වත්ථූනි, පඤ්ෙ භූමිගයො, ද්වීහාකාග හි ගෙොගදති. ගෙොදනාය
කතමානි ද්ගව මූලානි? සමූලිකා වා අමූලිකා වා – ගෙොදනාය ඉමානි ද්ගව
මූලානි. ගෙොදනාය කතමානි තීණි වත්ථූනි? දිට්ගඨන සුගතන පරිසඞ්කාය –
ගෙොදනාය ඉමානි තීණි වත්ථූනි. ගෙොදනා කතමා පඤ්ෙ භූමිගයො? කාගලන
වක්ඛාමි ගනොඅකාගලන, භූගතනවක්ඛාමිගනොඅභූගතන, සණ්ගහනවක්ඛාමි
ගනො ඵරුගසන, අත්ථසංහිගතන වක්ඛාමි ගනො අනත්ථසංහිගතන, 
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ගමත්තාචිත්ගතො වක්ඛාමි ගනො ගදොසන්තග ොති – ගෙොදනාය ඉමා පඤ්ෙ
භූමිගයො. 

කතගමහි ද්වීහාකාග හි ගෙොගදති? කාගයන වා ගෙොගදති වාොය වා
ගෙොගදති– ඉගමහිද්වීහාකාග හිගෙොගදති. 

2. ගෙොදකාදිපටිපත්ති 

363. ගෙොදගකනකථං පටිපජ්ජිතබ්බං? චුදිතගකනකථං පටිපජ්ජිතබ්බං? 
සඞ්ගඝන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං? අනුවිජ්ජගකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං? 
ගෙොදගකනකථංපටිපජ්ජිතබ්බන්ති? ගෙොදගකනපඤ්ෙසුධම්ගමසුපතිට්ඨාය
පග ො ගෙොගදතබ්ගබො. කාගලන වක්ඛාමි ගනො අකාගලන, භූගතන වක්ඛාමි
ගනො අභූගතන, සණ්ගහනවක්ඛාමි ගනො ඵරුගසන, අත්ථසංහිගතනවක්ඛාමි
ගනො අනත්ථසංහිගතන, ගමත්තාචිත්ගතො වක්ඛාමි ගනො ගදොසන්තග ොති –
ගෙොදගකන එවං පටිපජ්ජිතබ්බං. චුදිතගකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? 
චුදිතගකනද්වීසුධම්ගමසුපටිපජ්ජිතබ්බං.සච්ගෙෙඅකුප්ගපෙ–චුදිතගකන
එවං පටිපජ්ජිතබ්බං. සඞ්ගඝන කථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? සඞ්ගඝන 
ඔතිණ්ණාගනොතිණ්ණං ජානිතබ්බං. සඞ්ගඝන එවං පටිපජ්ජිතබ්බං. 
අනුවිජ්ජගකනකථංපටිපජ්ජිතබ්බන්ති? අනුවිජ්ජගකනගයනධම්ගමනගයන
විනගයනගයන සත්ථුසාසගනනතංඅධික ණංවූපසම්මතිතථාතංඅධික ණං
වූපසගමතබ්බං.අනුවිජ්ජගකනඑවං පටිපජ්ජිතබ්බං. 

364. 
උගපොසගථොකිමත්ථාය, පවා ණාකිස්සකා ණා; 
පරිවාගසොකිමත්ථාය, මූලායපටිකස්සනාකිස්සකා ණා; 
මානත්තංකිමත්ථාය, අබ්භානංකිස්සකා ණා. 

උගපොසගථොසාමග් ත්ථාය, විසුද්ධත්ථායපවා ණා; 
පරිවාගසොමානත්තත්ථාය, මූලායපටිකස්සනානිග් හත්ථාය; 
මානත්තංඅබ්භානත්ථාය, විසුද්ධත්ථායඅබ්භානං. 

ඡන්දා ගදොසාභයාගමොහා, ගථග ෙපරිභාසති; 
කායස්සගභදාදුප්පඤ්ගඤො, ඛගතොඋපහතින්ද්රිගයො; 
නි යං ච්ඡතිදුම්ගමගධො, නෙසික්ඛාය ා ගවො. 

නෙආමිසංනිස්සාය; 
නෙනිස්සායපුග් ලං; 
උගභොඑගතවිවජ්ගජත්වා; 
යථාධම්ගමොතථාකග . 
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3. ගෙොදකස්සඅත්තඣාපනං 
ගකොධගනොඋපනාහීෙ; 
ෙණ්ගඩොෙපරිභාසගකො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

උපකණ්ණකංජප්පතිජිම්හංගපක්ඛති; 
වීතිහ ති කුම්මග් ංපටිගසවති; 
අනාපත්තියා ආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

අකාගලනගෙොගදතිඅභූගතන; 
ඵරුගසනඅනත්ථසංහිගතන; 
ගදොසන්තග ොගෙොගදතිගනොගමත්තාචිත්ගතො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

ධම්මාධම්මංනජානාති; 
ධම්මාධම්මස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියා ආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

විනයාවිනයංනජානාති; 
විනයාවිනයස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

භාසිතාභාසිතං නජානාති; 
භාසිතාභාසිතස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

ආචිණ්ණානාචිණ්ණං නජානාති; 
ආචිණ්ණානාචිණ්ණස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

පඤ්ඤත්තාපඤ්ඤත්තංනජානාති; 
පඤ්ඤත්තාපඤ්ඤත්තස්සඅගකොවිගදො; 
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අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

ආපත්තානාපත්තිංනජානාති; 
ආපත්තානාපත්තියාඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

ලහුක රුකංනජානාති; 
ලහුක රුකස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියා ආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

සාවගසසානවගසසංනජානාති; 
සාවගසසානවගසසස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං නජානාති; 
දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

පුබ්බාප ං නජානාති; 
පුබ්බාප ස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානං. 

අනුසන්ධිවෙනපථංනජානාති; 
අනුසන්ධිවෙනපථස්සඅගකොවිගදො; 
අනාපත්තියාආපත්තීතිග ොගපති; 
තාදිගසොගෙොදගකොඣාගපතිඅත්තානන්ති. 

ගෙොදනාකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

ගෙොදනාඅනුවිජ්ජාෙ, ආදිමූගලනුගපොසගථො; 
 තිගෙොදනකණ්ඩම්හි, සාසනංපතිට්ඨාපයන්ති. 
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චූළසඞ් ාගමො 

1. අනුවිජ්ජකස්සපටිපත්ති 

365. [පරි. 421] සඞ් ාමාවෙග  භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමන්ගතන
නීෙචිත්ගතන සඞ්ගඝො උපසඞ්කමිතබ්ගබො  ගජොහ ණසගමන චිත්ගතන; 
ආසනකුසගලනභවිතබ්බංනිසජ්ජකුසගලන; ගථග  භික්ඛූඅනුපඛජ්ජන්ගතන, 
නගවභික්ඛූආසගනනඅප්පටිබාහන්ගතන, යථාපතිරූගපආසගන නිසීදිතබ්බං; 
අනානාකථිගකන භවිතබ්බං අති ච්ඡානකථිගකන; සාමං වා ධම්ගමො
භාසිතබ්ගබො පග ො වා අජ්ගඣසිතබ්ගබො අරිගයො වා තුණ්හීභාගවො
නාතිමඤ්ඤිතබ්ගබො. 

සඞ්ගඝන අනුමගතන පුග් ගලන අනුවිජ්ජගකන අනුවිජ්ජිතුකාගමන න 
උපජ්ඣාගයො පුච්ඡිතබ්ගබො, න ආෙරිගයො පුච්ඡිතබ්ගබො, න සද්ධිවිහාරිගකො
පුච්ඡිතබ්ගබො, න අන්ගතවාසිගකො පුච්ඡිතබ්ගබො, න සමානුපජ්ඣායගකො
පුච්ඡිතබ්ගබො, නසමානාෙරියගකො පුච්ඡිතබ්ගබො, නජාතිපුච්ඡිතබ්බා, නනාමං
පුච්ඡිතබ්බං, න ග ොත්තං පුච්ඡිතබ්බං, න ආ ගමො පුච්ඡිතබ්ගබො, න
කුලපගදගසො පුච්ඡිතබ්ගබො, නජාතිභූමි පුච්ඡිතබ්බා. තංකිංකා ණා? අත්රස්ස
ගපමංවාගදොගසොවා.ගපගමවාසතිගදොගසවා, ඡන්දාපි ච්ගඡයයගදොසාපි
 ච්ගඡයයගමොහාපි ච්ගඡයයභයාපි ච්ගඡයය. 

සඞ්ගඝන අනුමගතන පුග් ගලන අනුවිජ්ජගකන අනුවිජ්ජිතුකාගමන 
සඞ්ඝ රුගකන භවිතබ්බං ගනො පුග් ල රුගකන, සද්ධම්ම රුගකන
භවිතබ්බං ගනො ආමිස රුගකන, අත්ථවසිගකන භවිතබ්බං ගනො
පරිසකප්පිගකන, කාගලන අනුවිජ්ජිතබ්බං ගනො අකාගලන, භූගතන 
අනුවිජ්ජිතබ්බං ගනො අභූගතන, සණ්ගහන අනුවිජ්ජිතබ්බං ගනො ඵරුගසන, 
අත්ථසංහිගතන අනුවිජ්ජිතබ්බං ගනො අනත්ථසංහිගතන, ගමත්තාචිත්ගතන 
අනුවිජ්ජිතබ්බං ගනො ගදොසන්තග න, න උපකණ්ණකජප්පිනා භවිතබ්බං, න 
ජිම්හංගපක්ඛිතබ්බං, නඅක්ඛිනිඛණිතබ්බං, නභමුකං උක්ඛිපිතබ්බං, නසීසං
උක්ඛිපිතබ්බං, නහත්ථවිකාග ොකාතබ්ගබො, නහත්ථමුද්දා දස්ගසතබ්බා. 

ආසනකුසගලන භවිතබ්බං නිසජ්ජකුසගලන, යු මත්තං ගපක්ඛන්ගතන 
අත්ථංඅනුවිධියන්ගතනසගකආසගනනිසීදිතබ්බං, නෙආසනාවුට්ඨාතබ්බං, 
නවීතිහාතබ්බං, නකුම්මග්ග ො ගසවිතබ්ගබො, නබාහාවික්ගඛපකං [නවාො
වික්ගඛපකං (සයා.)] භණිතබ්බං, අතුරිගතන භවිතබ්බං අසාහසිගකන, 
අෙණ්ඩිකගතන භවිතබ්බං වෙනක්ඛගම, ගමත්තාචිත්ගතන භවිතබ්බං
හිතානුකම්පිනා, කාරුණිගකන භවිතබ්බං හිතපරිසක්කිනා, අසම්ඵප්පලාපිනා
භවිතබ්බං පරියන්තභාණිනා, අගව වසිගකන භවිතබ්බං අනසුරුත්ගතන, 
අත්තා පරිග් ගහතබ්ගබො, පග ො පරිග් ගහතබ්ගබො, ගෙොදගකො
පරිග් ගහතබ්ගබො, චුදිතගකො පරිග් ගහතබ්ගබො, අධම්මගෙොදගකො
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පරිග් ගහතබ්ගබො, අධම්මචුදිතගකො පරිග් ගහතබ්ගබො, ධම්මගෙොදගකො
පරිග් ගහතබ්ගබො, ධම්මචුදිතගකො පරිග් ගහතබ්ගබො, වුත්තං අහාගපන්ගතන 
අවුත්තංඅපකාගසන්ගතනඔතිණ්ණානිපදබයඤ්ජනානිසාධුකංපරිග් ගහත්වා
පග ො පටිපුච්ඡිත්වා යථා පටිඤ්ඤාය කාග තබ්ගබො, මන්ගදො හාගසතබ්ගබො 
[ගවගපො පහාගසතබ්ගබො (සයා.)], භීරූ අස්සාගසතබ්ගබො, ෙණ්ගඩො
නිගසගධතබ්ගබො, අසුචි විභාගවතබ්ගබො, උජුමද්දගවන න ඡන්දා තිං
 න්තබ්බං, නගදොසා තිං න්තබ්බං, නගමොහා තිං  න්තබ්බං, නභයා තිං
 න්තබ්බං, මජ්ඣත්ගතනභවිතබ්බං ධම්ගමසු ෙ පුග් ගලසු ෙ. එවඤ්ෙ පන
අනුවිජ්ජගකො අනුවිජ්ජමාගනොසත්ථුගෙවසාසනකග ො ගහොති, විඤ්ඤූනඤ්ෙ 
සබ්රහ්මොරීනංපිගයොෙගහොතිමනාගපොෙ රුෙභාවනීගයොෙ. 

366. සුත්තං සංසන්දනත්ථාය, ඔපම්මං නිදස්සනත්ථාය, අත්ගථො 
විඤ්ඤාපනත්ථාය, පටිපුච්ඡා ඨපනත්ථාය, ඔකාසකම්මං ගෙොදනත්ථාය, 
ගෙොදනා සා ණත්ථාය, සා ණා සවෙනීයත්ථාය, සවෙනීයං පලිගබොධත්ථාය, 
පලිගබොගධො විනිච්ඡයත්ථාය, විනිච්ඡගයො සන්තී ණත්ථාය, සන්තී ණං
ඨානාඨාන මනත්ථාය, ඨානාඨාන මනං දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං 
නිග් හත්ථාය, ගපසලානං භික්ඛූනං සම්පග් හත්ථාය, සඞ්ගඝො 
සම්පරිග් හසම්පටිච්ඡනත්ථාය, සඞ්ගඝන අනුමතා පුග් ලා
පච්ගෙකට්ඨායිගනො අවිසංවාදකට්ඨායිගනො. 

විනගයො සංව ත්ථාය, සංවග ො අවිප්පටිසා ත්ථාය, අවිප්පටිසාග ො 
පාමුජ්ජත්ථාය, පාමුජ්ජං පීතත්ථාය, පීති පස්සද්ධත්ථාය, පස්සද්ධි සුඛත්ථාය, 
සුඛං සමාධත්ථාය, සමාධි යථාභූතඤාණදස්සනත්ථාය, යථාභූතඤාණදස්සනං
නිබ්බිදත්ථාය, නිබ්බිදා වි ා ත්ථාය, වි ාග ො විමුත්තත්ථාය, විමුත්ති 
විමුත්තිඤාණදස්සනත්ථාය, විමුත්තිඤාණදස්සනං අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථාය.
එතදත්ථා කථා, එතදත්ථා මන්තනා, එතදත්ථා උපනිසා, එතදත්ථං
ගසොතාවධානං–යදිදං අනුපාදාචිත්තස්ස විගමොක්ගඛොති. 

367. 
අනුගයො වත්තංනිසාමය, කුසගලනබුද්ධිමතාකතං; 
සුවුත්තංසික්ඛාපදානුගලොමිකං,  තිංනනාගසන්ගතො සම්ප ායිකං. 

වත්ථුං විපත්තිංආපත්තිං, නිදානං ආකා අගකොවිගදො; 
පුබ්බාප ංනජානාති, කතාකතංසගමනෙ. 

කම්මඤ්ෙඅධික ණඤ්ෙ, සමගථොපිඅගකොවිගදො; 
 ත්ගතොදුට්ගඨොෙමූළ්ගහොෙ, භයාගමොහාෙ ච්ඡති. 

නෙසඤ්ඤත්තිකුසගලො, නිජ්ඣත්තියාෙඅගකොවිගදො; 
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ලද්ධපක්ගඛොඅහිරිගකො, කණ්හකම්ගමොඅනාදග ො; 
සගව [සගෙ(ක.)] තාදිසගකොභික්ඛු, අප්පටික්ගඛොතිවුච්ෙති. 

වත්ථුංවිපත්තිංආපත්තිං, නිදානංආකා ගකොවිගදො; 
පුබ්බාප ඤ්ෙජානාති, කතාකතංසගමනෙ. 

කම්මඤ්ෙඅධික ණඤ්ෙ, සමගථොපිගකොවිගදො; 
අ ත්ගතොඅදුට්ගඨොඅමූළ්ගහො, භයාගමොහාන ච්ඡති. 

සඤ්ඤත්තියාෙකුසගලො, නිජ්ඣත්තියාෙගකොවිගදො; 
ලද්ධපක්ගඛොහිරිමගනො, සුක්කකම්ගමොස ා ගවො; 
සගවතාදිසගකොභික්ඛු, සප්පටික්ගඛොතිවුච්ෙතීති. 

චූළසඞ් ාගමොනිට්ඨිගතො. 

තස්සුද්දානං– 

නීෙචිත්ගතන පුච්ගඡයය,  රුසඞ්ගඝනපුග් ගල; 
සුත්තංසංසන්දනත්ථාය, විනයානුග් ගහනෙ; 
උද්දානං චූළසඞ් ාගම, එකුද්ගදගසො [එකුද්ගදසං (සී. සයා.)] ඉදං
කතන්ති. 

මහාසඞ් ාගමො 

1. ගවොහ න්ගතනජානිතබ්බාදි 

368. සඞ් ාමාවෙග  භික්ඛුනා සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතනවත්ථු ජානිතබ්බං, 
විපත්ති ජානිතබ්බා, ආපත්ති ජානිතබ්බා, නිදානං ජානිතබ්බං, ආකාග ො 
ජානිතබ්ගබො, පුබ්බාප ංජානිතබ්බං, කතාකතංජානිතබ්බං, කම්මංජානිතබ්බං, 
අධික ණං ජානිතබ්බං, සමගථො ජානිතබ්ගබො, න ඡන්දා ති  න්තබ්බා, න
ගදොසා ති  න්තබ්බා, න ගමොහා ති  න්තබ්බා, න භයා ති  න්තබ්බා, 
සඤ්ඤාපනීගය ඨාගන සඤ්ඤාගපතබ්බං, නිජ්ඣාපනීගය ඨාගන
නිජ්ඣාගපතබ්බං, ගපක්ඛනීගය ඨාගන ගපක්ඛිතබ්බං, පසාදනීගය ඨාගන 
පසාගදතබ්බං, ලද්ධපක්ගඛොම්හීති ප පක්ගඛො නාවජානිතබ්ගබො, 
බහුස්සුගතොම්හීති අප්පස්සුගතොනාවජානිතබ්ගබො, ගථ තග ොම්හීතිනවකතග ො
නාවජානිතබ්ගබො, අසම්පත්තං න බයාහාතබ්බං, සම්පත්තං ධම්මගතො
විනයගතො න පරිහාගපතබ්බං, ගයන ධම්ගමන ගයන විනගයන ගයන
සත්ථුසාසගනනතංඅධික ණංවූපසම්මති, තථාතංඅධික ණංවූපසගමතබ්බං. 

369. වත්ථු ජානිතබ් බන්ති අට්ඨපා ාජිකානං [අට්ඨන්නංපා ාජිකානං(සී.
ක.)] වත්ථු ජානිතබ්බං, ගතවීසසඞ්ඝාදිගසසානං වත්ථු ජානිතබ්බං, 
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ද්ගවඅනියතානං වත්ථු ජානිතබ්බං, ද්ගවෙත්තාරීසනිස්සග්ගියානං වත්ථු
ජානිතබ්බං, අට්ඨාසීතිසතපාචිත්තියානං වත්ථු ජානිතබ්බං, 
ද්වාදසපාටිගදසනීයානං වත්ථු ජානිතබ්බං, දුක්කටානං වත්ථු ජානිතබ්බං, 
දුබ්භාසිතානං වත්ථුජානිතබ්බං. 

370. විපත් ති ජානිතබ් බාති සීලවිපත්ති ජානිතබ්බා, ආො විපත්ති
ජානිතබ්බා, දිට්ඨිවිපත්තිජානිතබ්බා, ආජීවවිපත්තිජානිතබ්බා. 

371. ආපත් ති ජානිතබ් බාති පා ාජිකාපත්තිජානිතබ්බා, සඞ්ඝාදිගසසාපත්ති
ජානිතබ්බා, ථුල්ලච්ෙයාපත්ති ජානිතබ්බා, පාචිත්තියාපත්ති ජානිතබ්බා, 
පාටිගදසනීයාපත්ති ජානිතබ්බා, දුක්කටාපත්ති ජානිතබ්බා, දුබ්භාසිතාපත්ති
ජානිතබ්බා. 

372. නිදානං ජානිතබ් බන්ති අට්ඨපා ාජිකානං නිදානං ජානිතබ්බං, 
ගතවීසසඞ්ඝාදිගසසානං නිදානං ජානිතබ්බං, ද්ගවඅනියතානං නිදානං 
ජානිතබ්බං, ද්ගවෙත්තාරීසනිස්සග්ගියානං නිදානං ජානිතබ්බං, 
අට්ඨාසීතිසතපාචිත්තියානං නිදානං ජානිතබ්බං, ද්වාදසපාටිගදසනීයානං
නිදානං ජානිතබ්බං, දුක්කටානං නිදානං ජානිතබ්බං, දුබ්භාසිතානං නිදානං
ජානිතබ්බං. 

373. ආොකරො ජානිතබ් කබොති සඞ්ගඝො ආකා ගතො ජානිතබ්ගබො,  ගණො
ආකා ගතො ජානිතබ්ගබො, පුග් ගලො ආකා ගතො ජානිතබ්ගබො, ගෙොදගකො 

ආකා ගතො ජානිතබ්ගබො, චුදිතගකො ආකා ගතො ජානිතබ්ගබො. සඞ් ක ො 

ආොරකතො ජානිතබ් කබොති පටිබගලො නු ගඛො අයං සඞ්ගඝො ඉමං අධික ණං 
වූපසගමතුං ධම්ගමන විනගයන සත්ථුසාසගනන උදාහු ගනොති, එවං සඞ්ගඝො

ආකා ගතොජානිතබ්ගබො.  කණො ආොරකතො ජානිතබ් කබොතිපටිබගලොනුගඛො
අයං ගණොඉමංඅධික ණං වූපසගමතුංධම්ගමනවිනගයනසත්ථුසාසගනන

උදාහු ගනොති, එවං  ගණො ආකා ගතො ජානිතබ්ගබො. පුග්  කලො ආොරකතො 

ජානිතබ් කබොතිපටිබගලොනු ගඛො අයං පුග් ගලො ඉමං අධික ණං වූපසගමතුං
ධම්ගමනවිනගයනසත්ථුසාසගනනඋදාහුගනොති, එවංපුග් ගලොආකා ගතො

ජානිතබ්ගබො. කචොදකෙො ආොරකතො ජානිතබ් කබොති කච්චිනුගඛොඅයමායස්මා
පඤ්ෙසු ධම්ගමසු පතිට්ඨාය ප ං ගෙොගදති උදාහු ගනොති, එවං ගෙොදගකො

ආකා ගතො ජානිතබ්ගබො. චුදිතකෙො ආොරකතො ජානිතබ් කබොති කච්චිනුගඛො
අයමායස්මා ද්වීසු ධම්ගමසු පතිට්ඨිගතො සච්ගෙ ෙ අකුප්ගප ෙ උදාහු ගනොති, 
එවංචුදිතගකොආකා ගතොජානිතබ්ගබො. 

374. පුබ් බාපරං ජානිතබ් බන්ති කච්චි නු ගඛො අයමායස්මා වත්ථුගතො වා
වත්ථුංසඞ්කමති, විපත්තිගතොවාවිපත්තිං සඞ්කමති, ආපත්තිගතොවාආපත්තිං
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සඞ්කමති, අවජානිත්වාවාපටිජානාති, පටිජානිත්වා වාඅවජානාති, අඤ්ගඤන
වාඅඤ්ඤංපටිෙ ති, උදාහුගනොති, එවංපුබ්බාප ං ජානිතබ්බං. 

375. ෙතාෙතං ජානිතබ් බන්ති ගමථුනධම්ගමො ජානිතබ්ගබො, 
ගමථුනධම්මස්ස අනුගලොමං ජානිතබ්බං, ගමථුනධම්මස්ස පුබ්බභාග ො

ජානිතබ්ගබො. කමථුනධම් කමො ජානිතබ් කබොති ද්වයංද්වයසමාපත්තිජානිතබ්බා. 

කමථුනධම් මස් ස අනුකලොමං ජානිතබ් බන්ති භික්ඛු අත්තගනො මුගඛන ප ස්ස

අඞ් ජාතං  ණ්හාති. කමථුනධම් මස ්ස පුබ් බභාක ො ජානිතබ් කබොති
වණ්ණාවණ්ගණො [වණ්ගණො අවණ්ගණො (සයා.)], කායසංසග්ග ො, 
දුට්ඨුල්ලවාො, අත්තකාමපාරිෙරියා, වෙනමනුප්පදානං [ධනමනුප්පදානං (ක.)]. 

376. ෙම් මං ජානිතබ් බන්ති ගසොළසකම්මානි ජානිතබ්බානි – ෙත්තාරි
අපගලොකනකම්මානි ජානිතබ්බානි, ෙත්තාරි ඤත්තිකම්මානි ජානිතබ්බානි, 
ෙත්තාරි ඤත්තිදුතියකම්මානි ජානිතබ්බානි, ෙත්තාරි ඤත්තිෙතුත්ථකම්මානි
ජානිතබ්බානි. 

377. අධිෙරණං ජානිතබ් බන්ති ෙත්තාරි අධික ණානි ජානිතබ්බානි –
විවාදාධික ණං ජානිතබ්බං, අනුවාදාධික ණං ජානිතබ්බං, ආපත්තාධික ණං
ජානිතබ්බං, කිච්ොධික ණංජානිතබ්බං. 

378. සමකෙො ජානිතබ් කබොතිසත්ත සමථා ජානිතබ්බා – සම්මුඛාවිනගයො
ජානිතබ්ගබො, සතිවිනගයො ජානිතබ්ගබො, අමූළ්හවිනගයො ජානිතබ්ගබො, 
පටිඤ්ඤාතක ණං ජානිතබ්බං, ගයභුයයසිකා ජානිතබ්බා, තස්සපාපියසිකා 
ජානිතබ්බා, තිණවත්ථා ගකොජානිතබ්ගබො. 

2. අ තිඅ න්තබ්ගබො 

379. න ඡන් දා ති  න් තබ් බාති ඡන්දා තිං  ච්ඡන්ගතො කථං ඡන්දා තිං
 ච්ඡති? ඉගධකච්ගෙො – ‘‘අයං ගම උපජ්ඣාගයො වා ආෙරිගයො වා
සද්ධිවිහාරිගකො වා අන්ගතවාසිගකො වා සමානුපජ්ඣායගකො වා
සමානාෙරියගකොවා සන්දිට්ගඨොවාසම්භත්ගතොවාඤාතිසාගලොහිගතොවා’’ති, 
තස්සානුකම්පාය තස්සානු ක්ඛාය අධම්මං ධම්ගමොති දීගපති, ධම්මං
අධම්ගමොති දීගපති, අවිනයං විනගයොති දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, 
අභාසිතං අලපිතං තථා ගතනභාසිතං ලපිතං තථා ගතනාති දීගපති, භාසිතං
ලපිතං තථා ගතන අභාසිතං අලපිතං තථා ගතනාති දීගපති, අනාචිණ්ණං
තථා ගතන ආචිණ්ණං තථා ගතනාති දීගපති, ආචිණ්ණං තථා ගතන
අනාචිණ්ණං තථා ගතනාති දීගපති, අපඤ්ඤත්තං තථා ගතන පඤ්ඤත්තං
තථා ගතනාතිදීගපති, පඤ්ඤත්තං තථා ගතනඅපඤ්ඤත්තංතථා ගතනාති
දීගපති, අනාපත්තිං ආපත්තීති දීගපති, ආපත්තිං අනාපත්තීති දීගපති, ලහුකං
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ආපත්තිං රුකාආපත්තීතිදීගපති,  රුකංආපත්තිංලහුකාආපත්තීතිදීගපති, 
සාවගසසං ආපත්තිං අනවගසසා ආපත්තීති දීගපති, අනවගසසං ආපත්තිං
සාවගසසාආපත්තීතිදීගපති, දුට්ඨුල්ලංආපත්තිං අදුට්ඨුල්ලාආපත්තීතිදීගපති, 
අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලාආපත්තීති දීගපති. ඉගමහි අට්ඨා සහි වත්ථූහි
ඡන්දා තිං  ච්ඡන්ගතො බහුජනාහිතාය පටිපන්ගනො ගහොති බහුජනාසුඛාය
බහුගනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය ගදවමනුස්සානං. ඉගමහි
අට්ඨා සහිවත්ථූහි ඡන්දා තිං ච්ඡන්ගතො ඛතංඋපහතං අත්තානං පරිහ ති, 
සාවජ්ගජො ෙ ගහොති සානුවජ්ගජො ෙ විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ෙ අපුඤ්ඤං පසවති.
ඡන්දා තිං ච්ඡන්ගතොඑවංඡන්දා තිං ච්ඡති. 

380. න කදොසා ති  න් තබ් බාතිගදොසා තිං  ච්ඡන්ගතොකථංගදොසා තිං
 ච්ඡති? ඉගධකච්ගෙො අනත්ථං ගම අෙරීති ආඝාතං බන්ධති, අනත්ථං ගම
ෙ තීතිආඝාතංබන්ධති, අනත්ථංගමෙරිස්සතීති ආඝාතංබන්ධති, පියස්සගම
මනාපස්ස අනත්ථං අෙරි… අනත්ථං ෙ ති… අනත්ථං ෙරිස්සතීති ආඝාතං
බන්ධති, අප්පියස්ස ගම අමනාපස්ස අත්ථං අෙරි… අත්ථං ෙ ති… අත්ථං
ෙරිස්සතීතිආඝාතංබන්ධති.ඉගමහිනවහිආඝාතවත්ථූහිආඝාගතොපටිඝාගතො 
කුද්ගධො ගකොධාභිභූගතො අධම්මං ධම්ගමොති දීගපති, ධම්මං අධම්ගමොති
දීගපති…ගප.… දුට්ඨුල්ලංආපත්තිංඅදුට්ඨුල්ලාආපත්තීතිදීගපති, අදුට්ඨුල්ලං
ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලාආපත්තීති දීගපති. ඉගමහි අට්ඨා සහි වත්ථූහි ගදොසා තිං
 ච්ඡන්ගතො බහුජනාහිතායපටිපන්ගනොගහොතිබහුජනාසුඛායබහුගනොජනස්ස
අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය ගදවමනුස්සානං. ඉගමහි අට්ඨා සහි වත්ථූහි
ගදොසා තිං ච්ඡන්ගතොඛතංඋපහතංඅත්තානං පරිහ ති, සාවජ්ගජොෙගහොති
සානුවජ්ගජො ෙ විඤ්ඤූනං බහුඤ්ෙ අපුඤ්ඤං පසවති. ගදොසා තිං  ච්ඡන්ගතො
එවංගදොසා තිං ච්ඡති. 

381. න කමොහා ති  න් තබ් බාතිගමොහා තිං  ච්ඡන්ගතොකථංගමොහා තිං
 ච්ඡති?  ත්ගතො  ා වගසන  ච්ඡති, දුට්ගඨො ගදොසවගසන  ච්ඡති, මූළ්ගහො
ගමොහවගසන  ච්ඡති, ප ාමට්ගඨො දිට්ඨිවගසන  ච්ඡති, මූළ්ගහො සංමූළ්ගහො
ගමොහාභිභූගතො අධම්මංධම්ගමොති දීගපති, ධම්මං අධම්ගමොති දීගපති…ගප.…
දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපති. ඉගමහි අට්ඨා සහි වත්ථූහි ගමොහා තිං
 ච්ඡන්ගතොබහුජනාහිතායපටිපන්ගනොගහොතිබහුජනාසුඛායබහුගනොජනස්ස 
අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය ගදවමනුස්සානං. ඉගමහි අට්ඨා සහි වත්ථූහි
ගමොහා තිං ච්ඡන්ගතොඛතංඋපහතංඅත්තානංපරිහ ති, සාවජ්ගජොෙගහොති 
සානුවජ්ගජොෙවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්ෙඅපුඤ්ඤංපසවති.ගමොහා තිං ච්ඡන්ගතො
එවංගමොහා තිං  ච්ඡති. 
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382. න භයා ති  න් තබ් බාති භයා තිං  ච්ඡන්ගතො කථං භයා තිං
 ච්ඡති? ඉගධකච්ගෙො – ‘‘අයං විසමනිස්සිගතො වා  හනනිස්සිගතො වා
බලවනිස්සිගතොවාකක්ඛගළොඵරුගසොජීවිතන්ත ායංවාබ්රහ්මෙරියන්ත ායං
වා කරිස්සතී’’ති, තස්ස භයා භීගතො අධම්මං ධම්ගමොති දීගපති, ධම්මං
අධම්ගමොති දීගපති, අවිනයං විනගයොති දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, 
අභාසිතං අලපිතං තථා ගතනභාසිතං ලපිතං තථා ගතනාති දීගපති, භාසිතං
ලපිතං තථා ගතන අභාසිතං අලපිතං තථා ගතනාති දීගපති, අනාචිණ්ණං
තථා ගතන ආචිණ්ණං තථා ගතනාති දීගපති, ආචිණ්ණං තථා ගතන
අනාචිණ්ණං තථා ගතනාති දීගපති, අපඤ්ඤත්තං තථා ගතන පඤ්ඤත්තං 
තථා ගතනාතිදීගපති, පඤ්ඤත්තංතථා ගතනඅපඤ්ඤත්තංතථා ගතනාති
දීගපති, අනාපත්තිං ආපත්තීති දීගපති, ආපත්තිං අනාපත්තීති දීගපති, ලහුකං
ආපත්තිං රුකාආපත්තීති දීගපති,  රුකංආපත්තිංලහුකාආපත්තීතිදීගපති, 
සාවගසසං ආපත්තිං අනවගසසා ආපත්තීති දීගපති, අනවගසසං ආපත්තිං
සාවගසසාආපත්තීතිදීගපති, දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිංඅදුට්ඨුල්ලාආපත්තීතිදීගපති, 
අදුට්ඨුල්ලංආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපති. ඉගමහි අට්ඨා සහි වත්ථූහි
භයා තිං  ච්ඡන්ගතො බහුජනාහිතාය පටිපන්ගනො ගහොති බහුජනාසුඛාය
බහුගනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය ගදවමනුස්සානං. ඉගමහි
අට්ඨා සහි වත්ථූහි භයා තිං  ච්ඡන්ගතො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහ ති, 
සාවජ්ගජො ෙ ගහොති සානුවජ්ගජො ෙ විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ෙ අපුඤ්ඤං පසවති.
භයා තිං  ච්ඡන්ගතොඑවංභයා තිං ච්ඡති. 

ඡන්දාගදොසාභයාගමොහා, ගයොධම්මංඅතිවත්තති; 
නිහීයතිතස්සයගසො, කාළපක්ගඛවෙන්දිමාති. 

3. අ තිඅ මනං 

383. ෙෙං න ඡන් දා තිං  ච් ඡති? අධම්මං අධම්ගමොති දීගපන්ගතො න
ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ධම්මං ධම්ගමොති දීගපන්ගතො න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, 
අවිනයං අවිනගයොති දීගපන්ගතො න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, විනයං විනගයොති
දීගපන්ගතො න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, අභාසිතං අලපිතං තථා ගතන අභාසිතං
අලපිතං තථා ගතනාති දීගපන්ගතො න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, භාසිතං ලපිතං
තථා ගතනභාසිතංලපිතං තථා ගතනාතිදීගපන්ගතොනඡන්දා තිං ච්ඡති, 
අනාචිණ්ණං තථා ගතන අනාචිණ්ණං තථා ගතනාති දීගපන්ගතො න
ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ආචිණ්ණං තථා ගතන ආචිණ්ණං තථා ගතනාති 
දීගපන්ගතො න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, අපඤ්ඤත්තං තථා ගතන අපඤ්ඤත්තං
තථා ගතනාති දීගපන්ගතො න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, පඤ්ඤත්තං තථා ගතන
පඤ්ඤත්තං තථා ගතනාති දීගපන්ගතො න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, අනාපත්තිං
අනාපත්තීතිදීගපන්ගතොනඡන්දා තිං  ච්ඡති, ආපත්තිංආපත්තීතිදීගපන්ගතො
න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ලහුකං ආපත්තිං ලහුකා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න
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පටුන  

ඡන්දා තිං  ච්ඡති,  රුකං ආපත්තිං  රුකා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න
ඡන්දා තිං  ච්ඡති, සාවගසසං ආපත්තිං සාවගසසා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න 
ඡන්දා තිං ච්ඡති, අනවගසසං ආපත්තිංඅනවගසසාආපත්තීති දීගපන්ගතොන
ඡන්දා තිං  ච්ඡති, දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න
ඡන්දා තිං ච්ඡති, අදුට්ඨුල්ලංආපත්තිංඅදුට්ඨුල්ලාආපත්තීති දීගපන්ගතොන
ඡන්දා තිං ච්ඡති.එවංනඡන්දා තිං ච්ඡති. 

384. ෙෙං න කදොසා තිං  ච් ඡති? අධම්මං අධම්ගමොති දීගපන්ගතො න
ගදොසා තිං  ච්ඡති, ධම්මං ධම්ගමොති දීගපන්ගතො න ගදොසා තිං
 ච්ඡති…ගප.… දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න
ගදොසා තිං ච්ඡති, අදුට්ඨුල්ලංආපත්තිංඅදුට්ඨුල්ලාආපත්තීති දීගපන්ගතොන
ගදොසා තිං ච්ඡති.එවංනගදොසා තිං ච්ඡති. 

385. ෙෙං න කමොහා තිං  ච් ඡති? අධම්මං අධම්ගමොති දීගපන්ගතො න
ගමොහා තිං  ච්ඡති, ධම්මං ධම්ගමොති දීගපන්ගතො න ගමොහා තිං 
 ච්ඡති…ගප.… දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න
ගමොහා තිං  ච්ඡති, අදුට්ඨුල්ලංආපත්තිංඅදුට්ඨුල්ලාආපත්තීති දීගපන්ගතොන
ගමොහා තිං ච්ඡති.එවංනගමොහා තිං ච්ඡති. 

386. ෙෙං න භයා තිං  ච් ඡති? අධම්මං අධම්ගමොති දීගපන්ගතො න
භයා තිං ච්ඡති, ධම්මංධම්ගමොති දීගපන්ගතොනභයා තිං  ච්ඡති, අවිනයං
අවිනගයොතිදීගපන්ගතොනභයා තිං ච්ඡති, විනයංවිනගයොතිදීගපන්ගතොන 
භයා තිං  ච්ඡති, අභාසිතං අලපිතං තථා ගතන අභාසිතං අලපිතං
තථා ගතනාති දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති, භාසිතං ලපිතං තථා ගතන
භාසිතං ලපිතං තථා ගතනාති දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති, අනාචිණ්ණං
තථා ගතන අනාචිණ්ණං තථා ගතනාති දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති, 
ආචිණ්ණං තථා ගතන ආචිණ්ණං තථා ගතනාති දීගපන්ගතො න භයා තිං
 ච්ඡති, අපඤ්ඤත්තංතථා ගතනඅපඤ්ඤත්තංතථා ගතනාතිදීගපන්ගතොන
භයා තිං  ච්ඡති, පඤ්ඤත්තං තථා ගතන පඤ්ඤත්තං තථා ගතනාති
දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති, අනාපත්තිං අනාපත්තීති දීගපන්ගතො න
භයා තිං ච්ඡති, ආපත්තිංආපත්තීතිදීගපන්ගතොනභයා තිං  ච්ඡති, ලහුකං
ආපත්තිංලහුකාආපත්තීතිදීගපන්ගතොනභයා තිං ච්ඡති,  රුකං ආපත්තිං
 රුකා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති, සාවගසසං ආපත්තිං
සාවගසසා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති, අනවගසසං ආපත්තිං
අනවගසසා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති, දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපන්ගතො න භයා තිං  ච්ඡති. එවං න භයා තිං
 ච්ඡති. 
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ඡන්දා ගදොසාභයාගමොහා, ගයොධම්මං නාතිවත්තති; 
ආපූ තිතස්සයගසො, සුක්කපක්ගඛවෙන්දිමාති. 

4. සඤ්ඤාපනීයාදි 

387. ෙෙං සඤ් ඤාපනීකය ඨාකන සඤ් ඤාකපති? අධම්මං අධම්ගමොති
දීගපන්ගතොසඤ්ඤාපනීගයඨාගනසඤ්ඤාගපති, ධම්මංධම්ගමොතිදීගපන්ගතො 
සඤ්ඤාපනීගය ඨාගන සඤ්ඤාගපති…ගප.… දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා
ආපත්තීති දීගපන්ගතො සඤ්ඤාපනීගය ඨාගන සඤ්ඤාගපති, අදුට්ඨුල්ලං
ආපත්තිං අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපන්ගතො සඤ්ඤාපනීගය ඨාගන
සඤ්ඤාගපති.එවංසඤ්ඤාපනීගයඨාගනසඤ්ඤාගපති. 

388. ෙෙං නිජ් ඣාපනීකය ඨාකන නිජ් ඣාකපති? අධම්මං අධම්ගමොති
දීගපන්ගතොනිජ්ඣාපනීගයඨාගනනිජ්ඣාගපති, ධම්මංධම්ගමොතිදීගපන්ගතො
නිජ්ඣාපනීගය ඨාගන නිජ්ඣාගපති…ගප.… දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා
ආපත්තීති දීගපන්ගතො නිජ්ඣාපනීගය ඨාගන නිජ්ඣාගපති, අදුට්ඨුල්ලං
ආපත්තිං අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපන්ගතො නිජ්ඣාපනීගය ඨාගන 
නිජ්ඣාගපති.එවංනිජ්ඣාපනීගයඨාගනනිජ්ඣාගපති. 

389. ෙෙං කපක් ඛනීකය ඨාකන කපක් ඛති? අධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපන්ගතො
ගපක්ඛනීගය ඨාගන ගපක්ඛති, ධම්මං ධම්ගමොති දීගපන්ගතො ගපක්ඛනීගය
ඨාගනගපක්ඛති…ගප.…දුට්ඨුල්ලංආපත්තිංදුට්ඨුල්ලාආපත්තීති දීගපන්ගතො
ගපක්ඛනීගය ඨාගන ගපක්ඛති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති
දීගපන්ගතොගපක්ඛනීගයඨාගනගපක්ඛති.එවංගපක්ඛනීගයඨාගනගපක්ඛති. 

390. ෙෙං පසාදනීකය ඨාකන පසාකදති? අධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපන්ගතො
පසාදනීගයඨාගනපසාගදති, ධම්මංධම්ගමොති දීගපන්ගතො පසාදනීගයඨාගන
පසාගදති…ගප.… දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපන්ගතො
පසාදනීගය ඨාගන පසාගදති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති
දීගපන්ගතොපසාදනීගයඨාගනපසාගදති.එවං පසාදනීගයඨාගනපසාගදති. 

5. ප පක්ඛාදිඅවජානනං 

391. ෙෙං ලද් ධපක් කඛොම් හීති පරපක් ඛං අවජානාති? ඉගධකච්ගෙො
ලද්ධපක්ගඛො ගහොති ලද්ධපරිවාග ො පක්ඛවා ඤාතිමා. ‘‘අයං අලද්ධපක්ගඛො
අලද්ධපරිවාග ො න පක්ඛවා න ඤාතිමා’’ති තස්ස අවජානන්ගතො අධම්මං
ධම්ගමොති දීගපති, ධම්මං අධම්ගමොති දීගපති…ගප.… දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
අදුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති
දීගපති.එවංලද්ධපක්ගඛොම්හීතිප පක්ඛං අවජානාති. 
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392. ෙෙං බහුස් සුකතොම් හීති අප් පස් සුතං අවජානාති? ඉගධකච්ගෙො
බහුස්සුගතොගහොතිසුතධග ොසුතසන්නිෙගයො.‘‘අයං අප්පස්සුගතොඅප්පා ගමො 
අප්පධග ො’’ති තස්ස අවජානන්ගතො අධම්මං ධම්ගමොති දීගපති, ධම්මං
අධම්ගමොතිදීගපති…ගප.…දුට්ඨුල්ලංආපත්තිං අදුට්ඨුල්ලාආපත්තීතිදීගපති, 
අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපති. එවං බහුස්සුගතොම්හීති
අප්පස්සුතංඅවජානාති. 

393. ෙෙං කෙරතකරොම් හීති නවෙතරං අවජානාති? ඉගධකච්ගෙො ගථග ො
ගහොති ත්තඤ්ඤූචි පබ්බජිගතොඅයංනවගකො අප්පඤ්ඤාගතොඅප්පකතඤ්ඤූ
ඉමස්ස වෙනං අකතං භවිස්සතී’’ති තස්ස අවජානන්ගතො අධම්මං ධම්ගමොති
දීගපති, ධම්මං අධම්ගමොති දීගපති …ගප.… දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං අදුට්ඨුල්ලා
ආපත්තීති දීගපති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලා ආපත්තීති දීගපති. එවං
ගථ තග ොම්හීති නවකත ංඅවජානාති. 

394. අසම් පත් තං න බයාහරිතබ් බන්තිඅගනොතිණ්ණංභා ං [භාසං (සයා.)] 

න ඔතාග තබ්බං. සම් පත් තං ධම් මකතො විනයකතො න පරිහාකපතබ් බන්ති
යංඅත්ථාය සඞ්ගඝො සන්නිපතිගතො ගහොති තං අත්ථං ධම්මගතො විනයගතො න
පරිහාගපතබ්බං. 

395. කයන ධම් කමනාතිභූගතනවත්ථුනා. කයන විනකයනාතිගෙොගදත්වා

සාග ත්වා. කයන සත් ථුසාසකනනාති ඤත්තිසම්පදාය අනුස්සාවනසම්පදාය, 
ගයන ධම්ගමන ගයන විනගයන ගයන සත්ථුසාසගනන තං අධික ණං
වූපසම්මති, තථාතංඅධික ණංවූපසගමතබ්බන්ති. 

6. අනුවිජ්ජකස්සඅනුගයො ං 

396. අනුවිජ්ජගකනගෙොදගකොපුච්ඡිතබ්ගබො – ‘‘යංගඛොත්වං, ආවුගසො, 
ඉමස්ස භික්ඛුගනො පවා ණං ඨගපසි, කිම්හි නං ඨගපසි, සීලවිපත්තියා වා
ඨගපසි, ආො විපත්තියා වා ඨගපසි, දිට්ඨිවිපත්තියා වා ඨගපසී’’ති? ගසො ගෙ
එවං වගදයය – ‘‘සීලවිපත්තියා වා ඨගපමි ආො විපත්තියා වා ඨගපමි 
දිට්ඨිවිපත්තියාවාඨගපමී’’ති, ගසොඑවමස්සවෙනීගයො–‘‘ජානාතිපනායස්මා 
සීලවිපත්තිං, ජානාතිආො විපත්තිං, ජානාතිදිට්ඨිවිපත්ති’’න්ති? ගසොගෙඑවං 
වගදයය– ‘‘ජානාමිගඛොඅහං, ආවුගසො, සීලවිපත්තිං, ජානාමිආො විපත්තිං, 
ජානාමි දිට්ඨිවිපත්ති’’න්ති, ගසො එවමස්ස වෙනීගයො – ‘‘කතමා පනාවුගසො, 
සීලවිපත්ති කතමා ආො විපත්ති කතමා දිට්ඨිවිපත්තී’’ති? ගසො ගෙ එවං
වගදයය – ‘‘ෙත්තාරි පා ාජිකානි ගත ස සඞ්ඝාදිගසසා – අයං සීලවිපත්ති.
ථුල්ලච්ෙයංපාචිත්තියංපාටිගදසනීයංදුක්කටංදුබ්භාසිතං– අයංආො විපත්ති.
මිච්ඡාදිට්ඨි අන්තග් ාහිකාදිට්ඨි – අයං දිට්ඨිවිපත්තී’’ති, ගසො එවමස්ස
වෙනීගයො – ‘‘යං ගඛො ත්වං, ආවුගසො, ඉමස්ස භික්ඛුගනො පවා ණං ඨගපසි, 
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දිට්ගඨනවාඨගපසි, සුගතනවාඨගපසි, පරිසඞ්කායවාඨගපසී’’ති? ගසොගෙ 
එවං වගදයය – ‘‘දිට්ගඨන වා ඨගපමි, සුගතන වා ඨගපමි, පරිසඞ්කාය වා
ඨගපමී’’ති, ගසො එවමස්ස වෙනීගයො – ‘‘යං ගඛො ත්වං, ආවුගසො, ඉමස්ස
භික්ඛුගනොදිට්ගඨනපවා ණංඨගපසි, කිංගතදිට්ඨං, කින්තිගතදිට්ඨං, කදා
ගත දිට්ඨං, කත්ථ ගත දිට්ඨං, පා ාජිකං අජ්ඣාපජ්ජන්ගතො දිට්ගඨො, 
සඞ්ඝාදිගසසං අජ්ඣාපජ්ජන්ගතො දිට්ගඨො, ථුල්ලච්ෙයං… පාචිත්තියං…
පාටිගදසනීයං… දුක්කටං… දුබ්භාසිතං අජ්ඣාපජ්ජන්ගතො දිට්ගඨො, කත්ථ ෙ
ත්වංඅගහොසි, කත්ථොයංභික්ඛුඅගහොසි, කිඤ්ෙත්වංකග ොසි, කිංොයංභික්ඛු 
කග ොතී’’ති? ගසො ගෙ එවං වගදයය – ‘‘න ගඛො අහං, ආවුගසො, ඉමස්ස
භික්ඛුගනොදිට්ගඨන පවා ණංඨගපමි, අපිෙසුගතනපවා ණංඨගපමී’’ති, ගසො
එවමස්ස වෙනීගයො – ‘‘යං ගඛො ත්වං, ආවුගසො, ඉමස්ස භික්ඛුගනො සුගතන
පවා ණංඨගපසි කිං ගතසුතං, කින්ති ගතසුතං, කදා ගතසුතං, කත්ථ ගත
සුතං, පා ාජිකංඅජ්ඣාපන්ගනොතිසුතං, සඞ්ඝාදිගසසංඅජ්ඣාපන්ගනොතිසුතං, 
ථුල්ලච්ෙයං… පාචිත්තියං… පාටිගදසනීයං… දුක්කටං… දුබ්භාසිතං
අජ්ඣාපන්ගනොතිසුතං, භික්ඛුස්සසුතං, භික්ඛුනියාසුතං, සික්ඛමානායසුතං, 
සාමගණ ස්ස සුතං, සාමගණරියා සුතං, උපාසකස්ස සුතං, උපාසිකාය සුතං, 
 ාජූනං සුතං,  ාජමහාමත්තානං සුතං, තිත්ථියානං සුතං, තිත්ථියසාවකානං 
සුත’’න්ති? ගසොගෙඑවංවගදයය–‘‘නගඛොඅහං, ආවුගසො, ඉමස්සභික්ඛුගනො
සුගතන පවා ණං ඨගපමි, අපි ෙ පරිසඞ්කාය පවා ණං ඨගපමී’’ති, ගසො
එවමස්සවෙනීගයො–‘‘යංගඛොත්වං, ආවුගසො, ඉමස්සභික්ඛුගනොපරිසඞ්කාය
පවා ණංඨගපසි, කිං පරිසඞ්කසි, කින්ති පරිසඞ්කසි, කදා පරිසඞ්කසි, කත්ථ
පරිසඞ්කසි, පා ාජිකං අජ්ඣාපන්ගනොති පරිසඞ්කසි, සඞ්ඝාදිගසසං
අජ්ඣාපන්ගනොති පරිසඞ්කසි, ථුල්ලච්ෙයං… පාචිත්තියං… පාටිගදසනීයං…
දුක්කටං… දුබ්භාසිතං අජ්ඣාපන්ගනොති පරිසඞ්කසි, භික්ඛුස්ස සුත්වා
පරිසඞ්කසි, භික්ඛුනියා සුත්වා පරිසඞ්කසි, සික්ඛමානාය සුත්වා පරිසඞ්කසි, 
සාමගණ ස්සසුත්වාපරිසඞ්කසි, සාමගණරියාසුත්වාපරිසඞ්කසි, උපාසකස්ස
සුත්වා පරිසඞ්කසි, උපාසිකාය සුත්වා පරිසඞ්කසි,  ාජූනං සුත්වා පරිසඞ්කසි
 ාජමහාමත්තානං සුත්වා පරිසඞ්කසි, තිත්ථියානං සුත්වා පරිසඞ්කසි, 
තිත්ථියසාවකානංසුත්වාපරිසඞ්කසී’’ති? 

397. 
දිට්ඨංදිට්ගඨනසගමති, දිට්ගඨනසංසන්දගතදිට්ඨං; 
දිට්ඨංපටිච්ෙනඋගපති, අසුද්ධපරිසඞ්කිගතො; 
ගසොපුග් ගලොපටිඤ්ඤාය, කාතබ්බාගතනපවා ණා. 

සුතංසුගතනසගමති, සුගතනසංසන්දගතසුතං; 
සුතංපටිච්ෙනඋගපති, අසුද්ධපරිසඞ්කිගතො; 
ගසොපුග් ගලොපටිඤ්ඤාය, කාතබ්බාගතනපවා ණා. 
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මුතංමුගතනසගමති, මුගතනසංසන්දගතමුතං; 
මුතංපටිච්ෙනඋගපති, අසුද්ධපරිසඞ්කිගතො; 
ගසොපුග් ගලොපටිඤ්ඤාය, කාතබ්බාගතනපවා ණාති. 

7. පුච්ඡාවිභාග ො 

398. කිංගතදිට්ඨන්තිකතමාපුච්ඡා? කින්තිගත දිට්ඨන්තිකතමාපුච්ඡා? 
කදාගතදිට්ඨන්තිකතමාපුච්ඡා? කත්ථගතදිට්ඨන්ති කතමාපුච්ඡා? 

399. කං කත දිට් ඨන්ති වත්ථුපුච්ඡා, විපත්තිපුච්ඡා, ආපත්තිපුච්ඡා, 
අජ්ඣාො පුච්ඡා. වත්ථුපුච්ඡාති – අට්ඨපා ාජිකානං වත්ථුපුච්ඡා, 
ගතවීසසඞ්ඝාදිගසසානං වත්ථුපුච්ඡා, ද්ගවඅනියතානං වත්ථුපුච්ඡා, 
ද්ගවෙත්තාරීසනිස්සග්ගියානං වත්ථුපුච්ඡා, අට්ඨාසීතිසතපාචිත්තියානං
වත්ථුපුච්ඡා, ද්වාදසපාටිගදසනීයානං වත්ථුපුච්ඡා, දුක්කටානං වත්ථුපුච්ඡා, 
දුබ්භාසිතානං වත්ථුපුච්ඡා. විපත්තිපුච්ඡාති – සීලවිපත්තිපුච්ඡා, 
ආො විපත්තිපුච්ඡා, දිට්ඨිවිපත්තිපුච්ඡා, ආජීවවිපත්තිපුච්ඡා. ආපත්තිපුච්ඡාති –
පා ාජිකාපත්තිපුච්ඡා, සඞ්ඝාදිගසසාපත්තිපුච්ඡා, ථුල්ලච්ෙයාපත්තිපුච්ඡා, 
පාචිත්තියාපත්තිපුච්ඡා, පාටිගදසනීයාපත්තිපුච්ඡා, දුක්කටාපත්තිපුච්ඡා, 
දුබ්භාසිතාපත්තිපුච්ඡා.අජ්ඣාො පුච්ඡාති– ද්වයංද්වයසමාපත්තිපුච්ඡා. 

400. කන් ති කත දිට් ඨන්ති ලිඞ් පුච්ඡා, ඉරියාපථපුච්ඡා, ආකා පුච්ඡා, 
විප්පකා පුච්ඡා. ලිඞ් පුච්ඡාති – දීඝං වා  ස්සං වා කණ්හං වා ඔදාතං වා.
ඉරියාපථපුච්ඡාති  ච්ඡන්තං වා ඨිතං වා නිසින්නං වා නිපන්නං වා.
ආකා පුච්ඡාති ගිහිලිඞ්ග  වා තිත්ථියලිඞ්ග  වා පබ්බජිතලිඞ්ග  වා.
විප්පකා පුච්ඡාති  ච්ඡන්තංවාඨිතංවානිසින්නංවානිපන්නංවා. 

401. ෙදා කත දිට් ඨන්ති කාලපුච්ඡා, සමයපුච්ඡා, දිවසපුච්ඡා, උතුපුච්ඡා. 
කාලපුච්ඡාති පුබ්බණ්හකාගල වා මජ්ඣන්හිකකාගල වා සායන්හකාගල වා.
සමයපුච්ඡාති පුබ්බණ්හසමගයවාමජ්ඣන්හිකසමගයවාසායන්හසමගයවා.
දිවසපුච්ඡාති පුග භත්තං වා පච්ඡාභත්තං වා  ත්තිං වා දිවා වා කාගළ වා
ජුණ්ගහ වා. උතුපුච්ඡාති ගහමන්ගත වා ගිම්ගහ වා වස්ගස වා [වස්සාගන වා
(සී.)]. 

402. ෙත් ෙ කත දිට් ඨන්ති ඨානපුච්ඡා, භූමිපුච්ඡා, ඔකාසපුච්ඡා, පගදසපුච්ඡා.
ඨානපුච්ඡාතිභූමියාවාපථවියා වාධ ණියාවාජ තියාවා.භූමිපුච්ඡාතිභූමියා
වාපථවියාවාපබ්බගතවාපාසාගණවා පාසාගදවා.ඔකාසපුච්ඡාතිපු ත්ථිගම
වාඔකාගසපච්ඡිගම වා ඔකාගසඋත්තග වාඔකාගසදක්ඛිගණවාඔකාගස.
පගදසපුච්ඡාතිපු ත්ථිගමවාපගදගස පච්ඡිගමවාපගදගසඋත්තග වාපගදගස
දක්ඛිගණවාපගදගසති. 
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මහාසඞ් ාගමොනිට්ඨිගතො. 

තස්සුද්දානං– 

වත්ථුනිදානංආකාග ො, පුබ්බාප ංකතාකතං; 
කම්මාධික ණඤ්ගෙව, සමගථොඡන්ද ාමිෙ. 

ගදොසාගමොහාභයාගෙව, සඤ්ඤානිජ්ඣාපගනනෙ; 
ගපක්ඛාපසාගදපක්ගඛොම්හි, සුතගථ තග නෙ. 

අසම්පත්තඤ්ෙසම්පත්තං, ධම්ගමනවිනගයනෙ; 
සත්ථුස්සසාසගනනාපි, මහාසඞ් ාමඤාපනාති. 

කථිනගභගදො 

1. කථිනඅත්ථතාදි 

403. කස්ස කථිනං [කඨිනං (සී. සයා.)] අනත්ථතං? කස්ස කථිනං
අත්ථතං? කින්තිකථිනංඅනත්ථතං? කින්ති කථිනංඅත්ථතං? 

ෙස ්ස ෙථිනං අනත් ෙතන්ති? ද්වින්නං පුග් ලානං අනත්ථතං ගහොති
කථිනං–අනත්ථා කස්සෙඅනනුගමොදකස්සෙ.ඉගමසං ද්වින්නංපුග් ලානං
අනත්ථතංගහොතිකථිනං. 

ෙස ්ස ෙථිනං අත් ෙතන්ති? ද්වින්නං පුග් ලානංඅත්ථතංගහොතිකථිනං–
අත්ථා කස්ස ෙ අනුගමොදකස්ස ෙ. ඉගමසං ද්වින්නං පුග් ලානං අත්ථතං
ගහොතිකථිනං. 

කන් ති ෙථිනං අනත් ෙතන්ති? ෙතුවීසතියා ආකාග හි අනත්ථතං ගහොති
කථිනං, නඋල්ලිඛිතමත්ගතන අත්ථතං ගහොතිකථිනං, න ගධොවනමත්ගතන
අත්ථතංගහොතිකථිනං, නචීව විො ණමත්ගතනඅත්ථතංගහොතිකථිනං, න 
ගඡදනමත්ගතනඅත්ථතංගහොතිකථිනං, නබන්ධනමත්ගතනඅත්ථතංගහොති
කථිනං, න ඔවට්ටියක ණමත්ගතන අත්ථතං ගහොති කථිනං, න
කණ්ඩුසක ණමත්ගතන [න  ණ්ඩුසක ණමත්ගතන (ක.)] අත්ථතං ගහොති
කථිනං, න දළ්හීකම්මක ණමත්ගතන අත්ථතං ගහොති කථිනං, න
අනුවාතක ණමත්ගතනඅත්ථතංගහොතිකථිනං, නපරිභණ්ඩක ණමත්ගතන 
අත්ථතං ගහොති කථිනං, න ඔවද්ගධයයක ණමත්ගතන [න 
ඔවට්ගටයයක ණමත්ගතන (සී. සයා.), න ඔවගදයයක ණමත්ගතන (ක.)] 
අත්ථතං ගහොතිකථිනං, නකම්බලමද්දනමත්ගතනඅත්ථතංගහොතිකථිනං, න
නිමිත්තකගතන අත්ථතං ගහොති කථිනං, න පරිකථාකගතන අත්ථතං ගහොති
කථිනං, නකුක්කුකගතන අත්ථතංගහොතිකථිනං, නසන්නිධිකගතනඅත්ථතං
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ගහොතිකථිනං, නනිස්සග්ගිගයනඅත්ථතං ගහොතිකථිනං, නඅකප්පකගතන
අත්ථතං ගහොති කථිනං, න අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝාටියා අත්ථතං ගහොති කථිනං, න
අඤ්ඤත්ර උත්ත ාසඞ්ග න අත්ථතං ගහොති කථිනං, න අඤ්ඤත්ර
අන්ත වාසගකන අත්ථතං ගහොති කථිනං, න අඤ්ඤත්ර පඤ්ෙගකන වා
අතිග කපඤ්ෙගකන වා තදගහව සඤ්ඡින්ගනන සමණ්ඩලීකගතන අත්ථතං
ගහොතිකථිනං, නඅඤ්ඤත්රපුග් ලස්ස අත්ථා ාඅත්ථතං ගහොතිකථිනං, සම්මා
ගෙඅත්ථතංගහොතිකථිනංතං ගෙනිස්සීමට්ගඨොඅනුගමොදති.එවම්පිඅනත්ථතං
ගහොතිකථිනං. 

නිමිත්තකම්මං නාම නිමිත්තං කග ොති – ‘‘ඉමිනා දුස්ගසන කථිනං 
අත්ථරිස්සාමී’’ති. පරිකථා නාම පරිකථං කග ොති – ‘‘ඉමාය පරිකථාය
කථිනදුස්සං නිබ්බත්ගතස්සාමී’’ති. කුක්කුකතං නාම අනාදියදානං වුච්ෙති.
සන්නිධි නාම ද්ගව සන්නිධිගයො – ක ණසන්නිධි වා නිෙයසන්නිධි වා.
නිස්සග්ගියංනාමකයි මාගනඅරුණං උට්ඨහති [උද්රියති (සී. සයා.)]. ඉගමහි
ෙතුවීසතියා ආකාග හිඅනත්ථතංගහොතිකථිනං. 

කන් ති ෙථිනං අත් ෙතන්ති? සත්ත සහි ආකාග හිඅත්ථතංගහොතිකථිනං.
අහගතන අත්ථතං ගහොති කථිනං, අහතකප්ගපන අත්ථතං ගහොති කථිනං, 
පිගලොතිකාය අත්ථතං ගහොති කථිනං, පංසුකූගලන අත්ථතං ගහොති කථිනං, 
පාපණිගකන අත්ථතං ගහොති කථිනං, අනිමිත්තකගතන අත්ථතං ගහොති
කථිනං, අපරිකථාකගතන අත්ථතං ගහොති කථිනං, අකුක්කුකගතන අත්ථතං
ගහොති කථිනං, අසන්නිධිකගතන අත්ථතං ගහොති කථිනං, අනිස්සග්ගිගයන
අත්ථතං ගහොති කථිනං, කප්පකගතන අත්ථතං ගහොති කථිනං, සඞ්ඝාටියා
අත්ථතං ගහොති කථිනං, උත්ත ාසඞ්ග න අත්ථතං ගහොති කථිනං, 
අන්ත වාසගකනඅත්ථතංගහොතිකථිනං, පඤ්ෙගකනවාඅතිග කපඤ්ෙගකන
වා තදගහව සඤ්ඡින්ගනන සමණ්ඩලීකගතන අත්ථතං ගහොති කථිනං, 
පුග් ලස්සඅත්ථා ාඅත්ථතංගහොති කථිනං, සම්මාගෙඅත්ථතංගහොතිකථිනං, 
තං ගෙ සීමට්ගඨො අනුගමොදති, එවම්පි අත්ථතං ගහොති කථිනං. ඉගමහි
සත්ත සහිආකාග හිඅත්ථතංගහොතිකථිනං. 

සහ කථිනස්ස අත්ථා ා කති ධම්මා ජායන්ති? සහ කථිනස්ස අත්ථා ා 
පන්න සධම්මාජායන්ති–අට්ඨමාතිකා, ද්ගවපලිගබොධා, පඤ්ොනිසංසා.සහ
කථිනස්ස අත්ථා ාඉගමපන්න සධම්මාජායන්ති. 

2. කථිනඅනන්ත පච්ෙයාදි 

404. පගයො ස්ස කතගම ධම්මා අනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
සමනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, නිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
උපනිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, පුග ජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
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පච්ඡාජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො, සහජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො? පුබ්බක ණස්ස
කතගමධම්මා අනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො…ගප.…පච්චුද්ධා ස්සකතගම
ධම්මා… අධිට්ඨානස්ස කතගම ධම්මා… අත්ථා ස්ස කතගම ධම්මා…
මාතිකානඤ්ෙ පලිගබොධානඤ්ෙ කතගම ධම්මා… වත්ථුස්ස කතගම ධම්මා
අනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, සමනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
නිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, උපනිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
පුග ජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො, පච්ඡාජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
සහජාතපච්ෙගයනපච්ෙගයො? 

පුබ්බක ණං පගයො ස්ස අනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
සමනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, නිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
උපනිස්සයපච්ෙගයනපච්ෙගයො.පගයොග ොපුබ්බක ණස්ස පුග ජාතපච්ෙගයන
පච්ෙගයො. පුබ්බක ණං පගයො ස්ස පච්ඡාජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො. පන්න ස 
ධම්මා සහජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො. පච්චුද්ධාග ො පුබ්බක ණස්ස
අනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, සමනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
නිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, උපනිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො. පුබ්බක ණං
පච්චුද්ධා ස්ස පුග ජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො. පච්චුද්ධාග ො පුබ්බක ණස්ස
පච්ඡාජාතපච්ෙගයනපච්ෙගයො.පන්න සධම්මාසහජාතපච්ෙගයනපච්ෙගයො. 
අධිට්ඨානං පච්චුද්ධා ස්ස අනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
සමනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, නිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
උපනිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො. පච්චුද්ධාග ො අධිට්ඨානස්ස 
පුග ජාතපච්ෙගයනපච්ෙගයො. අධිට්ඨානං පච්චුද්ධා ස්සපච්ඡාජාතපච්ෙගයන
පච්ෙගයො. පන්න ස ධම්මා සහජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො. අත්ථාග ො
අධිට්ඨානස්සඅනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, සමනන්ත පච්ෙගයනපච්ෙගයො, 
නිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, උපනිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො. අධිට්ඨානං
අත්ථා ස්ස පුග ජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො. අත්ථාග ො අධිට්ඨානස්ස
පච්ඡාජාතපච්ෙගයනපච්ෙගයො.පන්න සධම්මාසහජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො.
මාතිකා ෙ පලිගබොධා ෙ අත්ථා ස්ස අනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
සමනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, නිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
උපනිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො. අත්ථාග ො මාතිකානඤ්ෙ පලිගබොධානඤ්ෙ
පුග ජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො. මාතිකා ෙ පලිගබොධා ෙ අත්ථා ස්ස
පච්ඡාජාතපච්ෙගයනපච්ෙගයො.පන්න සධම්මාසහජාතපච්ෙගයනපච්ෙගයො.
ආසා ෙ අනාසා ෙ වත්ථුස්ස අනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
සමනන්ත පච්ෙගයන පච්ෙගයො, නිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො, 
උපනිස්සයපච්ෙගයන පච්ෙගයො. වත්ථු ආසානඤ්ෙ අනාසානඤ්ෙ
පුග ජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො. ආසා ෙ අනාසා ෙ වත්ථුස්ස
පච්ඡාජාතපච්ෙගයනපච්ෙගයො.පන්න සධම්මාසහජාතපච්ෙගයන පච්ෙගයො. 
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3. පුබ්බක ණනිදානාදිවිභාග ො 

405. පුබ්බක ණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, 
කිංසම්භා ං, කිංසමුට්ඨානං? පච්චුද්ධාග ො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, 
කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, කිංසම්භාග ො, කිංසමුට්ඨාගනො? අධිට්ඨානං
කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවං, කිංසම්භා ං, කිංසමුට්ඨානං? 
අත්ථාග ො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, කිංසම්භාග ො, 
කිංසමුට්ඨාගනො? මාතිකා ෙ පලිගබොධා ෙ කිංනිදානා, කිංසමුදයා, කිංජාතිකා, 
කිංපභවා, කිංසම්භා ාකිංසමුට්ඨානා? ආසාෙඅනාසා ෙකිංනිදානා, කිංසමුදයා, 
කිංජාතිකා, කිංපභවා, කිංසම්භා ා, කිංසමුට්ඨානා? 

පුබ්බක ණං පගයො නිදානං, පගයො සමුදයං, පගයො ජාතිකං, 
පගයො පභවං, පගයො සම්භා ං, පගයො සමුට්ඨානං. පච්චුද්ධාග ො
පුබ්බක ණනිදාගනො, පුබ්බක ණසමුදගයො, පුබ්බක ණජාතිගකො, 
පුබ්බක ණපභගවො, පුබ්බක ණසම්භාග ො, පුබ්බක ණසමුට්ඨාගනො. 
අධිට්ඨානං පච්චුද්ධා නිදානං, පච්චුද්ධා සමුදයං, පච්චුද්ධා ජාතිකං, 
පච්චුද්ධා පභවං, පච්චුද්ධා සම්භා ං, පච්චුද්ධා සමුට්ඨානං. අත්ථාග ො 
අධිට්ඨානනිදාගනො, අධිට්ඨානසමුදගයො, අධිට්ඨානජාතිගකො, අධිට්ඨානපභගවො, 
අධිට්ඨානසම්භාග ො, අධිට්ඨානසමුට්ඨාගනො. මාතිකා ෙ පලිගබොධා ෙ
අත්ථා නිදානා, අත්ථා සමුදයා, අත්ථා ජාතිකා, අත්ථා පභවා, 
අත්ථා සම්භා ා, අත්ථා සමුට්ඨානා. ආසා ෙ අනාසා ෙ වත්ථුනිදානා, 
වත්ථුසමුදයා, වත්ථුජාතිකා, වත්ථුපභවා, වත්ථුසම්භා ා, වත්ථුසමුට්ඨානා. 

406. පගයොග ො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, 
කිංසම්භාග ො, කිංසමුට්ඨාගනො, පුබ්බක ණං…ගප.… පච්චුද්ධාග ො…
අධිට්ඨානං…අත්ථාග ො… මාතිකාෙපලිගබොධාෙ…වත්ථු…ආසාෙඅනාසා
ෙකිංනිදානා, කිංසමුදයා, කිංජාතිකා, කිංපභවා, කිංසම්භා ා, කිංසමුට්ඨානා? 

පගයොග ො ගහතුනිදාගනො, ගහතුසමුදගයො, ගහතුජාතිගකො, ගහතුපභගවො, 
ගහතුසම්භාග ො, ගහතුසමුට්ඨාගනො. පුබ්බක ණං…ගප.… පච්චුද්ධාග ො… 
අධිට්ඨානං…අත්ථාග ො … මාතිකාෙපලිගබොධාෙ…වත්ථු…ආසාෙ අනාසා
ෙ ගහතුනිදානා, ගහතුසමුදයා, ගහතුජාතිකා, ගහතුපභවා, ගහතුසම්භා ා, 
ගහතුසමුට්ඨානා. 

407. පගයොග ො කිංනිදාගනො, කිංසමුදගයො, කිංජාතිගකො, කිංපභගවො, 
කිංසම්භාග ො, කිංසමුට්ඨාගනො? පුබ්බක ණං…ගප.… පච්චුද්ධාග ො…
අධිට්ඨානං…අත්ථාග ො… මාතිකාෙපලිගබොධාෙ…වත්ථු…ආසාෙඅනාසා
ෙකිංනිදානා, කිංසමුදයා, කිංජාතිකා, කිංපභවා, කිංසම්භා ා, කිංසමුට්ඨානා? 
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පගයොග ො පච්ෙයනිදාගනො, පච්ෙයසමුදගයො, පච්ෙයජාතිගකො, 
පච්ෙයපභගවො, පච්ෙයසම්භාග ො, පච්ෙයසමුට්ඨාගනො. පුබ්බක ණං…ගප.… 
පච්චුද්ධාග ො…අධිට්ඨානං…අත්ථාග ො…මාතිකාෙපලිගබොධාෙ…වත්ථු…
ආසාෙඅනාසාෙ පච්ෙයනිදානා, පච්ෙයසමුදයා, පච්ෙයජාතිකා, පච්ෙයපභවා, 
පච්ෙයසම්භා ා, පච්ෙයසමුට්ඨානා. 

408. පුබ්බක ණං කතිහි ධම්ගමහි සඞ් හිතං? පුබ්බක ණං සත්තහි
ධම්ගමහි සඞ් හිතං. ගධොවගනන, විො ගණන, ගඡදගනන, බන්ධගනන, 
සිබ්බගනන,  ජගනන, කප්පක ගණන – පුබ්බක ණං ඉගමහි සත්තහි
ධම්ගමහිසඞ් හිතං. 

පච්චුද්ධාග ො කතිහි ධම්ගමහි සඞ් හිගතො? පච්චුද්ධාග ො තීහි ධම්ගමහි
සඞ් හිගතො–සඞ්ඝාටියා, උත්ත ාසඞ්ග න, අන්ත වාසගකන. 

අධිට්ඨානංකතිහිධම්ගමහිසඞ් හිතං? අධිට්ඨානංතීහිධම්ගමහි සඞ් හිතං
–සඞ්ඝාටියා, උත්ත ාසඞ්ග න, අන්ත වාසගකන. 

අත්ථාග ො කතිහි ධම්ගමහි සඞ් හිගතො? අත්ථාග ො එගකන ධම්ගමන
සඞ් හිගතො–වචීගභගදන. 

කථිනස්සකතිමූලානි, කතිවත්ථූනි, කතිභූමිගයො? කථිනස්ස එකංමූලං–
සඞ්ගඝො; තීණිවත්ථූනි–සඞ්ඝාටි, උත්ත ාසඞ්ග ො, අන්ත වාසගකො, ඡභූමිගයො
–ගඛොමං, කප්පාසිකං, ගකොගසයයං, කම්බලං, සාණං, භඞ් ං. 

කථිනස්ස ගකො ආදි, කිං මජ්ගඣ, කිං පරිගයොසානං? කථිනස්ස
පුබ්බක ණංආදි, ක්රියාමජ්ගඣ, අත්ථාග ොපරිගයොසානං. 

409. කතිහඞ්ග හිසමන්නා ගතොපුග් ගලොඅභබ්ගබොකථිනං අත්ථරිතුං? 
කතිහඞ්ග හි සමන්නා ගතො පුග් ගලො භබ්ගබො කථිනං අත්ථරිතුං? 
අට්ඨහඞ්ග හි සමන්නා ගතො පුග් ගලො අභබ්ගබො කථිනං අත්ථරිතුං.
අට්ඨහඞ්ග හි සමන්නා ගතොපුග් ගලොභබ්ගබොකථිනංඅත්ථරිතුං.කතගමහි
අට්ඨහඞ්ග හි සමන්නා ගතො පුග් ගලො අභබ්ගබො කථිනං අත්ථරිතුං? 
පුබ්බක ණං න ජානාති, පච්චුද්ධා ං න ජානාති, අධිට්ඨානං න ජානාති, 
අත්ථා ංන ජානාති, මාතිකංන ජානාති, පලිගබොධංන ජානාති, උද්ධා ංන
ජානාති, ආනිසංසං න ජානාති – ඉගමහි අට්ඨහඞ්ග හි සමන්නා ගතො
පුග් ගලො අභබ්ගබොකථිනංඅත්ථරිතුං.කතගමහිඅට්ඨහඞ්ග හිසමන්නා ගතො 
පුග් ගලො භබ්ගබො කථිනං අත්ථරිතුං? පුබ්බක ණං ජානාති, පච්චුද්ධා ං
ජානාති, අධිට්ඨානං ජානාති, අත්ථා ං ජානාති, මාතිකං ජානාති, පලිගබොධං
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ජානාති, උද්ධා ං ජානාති, ආනිසංසං ජානාති – ඉගමහි අට්ඨහඞ්ග හි
සමන්නා ගතොපුග් ගලොභබ්ගබොකථිනං අත්ථරිතුං. 

410. කතිනං පුග් ලානං කථිනත්ථා ා න රුහන්ති? කතිනං පුග් ලානං
කථිනත්ථා ා රුහන්ති? තිණ්ණං පුග් ලානං කථිනත්ථා ා න රුහන්ති.
තිණ්ණං පුග් ලානං කථිනත්ථා ා රුහන්ති. කතගමසං තිණ්ණං පුග් ලානං 
කථිනත්ථා ා න රුහන්ති? නිස්සීමට්ගඨො අනුගමොදති, අනුගමොගදන්ගතො න
වාෙං භින්දති, වාෙං භින්දන්ගතො න ප ං විඤ්ඤාගපති – ඉගමසං තිණ්ණං
පුග් ලානං කථිනත්ථා ා න රුහන්ති. කතගමසං තිණ්ණං පුග් ලානං
කථිනත්ථා ාරුහන්ති? සීමට්ගඨොඅනුගමොදති, අනුගමොගදන්ගතොවාෙංභින්දති, 
වාෙං භින්දන්ගතො ප ං විඤ්ඤාගපති – ඉගමසං තිණ්ණං පුග් ලානං
කථිනත්ථා ාරුහන්ති. 

411. කතිකථිනත්ථා ානරුහන්ති? කතිකථිනත්ථා ාරුහන්ති? තගයො
කථිනත්ථා ා න රුහන්ති. තගයො කථිනත්ථා ා රුහන්ති. කතගම තගයො
කථිනත්ථා ා න රුහන්ති? වත්ථුවිපන්නඤ්ගෙව ගහොති, කාලවිපන්නඤ්ෙ, 
ක ණවිපන්නඤ්ෙ – ඉගම තගයො කථිනත්ථා ා න රුහන්ති. කතගම තගයො
කථිනත්ථා ා රුහන්ති? වත්ථුසම්පන්නඤ්ගෙව ගහොති, කාලසම්පන්නඤ්ෙ, 
ක ණසම්පන්නඤ්ෙ–ඉගමතගයොකථිනත්ථා ාරුහන්ති. 

4. කථිනාදිජානිතබ්බවිභාග ො 

412. කථිනං ජානිතබ්බං, කථිනත්ථාග ො ජානිතබ්ගබො, කථිනස්ස
අත්ථා මාගසො ජානිතබ්ගබො, කථිනස්ස අත්ථා විපත්ති ජානිතබ්බා, කථිනස්ස
අත්ථා සම්පත්තිජානිතබ්බා, නිමිත්තකම්මංජානිතබ්බං, පරිකථාජානිතබ්බා, 
කුක්කුකතංජානිතබ්බං, සන්නිධිජානිතබ්බා, නිස්සග්ගියං ජානිතබ්බං. 

ෙථිනං ජානිතබ් බන්තිගතසඤ්ගඤවධම්මානංසඞ් ගහොසමවාගයොනාමං
නාමකම්මං නාමගධයයංනිරුත්තිබයඤ්ජනංඅභිලාගපොයදිදංකථිනන්ති. 

ෙථිනස ්ස අත් ොරමාකසො ජානිතබ් කබොති වස්සානස්ස පච්ඡිගමො මාගසො 
ජානිතබ්ගබො. 

ෙථිනස ්ස අත් ොරවිපත් ති ජානිතබ් බාති ෙතුවීසතියා ආකාග හි කථිනස්ස
අත්ථා විපත්තිජානිතබ්බා. 

ෙථිනස ්ස අත් ොරසම් පත් ති ජානිතබ් බාති සත්ත සහිආකාග හිකථිනස්ස
අත්ථා සම්පත්තිජානිතබ්බා. 
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නිමිත් තෙම් මං ජානිතබ් බන්තිනිමිත්තං කග ොති ඉමිනා දුස්ගසනකථිනං
අත්ථරිස්සාමීති. 

පරිෙො ජානිතබ් බාති පරිකථං කග ොති ඉමාය පරිකථාය කථිනදුස්සං
නිබ්බත්ගතස්සාමීති. 

කුක් කුෙතං ජානිතබ් බන්තිඅනාදියදානං ජානිතබ්බං. 

සන් නිධි ජානිතබ් බාති ද්ගව සන්නිධිගයො ජානිතබ්බා –ක ණසන්නිධි වා
නිෙයසන්නිධිවා. 

නිස ්සග් ගියං ජානිතබ් බන්තිකරියමාගන අරුණංඋට්ඨහති. 

ෙථිනත් ොකරො ජානිතබ් කබොති සගෙ සඞ්ඝස්ස කථිනදුස්සං උප්පන්නං
ගහොති, සඞ්ගඝන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං, අත්ථා ගකන කථං පටිපජ්ජිතබ්බං, 
අනුගමොදගකනකථංපටිපජ්ජිතබ්බං. 

413. සඞ්ගඝන ඤත්තිදුතිගයන කම්ගමන කථිනත්ථා කස්ස භික්ඛුගනො
දාතබ්බං, ගතන කථිනත්ථා ගකන භික්ඛුනා තදගහව ගධොවිත්වා විමජ්ජිත්වා 
විොග ත්වා ඡින්දිත්වා සිබ්ගබත්වා  ජිත්වා කප්පං කත්වා කථිනං 
අත්ථරිතබ්බං. සගෙ සඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරිතුකාගමො ගහොති, ගපො ාණිකා
සඞ්ඝාටි පච්චුද්ධරිතබ්බා, නවා සඞ්ඝාටි අධිට්ඨාතබ්බා. ඉමාය සඞ්ඝාටියා
කථිනං අත්ථ ාමීති වාො භින්දිතබ්බා. සගෙ උත්ත ාසඞ්ග න කථිනං
අත්ථරිතුකාගමො ගහොති, ගපො ාණගකො උත්ත ාසඞ්ග ො පච්චුද්ධරිතබ්ගබො, 
නගවො උත්ත ාසඞ්ග ො අධිට්ඨාතබ්ගබො. ඉමිනා උත්ත ාසඞ්ග න කථිනං 
අත්ථ ාමීතිවාොභින්දිතබ්බා.සගෙඅන්ත වාසගකනකථිනංඅත්ථරිතුකාගමො
ගහොති, ගපො ාණගකො අන්ත වාසගකො පච්චුද්ධරිතබ්ගබො, නගවො
අන්ත වාසගකොඅධිට්ඨාතබ්ගබො.ඉමිනා අන්ත වාසගකනකථිනංඅත්ථ ාමීති
වාො භින්දිතබ්බා. ගතන කථිනත්ථා ගකන භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා
එකංසංඋත්ත ාසඞ් ං කරිත්වා අඤ්ජලිං පග් ගහත්වා එවමස්ස වෙනීගයො –
‘‘අත්ථතං, භන්ගත, සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිගකො කථිනත්ථාග ො, 
අනුගමොදථා’’ති.ගතහිඅනුගමොදගකහිභික්ඛූහිඑකංසංඋත්ත ාසඞ් ං කරිත්වා
අඤ්ජලිං පග් ගහත්වා එවමස්ස වෙනීගයො – ‘‘අත්ථතං, ආවුගසො, සඞ්ඝස්ස
කථිනං, ධම්මිගකොකථිනත්ථාග ො, අනුගමොදාමා’’ති.ගතනකථිනත්ථා ගකන 
භික්ඛුනා සම්බහුගල භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා එකංසං උත්ත ාසඞ් ං කරිත්වා
අඤ්ජලිං පග් ගහත්වා එවමස්සු වෙනීයා – ‘‘අත්ථතං, භන්ගත, සඞ්ඝස්ස 
කථිනං, ධම්මිගකො කථිනත්ථාග ො, අනුගමොදථා’’ති. ගතහි අනුගමොදගකහි
භික්ඛූහි එකංසං උත්ත ාසඞ් ං කරිත්වා අඤ්ජලිං පග් ගහත්වා එවමස්ස
වෙනීගයො – ‘‘අත්ථතං, ආවුගසො, සඞ්ඝස්සකථිනං, ධම්මිගකොකථිනත්ථාග ො



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

273 

පටුන  

අනුගමොදාමා’’ති. ගතන කථිනත්ථා ගකන භික්ඛුනා එකං භික්ඛුං
උපසඞ්කමිත්වා එකංසං උත්ත ාසඞ් ං කරිත්වා අඤ්ජලිං පග් ගහත්වා 
එවමස්ස වෙනීගයො – ‘‘අත්ථතං, ආවුගසො, සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිගකො
කථිනත්ථාග ො, අනුගමොදාහී’’ති. ගතන අනුගමොදගකන භික්ඛුනා එකංසං
උත්ත ාසඞ් ං කරිත්වා අඤ්ජලිං පග් ගහත්වා එවමස්ස වෙනීගයො –
‘‘අත්ථතං, ආවුගසො, සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිගකො කථිනත්ථාග ො, 
අනුගමොදාමී’’ති. 

5. පුග් ලස්ගසවකථිනත්ථාග ො 

414. සඞ්ගඝොකථිනංඅත්ථ ති,  ගණොකථිනංඅත්ථ ති, පුග් ගලො කථිනං
අත්ථ තීති. න සඞ්ගඝො කථිනං අත්ථ ති, න  ගණො කථිනං අත්ථ ති, 
පුග් ගලොකථිනං අත්ථ තීති.හඤ්චිනසඞ්ගඝොකථිනංඅත්ථ ති, න ගණො
කථිනං අත්ථ ති, පුග් ගලො කථිනං අත්ථ ති. සඞ්ඝස්ස අනත්ථතං ගහොති
කථිනං,  ණස්සඅනත්ථතං ගහොතිකථිනං, පුග් ලස්සඅත්ථතංගහොතිකථිනං.
සඞ්ගඝො පාතිගමොක්ඛං උද්දිසති  ගණො පාතිගමොක්ඛං උද්දිසති පුග් ගලො
පාතිගමොක්ඛං උද්දිසතීති න සඞ්ගඝො පාතිගමොක්ඛං උද්දිසති, න  ගණො
පාතිගමොක්ඛංඋද්දිසති, පුග් ගලොපාතිගමොක්ඛංඋද්දිසතීති.හඤ්චි නසඞ්ගඝො
පාතිගමොක්ඛං උද්දිසති, න  ගණො පාතිගමොක්ඛං උද්දිසති, පුග් ගලො 
පාතිගමොක්ඛං උද්දිසති. සඞ්ඝස්ස අනුද්දිට්ඨං ගහොති පාතිගමොක්ඛං,  ණස්ස 
අනුද්දිට්ඨං ගහොති පාතිගමොක්ඛං, පුග් ලස්ස උද්දිට්ඨං ගහොති පාතිගමොක්ඛං. 
සඞ්ඝස්ස සාමග්ගියා  ණස්ස සාමග්ගියා පුග් ලස්ස උද්ගදසා සඞ්ඝස්ස 
උද්දිට්ඨං ගහොති පාතිගමොක්ඛං,  ණස්ස උද්දිට්ඨං ගහොති පාතිගමොක්ඛං, 
පුග් ලස්ස උද්දිට්ඨං ගහොති පාතිගමොක්ඛං. එවගමව න සඞ්ගඝො කථිනං
අත්ථ ති, න  ගණොකථිනං අත්ථ ති, පුග් ගලොකථිනං අත්ථ ති. සඞ්ඝස්ස 
අනුගමොදනාය  ණස්ස අනුගමොදනාය පුග් ලස්ස අත්ථා ා සඞ්ඝස්ස අත්ථතං
ගහොති කථිනං,  ණස්ස අත්ථතං ගහොති කථිනං, පුග් ලස්ස අත්ථතං ගහොති
කථිනන්ති. 

6. පලිගබොධපඤ්හාබයාක ණං 

415. 
පක්කමනන්තිගකො කථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතො ආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කතගමොපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති. 

පක්කමනන්තිගකො කථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතො ආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංවිස්සජ්ජිස්සං, චීව පලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති; 
තස්සසහබහිසීම මනා, ආවාසපලිගබොගධොඡිජ්ජති. 

නිට්ඨානන්තිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
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එතඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කතගමොපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති. 

නිට්ඨානන්තිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංවිස්සජ්ජිස්සං, ආවාසපලිගබොගධො පඨමංඡිජ්ජති; 
චීවග නිට්ඨිගතචීව පලිගබොගධොඡිජ්ජති. 

සන්නිට්ඨානන්තිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කතගමොපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති. 

සන්නිට්ඨානන්තිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙ තාහං විස්සජ්ජිස්සං, ද්ගව පලිගබොධා අපුබ්බං අෙරිමං 
ඡිජ්ජන්ති. 

නාසනන්තිගකො කථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතො ආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කතගමොපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති. 

නාසනන්තිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංවිස්සජ්ජිස්සං, ආවාසපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති; 
චීවග නට්ගඨචීව පලිගබොගධොඡිජ්ජති. 

සවනන්තිගකො කථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කතගමොපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති. 

සවනන්තිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංවිස්සජ්ජිස්සං, චීව පලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති; 
තස්සසහසවගනන, ආවාසපලිගබොගධොඡිජ්ජති. 

ආසාවච්ගඡදිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කතගමොපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති. 

ආසාවච්ගඡදිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංවිස්සජ්ජිස්සං, ආවාසපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති; 
චීව ාසායඋපච්ඡින්නායචීව පලිගබොගධොඡිජ්ජති. 

සීමාතික්කමනන්තිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කතගමො පලිගබොගධොපඨමං ඡිජ්ජති. 

සීමාතික්කමනන්තිගකොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංවිස්සජ්ජිස්සං, චීව පලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති; 
තස්සබහිසීගම [බහිසීම තස්ස(සී. සයා.)] ආවාසපලිගබොගධොඡිජ්ජති. 
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සහුබ්භාග ො කථිනුද්ධාග ො [සඋබ්භාග ො (ක.)], වුත්ගතො
ආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙතාහංපුච්ඡාමි, කතගමොපලිගබොගධොපඨමංඡිජ්ජති. 

සහුබ්භාග ොකථිනුද්ධාග ො, වුත්ගතොආදිච්ෙබන්ධුනා; 
එතඤ්ෙ තාහං විස්සජ්ජිස්සං, ද්ගව පලිගබොධා අපුබ්බං අෙරිමං 
ඡිජ්ජන්තීති. 

416. කතිකථිනුද්ධා ාසඞ්ඝාධීනා? කතිකථිනුද්ධා ා පුග් ලාධීනා? කති
කථිනුද්ධා ා ගනව සඞ්ඝාධීනා න පුග් ලාධීනා? එගකො කථිනුද්ධාග ො 
සඞ්ඝාධීගනො – අන්තරුබ්භාග ො. ෙත්තාග ො කථිනුද්ධා ා පුග් ලාධීනා –
පක්කමනන්තිගකො, නිට්ඨානන්තිගකො, සන්නිට්ඨානන්තිගකො, 
සීමාතික්කමනන්තිගකො. ෙත්තාග ො කථිනුද්ධා ා ගනව සඞ්ඝාධීනා න 
පුග් ලාධීනා – නාසනන්තිගකො, සවනන්තිගකො, ආසාවච්ගඡදිගකො, 
සහුබ්භාග ො. කති කථිනුද්ධා ා අන්ගතොසීමාය උද්ධරියයන්ති? කති
කථිනුද්ධා ාබහිසීමායඋද්ධරියයන්ති? කතිකථිනුද්ධා ාසියාඅන්ගතොසීමාය 
උද්ධරියයන්ති සියා බහිසීමාය උද්ධරියයන්ති? ද්ගව කථිනුද්ධා ා
අන්ගතොසීමාය උද්ධරියයන්ති – අන්තරුබ්භාග ො, සහුබ්භාග ො. තගයො
කථිනුද්ධා ා බහිසීමාය උද්ධරියයන්ති – පක්කමනන්තිගකො, සවනන්තිගකො, 
සීමාතික්කමනන්තිගකො. ෙත්තාග ො කථිනුද්ධා ා සියා අන්ගතොසීමාය
උද්ධරියයන්ති සියා බහිසීමාය උද්ධරියයන්ති – නිට්ඨානන්තිගකො, 
සන්නිට්ඨානන්තිගකො, නාසනන්තිගකො, ආසාවච්ගඡදිගකො. 

කති කථිනුද්ධා ා එකුප්පාදා එකනිග ොධා? කති කථිනුද්ධා ා එකුප්පාදා
නානානිග ොධා? ද්ගවකථිනුද්ධා ාඑකුප්පාදාඑකනිග ොධා–අන්තරුබ්භාග ො, 
සහුබ්භාග ො.අවගසසාකථිනුද්ධා ාඑකුප්පාදානානානිග ොධාති. 

කථිනගභගදොනිට්ඨිගතො. 

තස්සුද්දානං– 

කස්සකින්තිපන්න ස, ධම්මානිදානගහතුෙ; 
පච්ෙයසඞ් හමූලා, ආදිෙඅත්ථා පුග් ලා [අට්ඨපුග් ලා(සී.)]. 

තිණ්ණං [ගභදගතො තිණ්ණං (ක.)] තගයො ජානිතබ්බං, අත්ථා ං
උද්ගදගසනෙ; 
පලිගබොධාධිනා, සීමායඋප්පාදනිග ොගධනොති [ඉගතො ප ං‘‘පරිවා ං
නිට්ඨිතං’’ඉතිපාගඨොගකසුචිගපොත්ථගකසුදිස්සති]. 
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පටුන  

උපාලිපඤ්ෙකං 

1. අනිස්සිතවග්ග ො 

417. ගතන සමගයන බුද්ගධො භ වා සාවත්ථියං විහ ති ගජතවගන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආ ාගම. අථ ගඛො ආයස්මා උපාලි ගයන භ වා
ගතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවාගදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්ගනොගඛො ආයස්මාඋපාලිභ වන්තංඑතදගවොෙ–‘‘කතිහිනු
ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා යාවජීවං නානිස්සිගතන
වත්ථබ්බ’’න්ති? 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනායාවජීවං නානිස්සිගතන
වත්ථබ්බං. [පරි. 325] කතගමහි පඤ්ෙහි? උගපොසථං න ජානාති, 
උගපොසථකම්මංනජානාති, පාතිගමොක්ඛංනජානාති, පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං න
ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්ගසො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා යාවජීවං නානිස්සිගතන වත්ථබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, 
අඞ්ග හිසමන්නා ගතන භික්ඛුනායාවජීවංඅනිස්සිගතනවත්ථබ්බං.කතගමහි
පඤ්ෙහි? උගපොසථංජානාති, උගපොසථකම්මංජානාති, පාතිගමොක්ඛංජානාති, 
පාතිගමොක්ඛුද්ගදසංජානාති, පඤ්ෙවස්ගසො වාගහොතිඅතිග කපඤ්ෙවස්ගසොවා
– ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා යාවජීවං
අනිස්සිගතනවත්ථබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා යාවජීවං 
නානිස්සිගතන වත්ථබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? පවා ණං න ජානාති, 
පවා ණාකම්මංන ජානාති, පාතිගමොක්ඛං නජානාති, පාතිගමොක්ඛුද්ගදසංන
ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්ගසො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා යාවජීවං නානිස්සිගතන වත්ථබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, 
අඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනා යාවජීවංඅනිස්සිගතනවත්ථබ්බං.කතගමහි
පඤ්ෙහි? පවා ණං ජානාති, පවා ණාකම්මං ජානාති, පාතිගමොක්ඛං ජානාති, 
පාතිගමොක්ඛුද්ගදසං ජානාති, පඤ්ෙවස්ගසොවාගහොතිඅතිග කපඤ්ෙවස්ගසොවා
– ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා යාවජීවං
අනිස්සිගතනවත්ථබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා යාවජීවං 
නානිස්සිගතන වත්ථබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ආපත්තානාපත්තිං න ජානාති, 
ලහුක රුකං ආපත්තිංන ජානාති, සාවගසසානවගසසංආපත්තිංන ජානාති, 
දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලංආපත්තිංන ජානාති, ඌනපඤ්ෙවස්ගසො ගහොති – ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනායාවජීවංනානිස්සිගතන
වත්ථබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා යාවජීවං
අනිස්සිගතන වත්ථබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, 
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ලහුක රුකං ආපත්තිං ජානාති, සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, 
දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ජානාති, පඤ්ෙවස්ගසො වා ගහොති
අතිග කපඤ්ෙවස්ගසො වා – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි 
සමන්නා ගතනභික්ඛුනායාවජීවංඅනිස්සිගතනවත්ථබ්බං’’. 

418. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාගදතබ්බං, න නිස්සගයො දාතබ්ගබො, න සාමගණග ො
උපට්ඨාගපතබ්ගබො’’ති? 

[මහාව. 84] ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාගදතබ්බං, න නිස්සගයො දාතබ්ගබො, න සාමගණග ො 
උපට්ඨාගපතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? න පටිබගලො ගහොති අන්ගතවාසිං වා
සද්ධිවිහාරිං වා ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාගපතුං වා, අනභි තං
වූපකාගසතුං වා වූපකාසාගපතුං වා, උප්පන්නං කුක්කුච්ෙං ධම්මගතො
විගනොගදතුං [ඉමස්මිංඨාගන සබ්බත්ථ‘‘විගනොගදතුංවාවිගනොදාගපතුංවා’’ති
පාගඨො දිස්සති, විමතිවිගනොදනීටීකාය මහාවග් වණ්ණනා ඔගලොගකතබ්බා], 
අභිධම්ගමවිගනතුං, අභිවිනගයවිගනතුං–ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතනභික්ඛුනානඋපසම්පාගදතබ්බං, නනිස්සගයො දාතබ්ගබො, න
සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන
භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං, නිස්සගයො දාතබ්ගබො, සාමගණග ො
උපට්ඨාගපතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? පටිබගලො ගහොති අන්ගතවාසිං වා
සද්ධිවිහාරිං වා ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාගපතුං වා, අනභි තං
වූපකාගසතුං වා වූපකාසාගපතුං වා, උප්පන්නං කුක්කුච්ෙං ධම්මගතො 
විගනොගදතුං, අභිධම්ගමවිගනතුං, අභිවිනගයවිගනතුං –ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං, නිස්සගයො
දාතබ්ගබො, සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාගදතබ්බං, න නිස්සගයො දාතබ්ගබො, න සාමගණග ො 
උපට්ඨාගපතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? න පටිබගලො ගහොති අන්ගතවාසිං වා
සද්ධිවිහාරිං වා අභිසමාොරිකාය සික්ඛාය සික්ඛාගපතුං, ආදිබ්රහ්මොරියකාය
සික්ඛාය විගනතුං, අධිසීගල විගනතුං, අධිචිත්ගත විගනතුං, අධිපඤ්ඤාය
විගනතුං – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතන භික්ඛුනාන
උපසම්පාගදතබ්බං, න නිස්සගයො දාතබ්ගබො, න සාමගණග ො
උපට්ඨාගපතබ්ගබො. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
උපසම්පාගදතබ්බං, නිස්සගයො දාතබ්ගබො, සාමගණග ො උපට්ඨාගපතබ්ගබො.
කතගමහි පඤ්ෙහි? පටිබගලො ගහොති අන්ගතවාසිං වා සද්ධිවිහාරිං වා
අභිසමාොරිකායසික්ඛායසික්ඛාගපතුං, ආදිබ්රහ්මොරියකාය සික්ඛායවිගනතුං, 
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අධිසීගලවිගනතුං, අධිචිත්ගතවිගනතුං, අධිපඤ්ඤායවිගනතුං– ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා උපසම්පාගදතබ්බං, 
නිස්සගයො දාතබ්ගබො, සාමගණග ොඋපට්ඨාගපතබ්ගබො’’ති. 

419. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
කම්මංකාතබ්බ’’න්ති? 

පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං කාතබ්බං. 
කතගමහි පඤ්ෙහි? අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ, 
මිච්ඡාදිට්ඨිගකො ෙ ගහොති, ආජීවවිපන්ගනො ෙ – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනොකම්මං කාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? අධිසීගල සීලවිපන්ගනො ගහොති, අජ්ඣාොග  
ආො විපන්ගනොගහොති, අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්ගනොගහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිගකොෙ
ගහොති, ආජීවවිපන්ගනො ෙ – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි 
සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොකම්මංකාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? කායිගකන දගවන සමන්නා ගතො ගහොති, 
වාෙසිගකන දගවන සමන්නා ගතො ගහොති, කායිකවාෙසිගකන දගවන
සමන්නා ගතොගහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිගකො ෙගහොති, ආජීවවිපන්ගනොෙ–ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොකම්මංකාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? කායිගකනඅනාොග න සමන්නා ගතොගහොති, 
වාෙසිගකන අනාොග න සමන්නා ගතො ගහොති, කායිකවාෙසිගකන
අනාොග නසමන්නා ගතොගහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිගකොෙගහොති, ආජීවවිපන්ගනො
ෙ – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? කායිගකනඋපඝාතිගකනසමන්නා ගතොගහොති, 
වාෙසිගකන උපඝාතිගකන සමන්නා ගතො ගහොති, කායිකවාෙසිගකන
උපඝාතිගකන සමන්නා ගතො ගහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිගකො ෙ ගහොති, 
ආජීවවිපන්ගනො ෙ – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුගනොකම්මංකාතබ්බං. 
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‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? කායිගකනමිච්ඡාජීගවනසමන්නා ගතො ගහොති, 
වාෙසිගකන මිච්ඡාජීගවන සමන්නා ගතො ගහොති, කායිකවාෙසිගකන 
මිච්ඡාජීගවනසමන්නා ගතොගහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිගකොෙගහොති, ආජීවවිපන්ගනො
ෙ – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ආපත්තිං ආපන්ගනො කම්මකගතො
උපසම්පාගදති, නිස්සයං ගදති, සාමගණ ං උපට්ඨාගපති, 
භික්ඛුගනොවාදකසම්මුතිං සාදියති, සම්මගතොපි භික්ඛුනිගයො ඔවදති – ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනො කම්මංකාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? යායආපත්තියාසඞ්ගඝනකම්මංකතංගහොතිතං 
ආපත්තිං ආපජ්ජති, අඤ්ඤං වා තාදිසිකං, තගතො වා පාපිට්ඨත ං, කම්මං
  හති, කම්මිගක   හති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොකම්මං කාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? බුද්ධස්සඅවණ්ණං භාසති, ධම්මස්සඅවණ්ණං
භාසති, සඞ්ඝස්සඅවණ්ණංභාසති, මිච්ඡාදිට්ඨිගකොෙ ගහොති, ආජීවවිපන්ගනොෙ
– ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
කාතබ්බ’’න්ති. 

අනිස්සිතවග්ග ොනිට්ඨිගතොපඨගමො. 

තස්සුද්දානං– 

උගපොසථං පවා ණං, ආපත්තිෙ ගිලානකං; 
අභිසමාො ලජ්ජීෙ, අධිසීගලදගවනෙ. 

අනාො ංඋපඝාති, මිච්ඡාආපත්තිගමවෙ; 
යායාපත්තියාබුද්ධස්ස, පඨගමොවග් සඞ් ගහොති. 

2. නප්පටිප්පස්සම්භනවග්ග ො 

420. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
කම්මංනප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බ’’න්ති? 
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‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං 
නප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ආපත්තිං ආපන්ගනො 
කම්මකගතො උපසම්පාගදති, නිස්සයං ගදති, සාමගණ ං උපට්ඨාගපති, 
භික්ඛුගනොවාදකසම්මුතිං සාදියති, සම්මගතොපි භික්ඛුනිගයො ඔවදති – ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
නප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බං. 

[චූළව. 8-9, 18, 30-31, 43, 53, 62, 72] ‘‘අපග හිපි, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං නප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බං.
කතගමහිපඤ්ෙහි? යායආපත්තියාසඞ්ගඝනකම්මංකතං ගහොතිතංආපත්තිං
ආපජ්ජති, අඤ්ඤං වා තාදිසිකං, තගතො වා පාපිට්ඨත ං, කම්මං   හති, 
කම්මිගක   හති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුගනොකම්මං නප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
නප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? බුද්ධස්ස අවණ්ණං භාසති, 
ධම්මස්ස අවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති, මිච්ඡාදිට්ඨිගකො ෙ 
ගහොති, ආජීවවිපන්ගනො ෙ – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොකම්මංනප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං
නප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, 
අපකතත්ගතොෙ, ඔමද්දකා ගකොෙගහොති, වත්ගතසු සික්ඛායෙන පරිපූ කාරී
– ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො කම්මං 
නප්පටිප්පස්සම්ගභතබ්බ’’න්ති. 

421. ‘‘සඞ් ාමාවෙග න, භන්ගත, භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමන්ගතන
කතිධම්ගමඅජ්ඣත්තංඋපට්ඨාගපත්වාසඞ්ගඝො උපසඞ්කමිතබ්ගබො’’ති? 

[පරි.365] ‘‘සඞ් ාමාවෙග න, උපාලි, භික්ඛුනාසඞ්ඝංඋපසඞ්කමන්ගතන
පඤ්ෙධම්ගමඅජ්ඣත්තංඋපට්ඨාගපත්වාසඞ්ගඝො උපසඞ්කමිතබ්ගබො.කතගම
පඤ්ෙ? සඞ් ාමාවෙග න, උපාලි, භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමන්ගතන
නීෙචිත්ගතන සඞ්ගඝො උපසඞ්කමිතබ්ගබො,  ගජොහ ණසගමන චිත්ගතන, 
ආසනකුසගලන භවිතබ්බං නිස්සජ්ජකුසගලන, ගථග  භික්ඛූ
අනුපඛජ්ජන්ගතන, නගව භික්ඛූ ආසගනන අප්පටිබාහන්ගතන යථාපතිරූගප
ආසගනනිසීදිතබ්බං, අනානාකථිගකනභවිතබ්බං අති ච්ඡානකථිගකන, සාමං
වාධම්ගමොභාසිතබ්ගබො, පග ොවාඅජ්ගඣසිතබ්ගබො, අරිගයොවා තුණ්හිභාගවො
නාතිමඤ්ඤිතබ්ගබො, සගෙ, උපාලි, සඞ්ගඝො සමග් ක ණීයානි කම්මානි
කග ොති තත්ර ගෙ, උපාලි, භික්ඛුගනො නක්ඛමති, අපි දිට්ඨාවිකම්මං කත්වා
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ඤාගපතබ්බා සාමග්ගී.තංකිස්සගහතු? මාහංසඞ්ගඝනනානත්ගතොඅස්සන්ති.
සඞ් ාමාවෙග නුපාලි, භික්ඛුනාසඞ්ඝංඋපසඞ්කමන්ගතනඉගමපඤ්ෙධම්ගම
අජ්ඣත්තං උපට්ඨාගපත්වාසඞ්ගඝොඋපසඞ්කමිතබ්ගබො’’ති. 

422. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ
ගවොහ න්ගතො බහුජනඅකන්ගතො ෙ ගහොති බහුජනඅමනාගපො ෙ
බහුජනඅරුචිගතොො’’ති? 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතො 
බහුජනඅකන්ගතොෙගහොතිබහුජනඅමනාගපොෙබහුජනඅරුචිගතොෙ.කතගමහි
පඤ්ෙහි? උස්සිතමන්තී ෙගහොති, නිස්සිතජප්පීෙ, නෙභාසානුසන්ධිකුසගලො 
ගහොති, න යථාධම්ගම යථාවිනගය යථාපත්තියා ගෙොගදතා ගහොති, න
යථාධම්ගමයථාවිනගයයථාපත්තියා කාග තා ගහොති –ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුසඞ්ගඝගවොහ න්ගතො බහුජනඅකන්ගතො
ෙ ගහොති බහුජනඅමනාගපො ෙ බහුජනඅරුචිගතො ෙ. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි 
සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතො බහුජනකන්ගතො ෙ ගහොති
බහුජනමනාගපොෙබහුජනඅරුචිගතො ෙ.කතගමහිපඤ්ෙහි? නඋස්සිතමන්තීෙ
ගහොති, න නිස්සිතජප්පී ෙ, භාසානුසන්ධිකුසගලො ෙ ගහොති, යථාධම්ගම
යථාවිනගය යථාපත්තියා ගෙොගදතා ගහොති, යථාධම්ගම යථාවිනගය 
යථාපත්තියා කාග තා ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි 
සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතො බහුජනකන්ගතො ෙ ගහොති 
බහුජනමනාගපොෙබහුජනරුචිගතොෙ. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ 
ගවොහ න්ගතො බහුජනඅකන්ගතො ෙ ගහොති බහුජනඅමනාගපො ෙ 
බහුජනඅරුචිගතොෙ. කතගමහිපඤ්ෙහි? උස්සාගදතාෙගහොති, අපසාගදතාෙ, 
අධම්මං  ණ්හාති, ධම්මං පටිබාහති, සම්ඵඤ්ෙ බහුං භාසති – ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතො
බහුජනඅකන්ගතො ෙ ගහොති බහුජනඅමනාගපො ෙ බහුජනඅරුචිගතො ෙ. 
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතො
බහුජනකන්ගතො ෙ ගහොති බහුජනමනාගපො ෙ බහුජනරුචිගතො ෙ. කතගමහි
පඤ්ෙහි? නඋස්සාගදතාෙ ගහොති, නඅපසාගදතාෙ, ධම්මං ණ්හාති, අධම්මං
පටිබාහති, සම්ඵඤ්ෙ න බහුං භාසති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතො බහුජනකන්ගතො ෙ ගහොති
බහුජනමනාගපොෙබහුජනරුචිගතොෙ. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ 
ගවොහ න්ගතො බහුජනඅකන්ගතො ෙ ගහොති බහුජනඅමනාගපො ෙ
බහුජනඅරුචිගතො ෙ. කතගමහි පඤ්ෙහි? පසය්හපවත්තා ගහොති, 
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අගනොකාසකම්මං කාග ත්වා පවත්තා ගහොති, න යථාධම්ගම යථාවිනගය 
යථාපත්තියා ගෙොගදතා ගහොති, න යථාධම්ගම යථාවිනගය යථාපත්තියා
කාග තා ගහොති, න යථාදිට්ඨියා බයාකතා ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛු සඞ්ගඝගවොහ න්ගතොබහුජනඅකන්ගතො
ෙ ගහොති බහුජනඅමනාගපො ෙ බහුජනඅරුචිගතො ෙ. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතො බහුජනකන්ගතො ෙ ගහොති
බහුජනමනාගපො ෙ බහුජනරුචිගතො ෙ.කතගමහි පඤ්ෙහි? න පසය්හපවත්තා
ගහොති, ඔකාසකම්මං කාග ත්වා පවත්තා ගහොති, යථාධම්ගම යථාවිනගය
යථාපත්තියාගෙොගදතාගහොති, යථාධම්ගමයථාවිනගයයථාපත්තියා කාග තා
ගහොති, යථාදිට්ඨියා බයාකතා ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි 
සමන්නා ගතො භික්ඛු සඞ්ගඝ ගවොහ න්ගතො බහුජනකන්ගතො ෙ ගහොති
බහුජනමනාගපොෙබහුජනරුචිගතො ො’’ති. 

423. ‘‘කතිනුගඛො, භන්ගත, ආනිසංසාවිනයපරියත්තියා’’ති? 

‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, ආනිසංසා විනයපරියත්තියා. කතගම පඤ්ෙ? 
අත්තගනො සීලක්ඛන්ගධො සුගුත්ගතො ගහොති සු ක්ඛිගතො, කුක්කුච්ෙපකතානං
පටිස ණංගහොති, විසා ගදොසඞ්ඝමජ්ගඣ ගවොහ ති, පච්ෙත්ථිගකසහධම්ගමන 
සුනිග් හිතංනිග් ණ්හාති, සද්ධම්මට්ඨිතියාපටිපන්ගනොගහොති–ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ොනිසංසාවිනයපරියත්තියා’’. 

නප්පටිප්පස්සම්භනවග්ග ොනිට්ඨිගතොදුතිගයො. 

තස්සුද්දානං– 

ආපන්ගනොයායවණ්ණඤ්ෙ, අලජ්ජීසඞ් ාගමනෙ; 
උස්සිතාඋස්සාගදතාෙ, පසය්හපරියත්තියාති. 

පඨමයමකපඤ්ඤත්ති. 

3. ගවොහා වග්ග ො 

424. ‘‘කතිහි නුගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනාසඞ්ගඝ
නගවොහරිතබ්බ’’න්ති? 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න 
ගවොහරිතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? ආපත්තිංනජානාති, ආපත්තිසමුට්ඨානංන
ජානාති, ආපත්තියා පගයො ං න ජානාති, ආපත්තියා වූපසමං න ජානාති, 
ආපත්තියානවිනිච්ඡයකුසගලොගහොති –ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි 
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
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සමන්නා ගතනභික්ඛුනාසඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? ආපත්තිං 
ජානාති, ආපත්තිසමුට්ඨානං ජානාති, ආපත්තියා පගයො ං ජානාති, ආපත්තියා
වූපසමං ජානාති, ආපත්තියා විනිච්ඡයකුසගලො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනාසඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝ න
ගවොහරිතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? අධික ණංනජානාති, අධික ණසමුට්ඨානං
න ජානාති, අධික ණස්ස පගයො ං න ජානාති, අධික ණස්ස වූපසමං න
ජානාති, අධික ණස්ස න විනිච්ඡයකුසගලො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං.
කතගමහි පඤ්ෙහි? අධික ණං ජානාති, අධික ණසමුට්ඨානං ජානාති, 
අධික ණස්ස පගයො ං ජානාති, අධික ණස්ස වූපසමං ජානාති, අධික ණස්ස
විනිච්ඡයකුසගලොගහොති–ඉගමහිගඛො, උපාලිපඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතන 
භික්ඛුනාසඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝන
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? පසය්හපවත්තා ගහොති, අගනොකාසකම්මං
කාග ත්වාපවත්තාගහොති, නයථාධම්ගමයථාවිනගයයථාපත්තියා ගෙොගදතා
ගහොති, න යථාධම්ගම යථාවිනගය යථාපත්තියා කාග තා ගහොති, න
යථාදිට්ඨියා බයාකතා ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? න
පසය්හපවත්තා ගහොති, ඔකාසකම්මං කාග ත්වා පවත්තා ගහොති, යථාධම්ගම
යථාවිනගය යථාපත්තියා ගෙොගදතා ගහොති, යථාධම්ගම යථාවිනගය
යථාපත්තියා කාග තා ගහොති, යථාදිට්ඨියා බයාකතා ගහොති – ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනාසඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝ න
ගවොහරිතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? ආපත්තානාපත්තිංනජානාති, ලහුක රුකං
ආපත්තිං න ජානාති, සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං න ජානාති, 
දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිංනජානාති, සප්පටිකම්මංඅප්පටිකම්මංආපත්තිං
න ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා 
සඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, 
ලහුක රුකං ආපත්තිං ජානාති, සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, 
දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං ජානාති, සප්පටිකම්මං අප්පටිකම්මං ආපත්තිං
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ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
සඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝ න
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? කම්මං න ජානාති, කම්මස්ස ක ණං න
ජානාති, කම්මස්ස වත්ථුංනජානාති, කම්මස්සවත්තංනජානාති, කම්මස්ස
වූපසමං න ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන
භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන
භික්ඛුනාසඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? කම්මංජානාති, කම්මස්ස
ක ණංජානාති, කම්මස්ස වත්ථුංජානාති, කම්මස්සවත්තංජානාති, කම්මස්ස
වූපසමං ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන
භික්ඛුනාසඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝන
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං න ජානාති, නිදානං න ජානාති, 
පඤ්ඤත්තිං න ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං න ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං න
ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
සඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං ජානාති, නිදානං ජානාති, 
පඤ්ඤත්තිං ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං ජානාති –
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ
ගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝ න
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං ච්ඡති, භයා තිං ච්ඡති, අලජ්ජීෙගහොති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං.
කතගමහිපඤ්ෙහි? නඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, නගමොහා තිං 
 ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, ලජ්ජී ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනාසඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝ න
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති, අකුසගලො ෙ ගහොති විනගය – ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න
ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ
ගවොහරිතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? නඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං  ච්ඡති, 
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නගමොහා තිං ච්ඡති, නභයා තිං ච්ඡති, කුසගලොෙගහොතිවිනගය–ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනාසඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝ න
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඤත්තිං න ජානාති, ඤත්තියා ක ණං න
ජානාති, ඤත්තියා අනුස්සාවනං න ජානාති, ඤත්තියා සමථං න ජානාති, 
ඤත්තියා වූපසමං න ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඤත්තිං
ජානාති, ඤත්තියාක ණං ජානාති, ඤත්තියාඅනුස්සාවනංජානාති, ඤත්තියා
සමථං ජානාති, ඤත්තියා වූපසමං ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝ න
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? සුත්තං න ජානාති, සුත්තානුගලොමං න
ජානාති, විනයං න ජානාති, විනයානුගලොමං න ජානාති, න ෙ
ඨානාඨානකුසගලො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ න ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි 
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? සුත්තං
ජානාති, සුත්තානුගලොමං ජානාති, විනයං ජානාති, විනයානුගලොමං ජානාති, 
ඨානාඨානකුසගලො ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතනභික්ඛුනාසඞ්ගඝගවොහරිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනා සඞ්ගඝන
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ධම්මං න ජානාති, ධම්මානුගලොමං න
ජානාති, විනයංනජානාති, විනයානුගලොමංනජානාති, නෙපුබ්බාප කුසගලො 
ගහොති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනාසඞ්ගඝ
න ගවොහරිතබ්බං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ
ගවොහරිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ධම්මං ජානාති, ධම්මානුගලොමං ජානාති, 
විනයං ජානාති, විනයානුගලොමංජානාති, පුබ්බාප කුසගලොෙගහොති–ඉගමහි 
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සඞ්ගඝ 
ගවොහරිතබ්බ’’න්ති. 

ගවොහා වග්ග ොනිට්ඨිගතොතතිගයො. 

තස්සුද්දානං– 

ආපත්තිඅධික ණං, පසය්හාපත්තිජානනා; 
කම්මංවත්ථුංඅලජ්ජීෙ, අකුසගලොෙඤත්තියා; 
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සුත්තංනජානාතිධම්මං, තතිගයොවග් සඞ් ගහොති. 

4. දිට්ඨාවිකම්මවග්ග ො 

425. ‘‘කතිනු ගඛො, භන්ගත, අධම්මිකා දිට්ඨාවිකම්මා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, 
උපාලි, අධම්මිකා දිට්ඨාවිකම්මා. කතගම පඤ්ෙ? අනාපත්තියා දිට්ඨිං ආවි
කග ොති, අගදසනා ාමිනියා ආපත්තියා දිට්ඨිං ආවි කග ොති, ගදසිතාය
ආපත්තියා දිට්ඨිං ආවි කග ොති, ෙතූහි පඤ්ෙහි දිට්ඨිං ආවි කග ොති, මගනො 
මානගසන දිට්ඨිං ආවි කග ොති – ඉගම ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ අධම්මිකා
දිට්ඨාවිකම්මා. 

‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, ධම්මිකා දිට්ඨාවිකම්මා. කතගම පඤ්ෙ? ආපත්තියා
දිට්ඨිං ආවි කග ොති, ගදසනා ාමිනියා ආපත්තියා දිට්ඨිං ආවි කග ොති, 
අගදසිතාය ආපත්තියා දිට්ඨිං ආවි කග ොති, න ෙතූහි පඤ්ෙහි දිට්ඨිං ආවි
කග ොති, නමගනො මානගසනදිට්ඨිංආවිකග ොති–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ
ධම්මිකාදිට්ඨාවිකම්මා. 

‘‘අපග පි, උපාලි, පඤ්ෙ අධම්මිකා දිට්ඨාවිකම්මා. කතගම පඤ්ෙ? 
නානාසංවාසකස්ස සන්තිගක දිට්ඨිං ආවි කග ොති, නානාසීමාය ඨිතස්ස
සන්තිගකදිට්ඨිංආවිකග ොති, අපකතත්තස්ස සන්තිගකදිට්ඨිංආවිකග ොති, 
ෙතූහි පඤ්ෙහි දිට්ඨිං ආවිකග ොති, මගනො මානගසන දිට්ඨිං ආවිකග ොති –
ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙඅධම්මිකාදිට්ඨාවිකම්මා. 

‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, ධම්මිකා දිට්ඨාවිකම්මා. කතගම පඤ්ෙ? 
සමානසංවාසකස්ස සන්තිගක දිට්ඨිං ආවි කග ොති, සමානසීමාය ඨිතස්ස
සන්තිගකදිට්ඨිං ආවිකග ොති, පකතත්තස්සසන්තිගකදිට්ඨිංආවිකග ොති, න
ෙතූහිපඤ්ෙහිදිට්ඨිංආවි කග ොති, නමගනොමානගසනදිට්ඨිංආවිකග ොති–
ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙධම්මිකා දිට්ඨාවිකම්මාති. 

426. ‘‘කතිනුගඛො, භන්ගත, අධම්මිකාපටිග් හා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, 
අධම්මිකා පටිග් හා. කතගම පඤ්ෙ? කාගයන දියයමානං කාගයන 
අප්පටිග් හිතං, කාගයන දියයමානං කායප්පටිබද්ගධන අප්පටිග් හිතං, 
කායප්පටිබද්ගධන දියයමානං කාගයන අප්පටිග් හිතං, කායප්පටිබද්ගධන
දියයමානං කායප්පටිබද්ගධන අප්පටිග් හිතං, නිස්සග්ගිගයන දියයමානං
කාගයනවා කායප්පටිබද්ගධනවාඅප්පටිග් හිතං–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ
අධම්මිකා පටිග් හා. 

‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, ධම්මිකා පටිග් හා. කතගම පඤ්ෙ? කාගයන 
දියයමානං කාගයන පටිග් හිතං, කාගයන දියයමානං කායප්පටිබද්ගධන
පටිග් හිතං, කායප්පටිබද්ගධන දියයමානං කාගයන පටිග් හිතං, 
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කායප්පටිබද්ගධන දියයමානං කායප්පටිබද්ගධනපටිග් හිතං, නිස්සග්ගිගයන
දියයමානංකාගයනවා කායප්පටිබද්ගධනවාපටිග් හිතං–ඉගම ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙ ධම්මිකාපටිග් හා’’ති. 

427. ‘‘කති නු ගඛො, භන්ගත, අනතිරිත්තා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, 
අනතිරිත්තා. කතගම පඤ්ෙ? [පාචි. 239] අකප්පියකතං ගහොති, 
අප්පටිග් හිතකතංගහොති අනුච්ොරිතකතංගහොති, අහත්ථපාගසකතංගහොති, 
අලගමතංසබ්බන්තිඅවුත්තංගහොති–ඉගම ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙඅනතිරිත්තා. 

‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, අතිරිත්තා. කතගම පඤ්ෙ? [පාචි. 239] කප්පියකතං
ගහොති, පටිග් හිතකතංගහොති, උච්ොරිතකතං ගහොති, හත්ථපාගසකතංගහොති, 
අලගමතංසබ්බන්තිවුත්තංගහොති–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ අතිරිත්තා’’ති. 

428. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, ආකාග හි පවා ණා පඤ්ඤායතී’’ති? 
‘‘පඤ්ෙහුපාලි, ආකාග හි පවා ණා පඤ්ඤායති. කතගමහි පඤ්ෙහි? [පාචි.
239] අසනං පඤ්ඤායති, ගභොජනං පඤ්ඤායති, හත්ථපාගස ඨිගතො අභිහ ති, 
පටික්ගඛගපො පඤ්ඤායති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහාකාග හි පවා ණා 
පඤ්ඤායතී’’ති. 

429. ‘‘කති නු ගඛො, භන්ගත, අධම්මිකා පටිඤ්ඤාතක ණා’’ති? 
‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, අධම්මිකා පටිඤ්ඤාතක ණා. කතගම පඤ්ෙ? භික්ඛු
පා ාජිකං අජ්ඣාපන්ගනො ගහොති, පා ාජිගකන ගෙොදියමාගනො සඞ්ඝාදිගසසං
අජ්ඣාපන්ගනොපටිජානාති, තං සඞ්ගඝොසඞ්ඝාදිගසගසනකාග ති, අධම්මිකං
පටිඤ්ඤාතක ණං. භික්ඛු පා ාජිකං අජ්ඣාපන්ගනො ගහොති, පා ාජිගකන
ගෙොදියමාගනො පාචිත්තියං…ගප.… පාටිගදසනීයං… දුක්කටං අජ්ඣාපන්ගනො
පටිජානාති, තං සඞ්ගඝො දුක්කගටන කාග ති, අධම්මිකං පටිඤ්ඤාතක ණං.
භික්ඛු සඞ්ඝාදිගසසං…ගප.… පාචිත්තියං… පාටිගදසනීයං… දුක්කටං
අජ්ඣාපන්ගනො ගහොති. දුක්කගටන ගෙොදියමාගනො පා ාජිකං අජ්ඣාපන්ගනො
පටිජානාති, තං සඞ්ගඝො පා ාජිගකනකාග ති, අධම්මිකං පටිඤ්ඤාතක ණං.
භික්ඛු දුක්කටං අජ්ඣාපන්ගනො ගහොති, දුක්කගටන ගෙොදියමාගනො
සඞ්ඝාදිගසසං…ගප.… පාචිත්තියං… පාටිගදසනීයං අජ්ඣාපන්ගනො
පටිජානාති, තං සඞ්ගඝො පාටිගදසනීගයන කාග ති – අධම්මිකං 
පටිඤ්ඤාතක ණං.ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙඅධම්මිකාපටිඤ්ඤාතක ණා. 

‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, ධම්මිකා පටිඤ්ඤාතක ණා. කතගම පඤ්ෙ? භික්ඛු 
පා ාජිකං අජ්ඣාපන්ගනො ගහොති, පා ාජිගකන ගෙොදියමාගනො පා ාජිකං
අජ්ඣාපන්ගනො පටිජානාති, තං සඞ්ගඝො පා ාජිගකන කාග ති, ධම්මිකං
පටිඤ්ඤාතක ණං. භික්ඛු සඞ්ඝාදිගසසං…ගප.… පාචිත්තියං…
පාටිගදසනීයං… දුක්කටං අජ්ඣාපන්ගනො ගහොති, දුක්කගටන ගෙොදියමාගනො 
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දුක්කටංඅජ්ඣාපන්ගනොපටිජානාති, තංසඞ්ගඝොදුක්කගටනකාග ති, ධම්මිකං
පටිඤ්ඤාතක ණං.ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙධම්මිකාපටිඤ්ඤාතක ණා’’ති. 

430. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
ඔකාසකම්මංකා ාගපන්තස්සනාලංඔකාසකම්මංකාතු’’න්ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, 
අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො ඔකාසකම්මං කා ාගපන්තස්ස නාලං 
ඔකාසකම්මං කාතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, 
අපකතත්ගතො ෙ, ොවනාධිප්පාගයො වත්තා ගහොති, ගනො වුට්ඨානාධිප්පාගයො –
ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනො ඔකාසකම්මං 
කා ාගපන්තස්සනාලංඔකාසකම්මංකාතුං. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො ඔකාසකම්මං 
කා ාගපන්තස්සඅලංඔකාසකම්මංකාතුං.කතගමහිපඤ්ෙහි? ලජ්ජීෙගහොති, 
පණ්ඩිගතො ෙ, පකතත්ගතො ෙ, වුට්ඨානාධිප්පාගයො වත්තා ගහොති, ගනො
ොවනාධිප්පාගයො – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුගනොඔකාසකම්මංකා ාගපන්තස්සඅලංඔකාසකම්මං කාතු’’න්ති. 

431. ‘‘කතිහිනුගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනා සද්ධිං
විනගයො න සාකච්ඡිතබ්ගබො’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන 
භික්ඛුනා සද්ධිං විනගයො න සාකච්ඡිතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං න
ජානාති, නිදානංනජානාති, පඤ්ඤත්තිංනජානාති, පදපච්ොභට්ඨංනජානාති, 
අනුසන්ධිවෙනපථං න ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතනභික්ඛුනාසද්ධිංවිනගයොන සාකච්ඡිතබ්ගබො. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං විනගයො 
සාකච්ඡිතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං ජානාති, නිදානං ජානාති, 
පඤ්ඤත්තිං ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං ජානාති –
ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනාසද්ධිංවිනගයො
සාකච්ඡිතබ්ගබො’’ති. 

432. ‘‘කති නු ගඛො, භන්ගත, පඤ්හාපුච්ඡා’’ති? ‘‘පඤ්චිමා, උපාලි, 
පඤ්හාපුච්ඡා.කතමාපඤ්ෙ? මන්දත්තාගමොමූහත්තාපඤ්හංපුච්ඡති, පාපිච්ගඡො
ඉච්ඡාපකගතොපඤ්හංපුච්ඡති, පරිභවාපඤ්හංපුච්ඡති, අඤ්ඤාතුකාගමොපඤ්හං
පුච්ඡති, සගෙ ගම පඤ්හං පුට්ගඨො සම්මගදව බයාකරිස්සති ඉච්ගෙතං කුසලං
ගනො ගෙ පඤ්හං පුට්ගඨො සම්මගදව බයාකරිස්සති අහමස්ස සම්මගදව
බයාකරිස්සාමීතිපඤ්හංපුච්ඡති–ඉමාගඛො, උපාලි, පඤ්ෙපඤ්හාපුච්ඡා’’ති. 

433. ‘‘කතිනුගඛො, භන්ගත, අඤ්ඤබයාක ණා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, 
අඤ්ඤබයාක ණා. කතගම පඤ්ෙ? මන්දත්තා ගමොමූහත්තා අඤ්ඤං
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බයාකග ොති, පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො අඤ්ඤං බයාකග ොති, උම්මාදා
චිත්තක්ගඛපා අඤ්ඤං බයාකග ොති, අධිමාගනන අඤ්ඤං බයාකග ොති, භූතං
අඤ්ඤං බයාකග ොති–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙඅඤ්ඤබයාක ණා’’ති. 

434. ‘‘කති නු ගඛො, භන්ගත, විසුද්ධිගයො’’ති? ‘‘පඤ්චිමා, උපාලි, 
විසුද්ධිගයො.කතමාපඤ්ෙ? නිදානංඋද්දිසිත්වාඅවගසසංසුගතනසාගවතබ්බං
අයං පඨමා විසුද්ධි, නිදානං උද්දිසිත්වා ෙත්තාරි පා ාජිකානි උද්දිසිත්වා
අවගසසං සුගතනසාගවතබ්බංඅයංදුතියාවිසුද්ධි, නිදානංඋද්දිසිත්වාෙත්තාරි
පා ාජිකානි උද්දිසිත්වා ගත ස සඞ්ඝාදිගසගස උද්දිසිත්වා අවගසසං සුගතන
සාගවතබ්බං අයං තතියා විසුද්ධි, නිදානං උද්දිසිත්වා ෙත්තාරි පා ාජිකානි
උද්දිසිත්වා ගත ස සඞ්ඝාදිගසගස උද්දිසිත්වා ද්ගව අනියගත උද්දිසිත්වා
අවගසසංසුගතනසාගවතබ්බං අයංෙතුත්ථාවිසුද්ධි, විත්ථාග ගනවපඤ්ෙමී–
ඉමාගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ විසුද්ධිගයො’’ති. 

435. ‘‘කති නුගඛො, භන්ගත, ගභොජනා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, ගභොජනා. 
කතගම පඤ්ෙ? ඔදගනො, කුම්මාගසො, සත්තු, මච්ගඡො, මංසං – ඉගම ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙගභොජනා’’ති. 

දිට්ඨාවිකම්මවග්ග ොනිට්ඨිගතොෙතුත්ගථො. 

තස්සුද්දානං– 

දිට්ඨාවිකම්මාඅපග , පටිග් හානතිරිත්තා; 
පවා ණාපටිඤ්ඤාතං, ඔකාසංසාකච්ගඡනෙ; 
පඤ්හංඅඤ්ඤබයාක ණා, විසුද්ධිොපිගභොජනාති. 

5. අත්තාදානවග්ග ො 

436. [චූළව. 399; අ. නි. 10.44] ‘‘ගෙොදගකන, භන්ගත, භික්ඛුනා ප ං
ගෙොගදතුකාගමන කති ධම්ගම අජ්ඣත්තං පච්ෙගවක්ඛිත්වා පග ො
ගෙොගදතබ්ගබො’’ති? ‘‘ගෙොදගකනුපාලි, භික්ඛුනාප ංගෙොගදතුකාගමන පඤ්ෙ
ධම්ගම අජ්ඣත්තං පච්ෙගවක්ඛිත්වා පග ො ගෙොගදතබ්ගබො. කතගම පඤ්ෙ? 
ගෙොදගකනුපාලි, භික්ඛුනා ප ං ගෙොගදතුකාගමන එවං පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං – 
පරිසුද්ධකායසමාොග ො නු ගඛොම්හි, පරිසුද්ගධනම්හි කායසමාොග න
සමන්නා ගතො අච්ඡිද්ගදන අප්පටිමංගසන, සංවිජ්ජති නු ගඛො ගම එගසො
ධම්ගමො උදාහු ගනො’’ති. ගනො ගෙ, උපාලි, භික්ඛු පරිසුද්ධකායසමාොග ො
ගහොති, පරිසුද්ගධන කායසමාොග න සමන්නා ගතො අච්ඡිද්ගදන
අප්පටිමංගසන, තස්ස භවන්ති වත්තාග ො – ‘ඉඞ්ඝ, තාව ආයස්මා කායිකං
සික්ඛස්සූ’තිඉතිස්සභවන්තිවත්තාග ො. 
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‘‘පුන ෙප ං, උපාලි, ගෙොදගකන භික්ඛුනා ප ං ගෙොගදතුකාගමන එවං 
පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං – ‘පරිසුද්ධවචීසමාොග ො නු ගඛොම්හි, පරිසුද්ගධනම්හි 
වචීසමාොග න සමන්නා ගතොඅච්ඡිද්ගදනඅප්පටිමංගසන, සංවිජ්ජති නුගඛො
ගම එගසො ධම්ගමො උදාහු ගනො’ති. ගනො ගෙ, උපාලි, භික්ඛු
පරිසුද්ධවචීසමාොග ො ගහොති, පරිසුද්ගධන වචීසමාොග න සමන්නා ගතො
අච්ඡිද්ගදනඅප්පටිමංගසන, තස්සභවන්ති වත්තාග ො– ‘ඉඞ්ඝ, තාවආයස්මා
වාෙසිකංසික්ඛස්සූ’තිඉතිස්සභවන්ති වත්තාග ො. 

‘‘පුන ෙප ං, උපාලි, ගෙොදගකන භික්ඛුනා ප ං ගෙොගදතුකාගමන එවං 
පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං– ‘ගමත්තංනුගඛොගමචිත්තංපච්චුපට්ඨිතංසබ්රහ්මොරීසු 
අනාඝාතං, සංවිජ්ජති නු ගඛො ගම එගසො ධම්ගමො උදාහු ගනො’ති. ගනො ගෙ, 
උපාලි, භික්ඛුගනො ගමත්තං චිත්තං පච්චුපට්ඨිතං ගහොති සබ්රහ්මොරීසු
අනාඝාතං, තස්ස භවන්ති වත්තාග ො – ‘ඉඞ්ඝ, තාව ආයස්මා සබ්රහ්මොරීසු
ගමත්තංචිත්තංඋපට්ඨාගපහී’ති ඉතිස්සභවන්තිවත්තාග ො. 

‘‘පුන ෙප ං, උපාලි, ගෙොදගකන භික්ඛුනා ප ං ගෙොගදතුකාගමන එවං 
පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං – ‘බහුස්සුගතොනුගඛොම්හිසුතධග ොසුතසන්නිෙගයො, ගය
ගත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්ගඣකලයාණා පරිගයොසානකලයාණා සාත්ථං
සබයඤ්ජනංගකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධංබ්රහ්මෙරියංඅභිවදන්ති, තථාරූපාගම
ධම්මා බහුස්සුතා ගහොන්ති ධාතා වෙසා පරිචිතා මනසානුගපක්ඛිතා දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධා, සංවිජ්ජතිනුගඛොගමඑගසො ධම්ගමොඋදාහුගනො’ති.ගනොගෙ, 
උපාලි, භික්ඛු බහුස්සුගතො ගහොති සුතධග ො සුතසන්නිෙගයො, ගය ගත ධම්මා
ආදිකලයාණා මජ්ගඣකලයාණා පරිගයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං
ගකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මෙරියං අභිවදන්ති, තථාරූපස්ස ධම්මා න
බහුස්සුතා ගහොන්ති ධාතා වෙසා පරිචිතා මනසානුගපක්ඛිතා දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධා, තස්ස භවන්ති වත්තාග ො – ‘ඉඞ්ඝ, තාව ආයස්මා ආ මං 
පරියාපුණස්සූ’තිඉතිස්සභවන්තිවත්තාග ො. 

‘‘පුන ෙප ං, උපාලි, ගෙොදගකන භික්ඛුනා ප ං ගෙොගදතුකාගමන එවං
පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං – ‘උභයානි ගඛො ගම පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න
ස්වා තානි ගහොන්ති සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තගසො
අනුබයඤ්ජනගසො, සංවිජ්ජතිනුගඛොගමඑගසොධම්ගමොඋදාහු ගනො’ති.ගනො
ගෙ, උපාලි, භික්ඛුගනො උභයානි පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න ස්වා තානි 
ගහොන්තිසුවිභත්තානිසුප්පවත්තීනිසුවිනිච්ඡිතානිසුත්තගසොඅනුබයඤ්ජනගසො, 
‘ඉදං පනාවුගසො කත්ථ වුත්තං භ වතා’ති ඉති පුට්ගඨො න සම්පායති [න 
සම්පාදයති (ක.), නසම්පාගදති (සයා.)], තස්ස භවන්ති වත්තාග ො – ‘ඉඞ්ඝ, 
තාව ආයස්මා විනයං පරියාපුණස්සූ’ති ඉතිස්ස භවන්ති වත්තාග ො.
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ගෙොදගකනුපාලි, භික්ඛුනා ප ං ගෙොගදතුකාගමන ඉගම පඤ්ෙ ධම්ගම
අජ්ඣත්තංපච්ෙගවක්ඛිත්වාපග ො ගෙොගදතබ්ගබො’’ති. 

437. ‘‘ගෙොදගකන, භන්ගත, භික්ඛුනාප ංගෙොගදතුකාගමනකතිධම්ගම 
අජ්ඣත්තං උපට්ඨාගපත්වා පග ො ගෙොගදතබ්ගබො’’ති? ‘‘ගෙොදගකනුපාලි, 
භික්ඛුනා ප ං ගෙොගදතුකාගමන පඤ්ෙ ධම්ගම අජ්ඣත්තං උපට්ඨාගපත්වා
පග ො ගෙොගදතබ්ගබො. කතගම පඤ්ෙ? කාගලන වක්ඛාමි ගනො අකාගලන, 
භූගතන වක්ඛාමි ගනො අභූගතන, සණ්ගහන වක්ඛාමි ගනො ඵරුගසන, 
අත්ථසංහිගතන වක්ඛාමි ගනො අනත්ථසංහිගතන, ගමත්තාචිත්ගතො වක්ඛාමි
ගනොගදොසන්තග ොති–ගෙොදගකනුපාලි, භික්ඛුනාප ංගෙොගදතුකාගමනඉගම
පඤ්ෙ ධම්ගමඅජ්ඣත්තංඋපට්ඨාගපත්වාපග ොගෙොගදතබ්ගබො’’ති. 

438. [චූළව.400] ‘‘ගෙොදගකන, භන්ගත, භික්ඛුනාප ංගෙොගදතුකාගමන
කති ධම්ගම අජ්ඣත්තං මනසි කරිත්වා පග ො ගෙොගදතබ්ගබො’’ති? 
‘‘ගෙොදගකනුපාලි, භික්ඛුනා ප ං ගෙොගදතුකාගමන පඤ්ෙ ධම්ගම අජ්ඣත්තං 
මනසිකරිත්වාපග ොගෙොගදතබ්ගබො.කතගමපඤ්ෙ? කාරුඤ්ඤතා, හිගතසිතා, 
අනුකම්පතා, ආපත්තිවුට්ඨානතා, විනයපුග ක්ඛා තා – ගෙොදගකනුපාලි, 
භික්ඛුනාප ංගෙොගදතුකාගමනඉගම පඤ්ෙධම්ගමඅජ්ඣත්තංමනසිකරිත්වා
පග ොගෙොගදතබ්ගබො’’ති. 

439. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
ඔකාසකම්මංකා ාගපන්තස්සනාලංඔකාසකම්මංකාතු’’න්ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, 
අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො ඔකාසකම්මං කා ාගපන්තස්ස නාලං
ඔකාසකම්මං කාතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? අපරිසුද්ධකායසමාොග ො ගහොති, 
අපරිසුද්ධවචීසමාොග ො ගහොති, අපරිසුද්ධාජීගවො ගහොති, බාගලො ගහොති
අබයත්ගතො, නපටිබගලො අනුයුඤ්ජියමාගනොඅනුගයො ං දාතුං –ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො ඔකාසකම්මං
කා ාගපන්තස්සනාලංඔකාසකම්මං කාතුං. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො ඔකාසකම්මං
කා ාගපන්තස්ස අලං ඔකාසකම්මං කාතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? 
පරිසුද්ධකායසමාොග ො ගහොති, පරිසුද්ධවචීසමාොග ො ගහොති, පරිසුද්ධාජීගවො
ගහොති, පණ්ඩිගතො ගහොති බයත්ගතො පටිබගලො අනුයුඤ්ජියමාගනො අනුගයො ං
දාතුං – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො 
ඔකාසකම්මංකා ාගපන්තස්සඅලංඔකාසකම්මංකාතු’’න්ති. 

440. [චූළව. 398] ‘‘අත්තාදානං ආදාතුකාගමන, භන්ගත, භික්ඛුනා
කතිහඞ්ග හි සමන්නා තං අත්තාදානං ආදාතබ්බ’’න්ති? ‘‘අත්තාදානං
ආදාතුකාගමනුපාලි, භික්ඛුනා පඤ්ෙඞ් සමන්නා තං [පඤ්ෙහඞ්ග හි
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සමන්නා තං (සී. සයා.)] අත්තාදානං ආදාතබ්බං. කතගම පඤ්ෙ [කතගමහි
පඤ්ෙහි (සයා.)]? අත්තාදානං ආදාතුකාගමන, උපාලි, භික්ඛුනා එවං
පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං–‘යංගඛොඅහංඉමංඅත්තාදානං ආදාතුකාගමො, කාගලොනු
ගඛො ඉමං අත්තාදානං ආදාතුං උදාහු ගනො’ති. සගෙ, උපාලි, භික්ඛු 
පච්ෙගවක්ඛමාගනො එවං ජානාති – ‘අකාගලො ඉමං අත්තාදානං ආදාතුං ගනො
කාගලො’ති, නතං, උපාලි, අත්තාදානංආදාතබ්බං. 

‘‘සගෙපනුපාලි, භික්ඛු පච්ෙගවක්ඛමාගනො එවං ජානාති – ‘කාගලො ඉමං 
අත්තාදානං ආදාතුං ගනො අකාගලො’ති, ගතනුපාලි භික්ඛුනා උත්තරි
පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං– ‘යංගඛොඅහංඉමංඅත්තාදානංආදාතුකාගමොභූතංනුගඛො
ඉදංඅත්තාදානංඋදාහුගනො’ති.සගෙ, උපාලි, භික්ඛුපච්ෙගවක්ඛමාගනොඑවං
ජානාති– ‘අභූතංඉදංඅත්තාදානංගනොභූත’න්ති, නතං, උපාලි, අත්තාදානං
ආදාතබ්බං. 

‘‘සගෙ පනුපාලි භික්ඛු පච්ෙගවක්ඛමාගනො එවං ජානාති – ‘භූතං ඉදං
අත්තාදානංගනොඅභූත’න්ති, ගතනුපාලිභික්ඛුනාඋත්තරි පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං–
‘යං ගඛො අහං ඉමං අත්තාදානං ආදාතුකාගමො, අත්ථසංහිතං නු ගඛො ඉදං 
අත්තාදානං උදාහු ගනො’ති. සගෙ, උපාලි, භික්ඛු පච්ෙගවක්ඛමාගනො එවං
ජානාති –’ අනත්ථසංහිතං ඉදං අත්තාදානං ගනො අත්ථසංහිත’න්ති, න තං, 
උපාලි, අත්තාදානංආදාතබ්බං. 

‘‘සගෙ පනුපාලි භික්ඛු පච්ෙගවක්ඛමාගනො එවං ජානාති – ‘අත්ථසංහිතං
ඉදං අත්තාදානං ගනො අනත්ථසංහිත’න්ති, ගතනුපාලි භික්ඛුනා උත්තරි 
පච්ෙගවක්ඛිතබ්බං – ‘ඉමං ගඛො අහං අත්තාදානං ආදියමාගනො ලභිස්සාමි
සන්දිට්ගඨ සම්භත්ගත භික්ඛූ ධම්මගතො විනයගතො පක්ගඛ උදාහු ගනො’ති.
සගෙ, උපාලි, භික්ඛු පච්ෙගවක්ඛමාගනො එවං ජානාති – ‘ඉමං ගඛො අහං
අත්තාදානංආදියමාගනො නලභිස්සාමිසන්දිට්ගඨසම්භත්ගතභික්ඛූධම්මගතො
විනයගතො පක්ගඛ’ති, නතං, උපාලි, අත්තාදානංආදාතබ්බං. 

‘‘සගෙපනුපාලිභික්ඛුපච්ෙගවක්ඛමාගනොඑවංජානාති– ‘ඉදංගඛොඅහං 
අත්තාදානං ආදියමාගනො ලභිස්සාමි සන්දිට්ගඨ සම්භත්ගත භික්ඛූ ධම්මගතො
විනයගතො පක්ගඛ’ති, ගතනුපාලිභික්ඛුනාඋත්තරිපච්ෙගවක්ඛිතබ්බං – ‘ඉමං
ගඛො ගම අත්තාදානං ආදියගතො භවිස්සති සඞ්ඝස්ස තගතොනිදානං භණ්ඩනං
කලගහො විග් ගහො විවාගදො සඞ්ඝගභගදො සඞ්ඝ ාජි සඞ්ඝවවත්ථානං
සඞ්ඝනානාක ණං උදාහු ගනො’ති. සගෙ, උපාලි, භික්ඛු පච්ෙගවක්ඛමාගනො
එවං ජානාති – ‘ඉමං ගඛො ගම අත්තාදානං ආදියගතො භවිස්සති සඞ්ඝස්ස 
තගතොනිදානං භණ්ඩනං කලගහො විග් ගහො විවාගදො සඞ්ඝගභගදො සඞ්ඝ ාජි 
සඞ්ඝවවත්ථානං සඞ්ඝනානාක ණ’න්ති, න තං, උපාලි, අත්තාදානං
ආදාතබ්බං. 
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‘‘සගෙපනුපාලිභික්ඛුපච්ෙගවක්ඛමාගනොඑවංජානාති– ‘ඉමංගඛොගම 
අත්තාදානංආදියගතොනභවිස්සතිසඞ්ඝස්සතගතොනිදානංභණ්ඩනංකලගහො
විග් ගහො විවාගදො සඞ්ඝගභගදො සඞ්ඝ ාජි සඞ්ඝවවත්ථානං
සඞ්ඝනානාක ණ’න්ති, තං ආදාතබ්බං, උපාලි, අත්තාදානං. එවං
පඤ්ෙඞ් සමන්නා තං ගඛො, උපාලි, අත්තාදානං ආදින්නං පච්ඡාපි 
අවිප්පටිසා ක ංභවිස්සතී’’ති. 

441. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු 
අධික ණජාතානං භික්ඛූනං බහූපකාග ො ගහොතී’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතො භික්ඛු අධික ණජාතානං භික්ඛූනං බහූපකාග ො ගහොති.
කතගමහි පඤ්ෙහි? සීලවා ගහොති, පාතිගමොක්ඛසංව සංවුගතො විහ ති
ආො ග ොෙ සම්පන්ගනොඅණුමත්ගතසුවජ්ගජසුභයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛති 
සික්ඛාපගදසු; බහුස්සුගතො ගහොති සුතධග ො සුතසන්නිෙගයො; ගය ගත ධම්මා
ආදිකලයාණා මජ්ගඣකලයාණා පරිගයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං
ගකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මෙරියං අභිවදන්ති තථාරූපස්ස ධම්මා 
බහුස්සුතා ගහොන්ති ධාතා වෙසා පරිචිතා මනසානුගපක්ඛිතා දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධා, උභයානි ගඛො පනස්ස පාතිගමොක්ඛානි විත්ථාග න ස්වා තානි
ගහොන්ති සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තගසො
අනුබයඤ්ජනගසො; විනගයගඛොපනඨිගතොගහොති අසංහීග ො; පටිබගලොගහොති 
උගභොඅත්ථපච්ෙත්ථිගකඅස්සාගසතුං සඤ්ඤාගපතුංනිජ්ඣාගපතුංගපක්ගඛතුං
පසාගදතුං – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
අධික ණජාතානංභික්ඛූනංබහූපකාග ොගහොති. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
අධික ණජාතානං භික්ඛූනං බහූපකාග ො ගහොති. කතගමහි පඤ්ෙහි? 
පරිසුද්ධකායසමාොග ො ගහොති, පරිසුද්ධවචීසමාොග ො ගහොති, පරිසුද්ධාජීගවො
ගහොති, පණ්ඩිගතොගහොතිබයත්ගතො, පටිබගලොඅනුයුඤ්ජියමාගනොඅනුගයො ං
දාතුං – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
අධික ණජාතානංභික්ඛූනංබහූපකාග ොගහොති. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු 
අධික ණජාතානං භික්ඛූනං බහූපකාග ො ගහොති. කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං
ජානාති, නිදානං ජානාති, පඤ්ඤත්තිං ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං ජානාති, 
අනුසන්ධිවෙනපථං ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතොභික්ඛු අධික ණජාතානංභික්ඛූනංබහූපකාග ොගහොතී’’ති. 

442. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා 
නානුයුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා 
නානුයුඤ්ජිතබ්බං.කතගමහි පඤ්ෙහි? සුත්තංන ජානාති, සුත්තානුගලොමංන
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ජානාති, විනයං න ජානාති, විනයානුගලොමං න ජානාති, න ෙ
ඨානාඨානකුසගලො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතනභික්ඛුනානානුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා අනුයුඤ්ජිතබ්බං.
කතගමහිපඤ්ෙහි? සුත්තං ජානාති, සුත්තානුගලොමං ජානාති, විනයං ජානාති, 
විනයානුගලොමං ජානාති, ඨානාඨානකුසගලො ෙ ගහොති – ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනා අනුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා 
නානුයුඤ්ජිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ධම්මං න ජානාති, ධම්මානුගලොමං න
ජානාති, විනයං නජානාති, විනයානුගලොමංනජානාති, නෙපුබ්බාප කුසගලො
ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
නානුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා අනුයුඤ්ජිතබ්බං.
කතගමහි පඤ්ෙහි? ධම්මං ජානාති, ධම්මානුගලොමං ජානාති, විනයං ජානාති, 
විනයානුගලොමං ජානාති, පුබ්බාප කුසගලො ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනාඅනුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා 
නානුයුඤ්ජිතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? වත්ථුංනජානාති, නිදානංනජානාති, 
පඤ්ඤත්තිං න ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං න ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං න
ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
නානුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා අනුයුඤ්ජිතබ්බං.
කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං ජානාති, නිදානං ජානාති, පඤ්ඤත්තිං ජානාති, 
පදපච්ොභට්ඨං ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනා අනුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා 
නානුයුඤ්ජිතබ්බං.කතගමහිපඤ්ෙහි? ආපත්තිංනජානාති, ආපත්තිසමුට්ඨානං
න ජානාති, ආපත්තියා පගයො ං න ජානාති, ආපත්තියා වූපසමං න ජානාති, 
ආපත්තියාන විනිච්ඡයකුසගලොගහොති –ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතනභික්ඛුනා නානුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා අනුයුඤ්ජිතබ්බං.
කතගමහිපඤ්ෙහි? ආපත්තිං ජානාති, ආපත්තිසමුට්ඨානං ජානාති, ආපත්තියා
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පගයො ං ජානාති, ආපත්තියා වූපසමං ජානාති, ආපත්තියා විනිච්ඡයකුසගලො
ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
අනුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
නානුයුඤ්ජිතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? අධික ණං න ජානාති, 
අධික ණසමුට්ඨානං න ජානාති, අධික ණස්ස පගයො ං න ජානාති, 
අධික ණස්සවූපසමංන ජානාති, අධික ණස්සනවිනිච්ඡයකුසගලොගහොති–
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
නානුයුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා අනුයුඤ්ජිතබ්බං.
කතගමහි පඤ්ෙහි? අධික ණං ජානාති, අධික ණසමුට්ඨානං ජානාති, 
අධික ණස්ස පගයො ං ජානාති, අධික ණස්ස වූපසමං ජානාති, අධික ණස්ස
විනිච්ඡයකුසගලො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනාඅනුයුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති. 

අත්තාදානවග්ග ොනිට්ඨිගතොපඤ්ෙගමො. 

තස්සුද්දානං– 

පරිසුද්ධඤ්ෙ කාගලන, කාරුඤ්ඤංඔකාගසනෙ; 
අත්තාදානංඅධික ණං, අපග හිපිවත්ථුඤ්ෙ; 
සුත්තංධම්මංපුනවත්ථුඤ්ෙ, ආපත්තිඅධික ගණනොති. 

6. ධුතඞ් වග්ග ො 

443. ‘‘කති නු ගඛො, භන්ගත, ආ ඤ්ඤිකා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, 
ආ ඤ්ඤිකා [අ.නි.5.181; පරි. 325]. කතගමපඤ්ෙ? මන්දත්තාගමොමූහත්තා
ආ ඤ්ඤිගකොගහොති, පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතොආ ඤ්ඤිගකොගහොති, උම්මාදා
චිත්තක්ගඛපා ආ ඤ්ඤිගකො ගහොති, වණ්ණිතං බුද්ගධහි බුද්ධසාවගකහීති
ආ ඤ්ඤිගකො ගහොති, අපි ෙ අප්පිච්ඡඤ්ගඤව නිස්සාය සන්තුට්ඨිඤ්ගඤව
නිස්සාය – සල්ගලඛඤ්ගඤව නිස්සාය පවිගවකඤ්ගඤව නිස්සාය 
ඉදමත්ථිතඤ්ගඤවනිස්සායආ ඤ්ඤිගකොගහොති–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ 
ආ ඤ්ඤිකා’’ති. 

‘‘කතිනු ගඛො, භන්ගත, පිණ්ඩපාතිකාති…ගප.…කතිනු ගඛො, භන්ගත, 
පංසුකූලිකාති…ගප.…කතිනුගඛො, භන්ගත, රුක්ඛමූලිකාති…ගප.…කතිනු
ගඛො, භන්ගත, ගසොසානිකාති…ගප.… කති නු ගඛො, භන්ගත, 
අබ්ගභොකාසිකාති…ගප.…කති නුගඛො, භන්ගත, ගතචීවරිකාති…ගප.…කති
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නු ගඛො, භන්ගත, සපදානොරිකාති…ගප.… කති නු ගඛො, භන්ගත, 
ගනසජ්ජිකාති…ගප.…කතිනුගඛො, භන්ගත, යථාසන්ථතිකාති…ගප.…කති
නු ගඛො, භන්ගත, එකාසනිකාති…ගප.… කති නු ගඛො, භන්ගත, 
ඛලුපච්ඡාභත්තිකාති…ගප.… කති නු ගඛො, භන්ගත, පත්තපිණ්ඩිකාති? 
පඤ්චිගම, උපාලි, පත්තපිණ්ඩිකා. කතගම පඤ්ෙ? මන්දත්තා ගමොමූහත්තා
පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති, පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති, 
උම්මාදා චිත්තක්ගඛපා පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති, වණ්ණිතං බුද්ගධහි
බුද්ධසාවගකහීති පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති, අපි ෙ අප්පිච්ඡඤ්ගඤව නිස්සාය
සන්තුට්ඨිඤ්ගඤව නිස්සාය සල්ගලඛඤ්ගඤව නිස්සාය පවිගවකඤ්ගඤව
නිස්සාය ඉදමත්ථිතඤ්ගඤව නිස්සාය පත්තපිණ්ඩිගකො ගහොති – ඉගම ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙපත්තපිණ්ඩිකා’’ති. 

ධුතඞ් වග්ග ොනිට්ඨිගතොඡට්ගඨො. 

තස්සුද්දානං– 

ආ ඤ්ඤිගකොපිණ්ඩිපංසු, රුක්ඛසුසානපඤ්ෙමං; 
අබ්ගභොගතචීව ඤ්ගෙව, සපදානගනසජ්ජිකා; 
සන්ථගතකාසනඤ්ගෙව, ඛලුපච්ඡාපත්තපිණ්ඩිකාති. 

7. මුසාවාදවග්ග ො 

444. ‘‘කතිනුගඛො, භන්ගත, මුසාවාදා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, මුසාවාදා.
කතගම පඤ්ෙ? අත්ථි මුසාවාගදො පා ාජික ාමී, අත්ථි මුසාවාගදො 
සඞ්ඝාදිගසස ාමී, අත්ථි මුසාවාගදො ථුල්ලච්ෙය ාමී, අත්ථි මුසාවාගදො 
පාචිත්තිය ාමී, අත්ථි මුසාවාගදො දුක්කට ාමී – ඉගම ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ 
මුසාවාදා’’ති. 

445. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
සඞ්ඝමජ්ගඣ උගපොසථං වා පවා ණං වා ඨගපන්තස්ස – ‘අලං, භික්ඛු, මා 
භණ්ඩනං, මා කලහං, මා විග් හං, මා විවාද’න්ති ඔමද්දිත්වා සඞ්ගඝන
උගපොසගථො වා පවා ණා වා කාතබ්බා’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො සඞ්ඝමජ්ගඣ උගපොසථං වා පවා ණං වා
ඨගපන්තස්ස – ‘අලං, භික්ඛු, මා භණ්ඩනං, මා කලහං, මා විග් හං, මා
විවාද’න්ති ඔමද්දිත්වා සඞ්ගඝන උගපොසගථො වා පවා ණා වා කාතබ්බා.
කතගමහි පඤ්ෙහි? අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, අපකතත්ගතො ෙ, 
ොවනාධිප්පාගයො වත්තා ගහොති, ගනො වුට්ඨානාධිප්පාගයො – ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොසඞ්ඝමජ්ගඣඋගපොසථංවා
පවා ණං වා ඨගපන්තස්ස – ‘අලං, භික්ඛු, මා භණ්ඩනං, මා කලහං, මා
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විග් හං, මා විවාද’න්ති ඔමද්දිත්වා සඞ්ගඝන උගපොසගථො වා පවා ණා වා
කාතබ්බා. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො 
සඞ්ඝමජ්ගඣ උගපොසථං වා පවා ණං වා ඨගපන්තස්ස – ‘අලං, භික්ඛු, මා
භණ්ඩනං, මා කලහං, මා විග් හං, මා විවාද’න්ති ඔමද්දිත්වා සඞ්ගඝන
උගපොසගථො වා පවා ණා වා කාතබ්බා. කතගමහි පඤ්ෙහි? 
අපරිසුද්ධකායසමාොග ො ගහොති, අපරිසුද්ධවචීසමාොග ො ගහොති, 
අපරිසුද්ධාජීගවො ගහොති, බාගලො ගහොති අබයත්ගතො, භණ්ඩනකා ගකො ගහොති
කලහකා ගකො – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුගනො සඞ්ඝමජ්ගඣ උගපොසථං වා පවා ණං වා ඨගපන්තස්ස – ‘අලං, 
භික්ඛු, මා භණ්ඩනං, මා කලහං, මා විග් හං, මා විවාද’න්ති ඔමද්දිත්වා
සඞ්ගඝනඋගපොසගථො වාපවා ණාවාකාතබ්බා’’ති. 

446. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
අනුගයොග ො න දාතබ්ගබො’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස 
භික්ඛුගනොඅනුගයොග ොනදාතබ්ගබො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ආපත්තානාපත්තිංන
ජානාති, ලහුක රුකංආපත්තිංන ජානාති, සාවගසසානවගසසංආපත්තිංන
ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං න ජානාති, සප්පටිකම්මාපටිකම්මං
ආපත්තිං න ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුගනොඅනුගයොග ොන දාතබ්ගබො. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො අනුගයොග ො 
දාතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? ආපත්තානාපත්තිං ජානාති, ලහුක රුකං
ආපත්තිං ජානාති, සාවගසසානවගසසං ආපත්තිං ජානාති, දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං
ආපත්තිං ජානාති, සප්පටිකම්මාපටිකම්මං ආපත්තිං ජානාති – ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොඅනුගයොග ොදාතබ්ගබො’’ති. 

447. ‘‘කතිහි නුගඛො, භන්ගත, ආකාග හි භික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජතී’’ති? 
‘‘පඤ්ෙහුපාලි, ආකාග හි භික්ඛු ආපත්තිං ආපජ්ජති. කතගමහි පඤ්ෙහි? 
අලජ්ජිතා, අඤ්ඤාණතා, කුක්කුච්ෙපකතතා, අකප්පිගය කප්පියසඤ්ඤිතා, 
කප්පිගය අකප්පියසඤ්ඤිතා – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහාකාග හි භික්ඛු
ආපත්තිංආපජ්ජති. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහාකාග හිභික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජති. කතගමහි
පඤ්ෙහි? අදස්සගනන, අස්සවගනන, පසුත්තකතා, තථාසඤ්ඤී, සතිසම්ගමොසා
–ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහාකාග හිභික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජතී’’ති. 
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448. ‘‘කති නු ගඛො, භන්ගත, ගව ා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, ගව ා.
කතගම පඤ්ෙ? පාණාතිපාගතො, අදින්නාදානං, කාගමසුමිච්ඡාොග ො, 
මුසාවාගදො, සු ාගම යමජ්ජප්පමාදට්ඨානං – ඉගම ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ 
ගව ා’’ති. 

‘‘කති නු ගඛො, භන්ගත, ගව මණිගයො’’ති? ‘‘පඤ්චිමා, උපාලි, 
ගව මණිගයො. කතමා පඤ්ෙ? පාණාතිපාතා ගව මණී [ගව මණි (ක.)], 
අදින්නාදානා ගව මණී, කාගමසුමිච්ඡාො ා ගව මණී, මුසාවාදා ගව මණී, 
සු ාගම යමජ්ජප්පමාදට්ඨානා ගව මණී – ඉමා ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ
ගව මණිගයො’’ති. 

449. ‘‘කති නු ගඛො, භන්ගත, බයසනානී’’ති? ‘‘පඤ්චිමානි, උපාලි, 
බයසනානි. [පරි. 325; අ. නි. 5.130] කතමානි පඤ්ෙ? ඤාතිබයසනං, 
ගභො බයසනං, ග ො බයසනං, සීලබයසනං, දිට්ඨිබයසනං – ඉමානි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙබයසනානී’’ති. 

‘‘කතිනුගඛො, භන්ගත, සම්පදා’’ති? ‘‘පඤ්චිමා, උපාලි, සම්පදා. [පරි.325; 
අ. නි. 5.130] කතමා පඤ්ෙ? ඤාතිසම්පදා, ගභො සම්පදා, ආග ො යසම්පදා, 
සීලසම්පදා, දිට්ඨිසම්පදා–ඉමාගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ සම්පදා’’ති. 

මුසාවාදවග්ග ොනිට්ඨිගතොසත්තගමො. 

තස්සුද්දානං– 

මුසාවාගදො ෙඔමද්දි, අපග හිඅනුගයොග ො; 
ආපත්තිඤ්ෙඅපග හි, ගව ාගව මණීපිෙ; 
බයසනංසම්පදාගෙව, සත්තගමොවග් සඞ් ගහොති. 

8. භික්ඛුගනොවාදවග්ග ො 

450. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො
භික්ඛුනිසඞ්ගඝගනව කම්මං කාතබ්බ’’න්ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා තස්සභික්ඛුගනොභික්ඛුනිසඞ්ගඝගනවකම්මංකාතබ්බං, අවන්දිගයො 
ගසොභික්ඛුභික්ඛුනිසඞ්ගඝන.කතගමහිපඤ්ෙහි? විවරිත්වාකායංභික්ඛුනීනං 
දස්ගසති, ඌරුං දස්ගසති, අඞ් ජාතං දස්ගසති, උගභො අංසකූගට දස්ගසති, 
ඔභාසති, ගිහී සම්පගයොගජති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනොභික්ඛුනිසඞ්ගඝගනවකම්මංකාතබ්බං.අවන්දිගයො
ගසොභික්ඛු භික්ඛුනිසඞ්ගඝන. 
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‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො 
භික්ඛුනිසඞ්ගඝගනව කම්මං කාතබ්බං, අවන්දිගයො ගසො භික්ඛු
භික්ඛුනිසඞ්ගඝන. කතගමහි පඤ්ෙහි? භික්ඛුනීනං අලාභාය පරිසක්කති, 
භික්ඛුනීනං අනත්ථාය පරිසක්කති, භික්ඛුනීනං අවාසාය පරිසක්කති, 
භික්ඛුනිගයොඅක්ගකොසතිපරිභාසති, භික්ඛූ භික්ඛුනීහිගභගදති–ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා තස්සභික්ඛුගනො භික්ඛුනිසඞ්ගඝගනවකම්මං
කාතබ්බං, අවන්දිගයොගසොභික්ඛුභික්ඛුනිසඞ්ගඝන. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො 
භික්ඛුනිසඞ්ගඝගනව කම්මං කාතබ්බං, අවන්දිගයො ගසො භික්ඛු 
භික්ඛුනිසඞ්ගඝන. කතගමහි පඤ්ෙහි? භික්ඛුනීනං අලාභාය පරිසක්කති, 
භික්ඛුනීනං අනත්ථාය පරිසක්කති, භික්ඛුනීනං අවාසාය පරිසක්කති, 
භික්ඛුනිගයොඅක්ගකොසති පරිභාසති, භික්ඛූභික්ඛුනීහිසම්පගයොගජති–ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තස්ස භික්ඛුගනො භික්ඛුනිසඞ්ගඝගනව
කම්මංකාතබ්බං, අවන්දිගයොගසොභික්ඛු භික්ඛුනිසඞ්ගඝනා’’ති. 

451. ‘‘කතිහිනුගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හිසමන්නා තාය භික්ඛුනියාකම්මං
කාතබ්බ’’න්ති? පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා තාය භික්ඛුනියා කම්මං
කාතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? විවරිත්වා කායං භික්ඛූනං දස්ගසති, ඌරුං 
දස්ගසති, අඞ් ජාතං දස්ගසති, උගභො අංසකූගට දස්ගසති, ඔභාසති, ගිහී
සම්පගයොගජති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තාය
භික්ඛුනියාකම්මංකාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තාය භික්ඛුනියා කම්මං
කාතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? භික්ඛූනං අලාභාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං
අනත්ථාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං අවාසාය පරිසක්කති, භික්ඛූ අක්ගකොසති
පරිභාසති, භික්ඛුනිගයොභික්ඛූහිගභගදති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා තායභික්ඛුනියාකම්මංකාතබ්බං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තාය භික්ඛුනියා කම්මං
කාතබ්බං. කතගමහි පඤ්ෙහි? භික්ඛූනං අලාභාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං
අනත්ථාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං අවාසාය පරිසක්කති, භික්ඛූ අක්ගකොසති 
පරිභාසති, භික්ඛුනිගයො භික්ඛූහි සම්පගයොගජති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා තායභික්ඛුනියාකම්මං කාතබ්බ’’න්ති. 

452. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා 
භික්ඛුනීනං ඔවාගදො න ඨගපතබ්ගබො’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා භික්ඛුනීනං ඔවාගදො න ඨගපතබ්ගබො. කතගමහි
පඤ්ෙහි? අලජ්ජීෙගහොති, බාගලොෙ, අපකතත්ගතො ෙ, ොවනාධිප්පාගයොවත්තා
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ගහොති, ගනො වුට්ඨානාධිප්පාගයො – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතනභික්ඛුනාභික්ඛුනීනංඔවාගදොනඨගපතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනා භික්ඛුනීනං
ඔවාගදොනඨගපතබ්ගබො.කතගමහිපඤ්ෙහි? අපරිසුද්ධකායසමාොග ොගහොති, 
අපරිසුද්ධවචීසමාොග ො ගහොති, අපරිසුද්ධාජීගවො ගහොති, බාගලො ගහොති, 
අබයත්ගතො, නපටිබගලො අනුයුඤ්ජියමාගනොඅනුගයො ං දාතුං –ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා භික්ඛුනීනං ඔවාගදො න
ඨගපතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනා භික්ඛුනීනං
ඔවාගදො න ඨගපතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? කායිගකන අනාොග න
සමන්නා ගතො ගහොති, වාෙසිගකන අනාොග න සමන්නා ගතො ගහොති, 
කායිකවාෙසිගකන අනාොග න සමන්නා ගතො ගහොති, භික්ඛුනීනං
අක්ගකොසකපරිභාසගකො ගහොති, භික්ඛුනීහි සද්ධිං සංසට්ගඨො විහ ති 
අනනුගලොමිගකන සංසග්ග න – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනාභික්ඛුනීනංඔවාගදොනඨගපතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනාභික්ඛුනීනං
ඔවාගදො න ඨගපතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, 
අපකතත්ගතො ෙ, භණ්ඩනකා ගකො ෙ ගහොති කලහකා ගකො, සික්ඛාය ෙ න
පරිපූරිකාරී – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
භික්ඛුනීනංඔවාගදොන ඨගපතබ්ගබො’’ති. 

453. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා 
භික්ඛුනීනං ඔවාගදො න  ගහතබ්ගබො’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතන භික්ඛුනා භික්ඛුනීනං ඔවාගදො න  ගහතබ්ගබො. කතගමහි
පඤ්ෙහි? කායිගකන අනාොග න සමන්නා ගතො ගහොති, වාෙසිගකන
අනාොග න සමන්නා ගතො ගහොති, කායිකවාෙසිගකන අනාොග න
සමන්නා ගතොගහොති, භික්ඛුනීනංඅක්ගකොසකපරිභාසගකො ගහොති, භික්ඛුනීහි
සද්ධිං සංසට්ගඨොවිහ තිඅනනුගලොමිගකනසංසග්ග න–ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනාභික්ඛුනීනංඔවාගදොන ගහතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතනභික්ඛුනා භික්ඛුනීනං
ඔවාගදො න  ගහතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? අලජ්ජී ෙ ගහොති, බාගලො ෙ, 
අපකතත්ගතො ෙ,  මිගකො වා ගහොති, ගිලාගනො වා – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා භික්ඛුනීනං ඔවාගදො න
 ගහතබ්ගබො’’ති. 
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454. ‘‘කතිහි නුගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතනභික්ඛුනාසද්ධිං
න සාකච්ඡිතබ්ගබො’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා
සද්ධිංනසාකච්ඡිතබ්ගබො.කතගමහිපඤ්ෙහි? නඅගසක්ගඛන සීලක්ඛන්ගධන
සමන්නා ගතො ගහොති, න අගසක්ගඛන සමාධික්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො
ගහොති, න අගසක්ගඛන පඤ්ඤාක්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, න
අගසක්ගඛන විමුත්තික්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, න අගසක්ගඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ගධනසමන්නා ගතොගහොති– ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං න සාකච්ඡිතබ්ගබො. 
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං සාකච්ඡිතබ්ගබො.
කතගමහි පඤ්ෙහි? අගසක්ගඛන සීලක්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, 
අගසක්ගඛන සමාධික්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, අගසක්ගඛන
පඤ්ඤාක්ඛන්ගධන සමන්නා ගතො ගහොති, අගසක්ගඛන විමුත්තික්ඛන්ගධන
සමන්නා ගතො ගහොති, අගසක්ගඛන විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ගධන 
සමන්නා ගතොගහොති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතන
භික්ඛුනාසද්ධිංසාකච්ඡිතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං න
සාකච්ඡිතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? න අත්ථපටිසම්භිදාපත්ගතො ගහොති, න 
ධම්මපටිසම්භිදාපත්ගතො ගහොති, න නිරුත්තිපටිසම්භිදාපත්ගතො ගහොති, න 
පටිභානපටිසම්භිදාපත්ගතො ගහොති, යථාවිමුත්තං චිත්තං න පච්ෙගවක්ඛිතා –
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං න
සාකච්ඡිතබ්ගබො. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං 
සාකච්ඡිතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? අත්ථපටිසම්භිදාපත්ගතො ගහොති, 
ධම්මපටිසම්භිදාපත්ගතො ගහොති, නිරුත්තිපටිසම්භිදාපත්ගතො ගහොති, 
පටිභානපටිසම්භිදාපත්ගතො ගහොති, යථාවිමුත්තං චිත්තං පච්ෙගවක්ඛිතා –
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතන භික්ඛුනා සද්ධිං
සාකච්ඡිතබ්ගබො’’ති. 

භික්ඛුගනොවාදවග්ග ොනිට්ඨිගතොඅට්ඨගමො. 

තස්සුද්දානං– 

භික්ඛුනීගහව කාතබ්බං, අපග හිතථාදුගව; 
භික්ඛුනීනංතගයොකම්මා, නඨගපතබ්බාද්ගවදුකා; 
න ගහතබ්බාද්ගවවුත්තා, සාකච්ඡාසුෙද්ගවදුකාති. 

9. උබ්බාහිකවග්ග ො 

455. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු 
උබ්බාහිකාය න සම්මන්නිතබ්ගබො’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
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සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකායනසම්මන්නිතබ්ගබො.කතගමහිපඤ්ෙහි? 
නඅත්ථකුසගලොගහොති, නධම්මකුසගලො ගහොති, නනිරුත්තිකුසගලොගහොති, 
නබයඤ්ජනකුසගලොගහොති, නපුබ්බාප කුසගලොගහොති– ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය න සම්මන්නිතබ්ගබො.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය සම්මන්නිතබ්ගබො.
කතගමහි පඤ්ෙහි? අත්ථකුසගලො ගහොති, ධම්මකුසගලො ගහොති, 
නිරුත්තිකුසගලො ගහොති, බයඤ්ජනකුසගලොගහොති, පුබ්බාප කුසගලො ගහොති – 
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය
සම්මන්නිතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛු උබ්බාහිකායන
සම්මන්නිතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? ගකොධගනො ගහොති ගකොධාභිභූගතො, 
මක්ඛී ගහොති මක්ඛාභිභූගතො, පළාසී ගහොති පළාසාභිභූගතො, ඉස්සුකී ගහොති
ඉස්සාභිභූගතො, සන්දිට්ඨිප ාමාසී ගහොති ආධානග් ාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී –
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය න
සම්මන්නිතබ්ගබො. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය
සම්මන්නිතබ්ගබො.කතගමහිපඤ්ෙහි? න ගකොධගනොගහොතිනගකොධාභිභූගතො, 
න මක්ඛී ගහොති න මක්ඛාභිභූගතො, න පළාසී ගහොති න පළාසාභිභූගතො, න
ඉස්සුකී ගහොති න ඉස්සාභිභූගතො, අසන්දිට්ඨිප ාමාසී ගහොති අනාධානග් ාහී
සුප්පටිනිස්සග්ගී –ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතො භික්ඛු
උබ්බාහිකායසම්මන්නිතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතොභික්ඛුඋබ්බාහිකායන
සම්මන්නිතබ්ගබො.කතගමහිපඤ්ෙහි? කුප්පති, බයාපජ්ජති, පතිට්ඨියති, ගකොපං
ජගනති, අඛගමො ගහොති අපදක්ඛිණග් ාහී අනුසාසනිං – ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය න සම්මන්නිතබ්ගබො.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය සම්මන්නිතබ්ගබො. 
කතගමහි පඤ්ෙහි? න කුප්පති, න බයාපජ්ජති, න පතිට්ඨියති, න ගකොපං
ජගනති, ඛගමො ගහොති පදක්ඛිණග් ාහී අනුසාසනිං – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතොභික්ඛු උබ්බාහිකායසම්මන්නිතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛු උබ්බාහිකායන
සම්මන්නිතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? පසාග තා ගහොති ගනො සාග තා, 
අගනොකාසකම්මං කාග ත්වා පවත්තා ගහොති, න යථාධම්ගම යථාවිනගය
යථාපත්තියා ගෙොගදතා ගහොති, න යථාධම්ගම යථාවිනගය යථාපත්තියා
කාග තා ගහොති, න යථාදිට්ඨියා බයාකතා ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය න සම්මන්නිතබ්ගබො.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය සම්මන්නිතබ්ගබො.
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කතගමහිපඤ්ෙහි? සාග තාගහොතිගනොපසාග තා, ඔකාසකම්මං කාග ත්වා
පවත්තා ගහොති, යථාධම්මං යථාවිනගය යථාපත්තියා ගෙොගදතා ගහොති, 
යථාධම්ගම යථාවිනගය යථාපත්තියා කාග තා ගහොති, යථාදිට්ඨියා බයාකතා
ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
උබ්බාහිකාය සම්මන්නිතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛු උබ්බාහිකායන
සම්මන්නිතබ්ගබො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං ච්ඡති, භයා තිං ච්ඡති, අලජ්ජීෙගහොති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය න සම්මන්නිතබ්ගබො.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය සම්මන්නිතබ්ගබො.
කතගමහිපඤ්ෙහි? න ඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, නගමොහා තිං
 ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, ලජ්ජී ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතො භික්ඛුඋබ්බාහිකායසම්මන්නිතබ්ගබො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛු උබ්බාහිකායන
සම්මන්නිතබ්ගබො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති, අකුසගලො ෙ ගහොති විනගය – ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය න
සම්මන්නිතබ්ගබො. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය
සම්මන්නිතබ්ගබො. කතගමහි පඤ්ෙහි? න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න ගදොසා තිං
 ච්ඡති, නගමොහා තිං ච්ඡති, නභයා තිං  ච්ඡති, කුසගලොෙගහොතිවිනගය
– ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය
සම්මන්නිතබ්ගබො’’ති. 

456. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
බාගලොත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡතී’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො
භික්ඛු බාගලොත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. කතගමහි පඤ්ෙහි? සුත්තං න ජානාති, 
සුත්තානුගලොමංනජානාති, විනයංනජානාති, විනයානුගලොමංනජානාති, න
ෙ ඨානඨානකුසගලො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතො භික්ඛු බාගලොත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතො භික්ඛු පණ්ඩිගතොත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. කතගමහි පඤ්ෙහි? 
සුත්තං ජානාති, සුත්තානුගලොමං ජානාති, විනයං ජානාති, විනයානුගලොමං 
ජානාති, ඨානාඨානකුසගලො ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතොභික්ඛුපණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු බාගලොත්ගවව 
සඞ්ඛං ච්ඡති.කතගමහිපඤ්ෙහි? ධම්මංනජානාති, ධම්මානුගලොමං ජානාති, 
විනයංනජානාති, විනයානුගලොමංනජානාති, නෙ පුබ්බාප කුසගලොගහොති–
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ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛු බාගලොත්ගවවසඞ්ඛං
 ච්ඡති.පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛු පණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං
 ච්ඡති. කතගමහි පඤ්ෙහි? ධම්මං ජානාති, ධම්මානුගලොමං ජානාති, විනයං
ජානාති, විනයානුගලොමං ජානාති, පුබ්බාප කුසගලො ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුපණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු බාගලොත්ගවව 
සඞ්ඛං  ච්ඡති. කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං න ජානාති, නිදානං න ජානාති, 
පඤ්ඤත්තිං න ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං න ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං න
ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
බාගලොත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
පණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං  ච්ඡති.කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං ජානාති, නිදානං
ජානාති, පඤ්ඤත්තිං ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං
ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු 
පණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු බාගලොත්ගවව
සඞ්ඛං ච්ඡති.කතගමහිපඤ්ෙහි? ආපත්තිංන ජානාති, ආපත්තිසමුට්ඨානංන
ජානාති, ආපත්තියා පගයො ං න ජානාති, ආපත්තියා වූපසමං න ජානාති, 
ආපත්තියානවිනිච්ඡයකුසගලොගහොති –ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි 
සමන්නා ගතො භික්ඛු බාගලොත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතො භික්ඛු පණ්ඩිගතොත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. කතගමහි පඤ්ෙහි? 
ආපත්තිං ජානාති, ආපත්තිසමුට්ඨානං ජානාති, ආපත්තියා පගයො ං ජානාති, 
ආපත්තියා වූපසමංජානාති, ආපත්තියාවිනිච්ඡයකුසගලොගහොති–ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතොභික්ඛුපණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු බාගලොත්ගවව
සඞ්ඛං ච්ඡති.කතගමහිපඤ්ෙහි? අධික ණංනජානාති, අධික ණසමුට්ඨානං
න ජානාති, අධික ණස්ස පගයො ං න ජානාති, අධික ණස්ස වූපසමං න 
ජානාති, අධික ණස්ස න විනිච්ඡයකුසගලො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු බාගලොත්ගවව සඞ්ඛං  ච්ඡති.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හිසමන්නා ගතො භික්ඛුපණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡති.
කතගමහි පඤ්ෙහි? අධික ණං ජානාති, අධික ණසමුට්ඨානං ජානාති, 
අධික ණස්ස පගයො ං ජානාති, අධික ණස්ස වූපසමං ජානාති, අධික ණස්ස
විනිච්ඡයකුසගලොගහොති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතො 
භික්ඛුපණ්ඩිගතොත්ගවවසඞ්ඛං ච්ඡතී’’ති. 

උබ්බාහිකවග්ග ොනිට්ඨිගතොනවගමො. 
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තස්සුද්දානං– 

න අත්ථකුසගලොගෙව, ගකොධගනොකුප්පතීෙගයො; 
පසාග තාඡන්දා තිං, අකුසගලොතගථවෙ. 

සුත්තංධම්මඤ්ෙවත්ථුඤ්ෙ, ආපත්තිඅධික ණං; 
ද්ගවද්ගවපකාසිතාසබ්ගබ, කණ්හසුක්කංවිජානථාති. 

10. අධික ණවූපසමවග්ග ො 

457. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු නාලං
අධික ණං වූපසගමතු’’න්ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු
නාලං අධික ණං වූපසගමතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ආපත්තිං න ජානාති, 
ආපත්තිසමුට්ඨානං න ජානාති, ආපත්තියා පගයො ං න ජානාති, ආපත්තියා
වූපසමං න ජානාති, ආපත්තියා න විනිච්ඡයකුසගලො ගහොති – ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු නාලං අධික ණං වූපසගමතුං.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං අධික ණං වූපසගමතුං.
කතගමහිපඤ්ෙහි? ආපත්තිං ජානාති, ආපත්තිසමුට්ඨානං ජානාති, ආපත්තියා
පගයො ං ජානාති, ආපත්තියා වූපසමං ජානාති, ආපත්තියා විනිච්ඡයකුසගලො
ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං
අධික ණංවූපසගමතුං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුනාලං අධික ණං
වූපසගමතුං.කතගමහිපඤ්ෙහි? අධික ණංනජානාති, අධික ණසමුට්ඨානංන
ජානාති, අධික ණස්සපගයො ංනජානාති, අධික ණස්සවූපසමංන ජානාති, 
අධික ණස්සනවිනිච්ඡයකුසගලොගහොති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි 
සමන්නා ගතොභික්ඛුනාලංඅධික ණංවූපසගමතුං. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුඅලංඅධික ණං වූපසගමතුං.
කතගමහි පඤ්ෙහි? අධික ණං ජානාති, අධික ණසමුට්ඨානං ජානාති, 
අධික ණස්ස පගයො ං ජානාති, අධික ණස්ස වූපසමං ජානාති, අධික ණස්ස
විනිච්ඡයකුසගලොගහොති–ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතො
භික්ඛුඅලංඅධික ණංවූපසගමතුං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුනාලං අධික ණං
වූපසගමතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං ච්ඡති, භයා තිං ච්ඡති, අලජ්ජීෙගහොති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු නාලං අධික ණං වූපසගමතුං.
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං අධික ණං වූපසගමතුං.
කතගමහිපඤ්ෙහි? නඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, නගමොහා තිං
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 ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, ලජ්ජී ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුඅලංඅධික ණංවූපසගමතුං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුනාලං අධික ණං
වූපසගමතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති, අප්පස්සුගතො ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු නාලං අධික ණං වූපසගමතුං. 
පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං අධික ණං වූපසගමතුං.
කතගමහිපඤ්ෙහි? නඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, නගමොහා තිං
 ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, බහුස්සුගතො ෙ ගහොති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුඅලං අධික ණංවූපසගමතුං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුනාලංඅධික ණං
වූපසගමතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං න ජානාති, නිදානං න ජානාති, 
පඤ්ඤත්තිං න ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං න ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං න
ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු නාලං
අධික ණං වූපසගමතුං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං
අධික ණං වූපසගමතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? වත්ථුං ජානාති, නිදානං ජානාති, 
පඤ්ඤත්තිං ජානාති, පදපච්ොභට්ඨං ජානාති, අනුසන්ධිවෙනපථං ජානාති –
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං අධික ණං
වූපසගමතුං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුනාලං අධික ණං
වූපසගමතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති, අකුසගලො ෙ ගහොති විනගය – ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු නාලං අධික ණං
වූපසගමතුං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං අධික ණං
වූපසගමතුං.කතගමහිපඤ්ෙහි? නඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, 
නගමොහා තිං ච්ඡති, නභයා තිං ච්ඡති, කුසගලොෙගහොතිවිනගය– ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුඅලංඅධික ණංවූපසගමතුං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුනාලං අධික ණං
වූපසගමතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති, පුග් ල රු ගහොති ගනො සඞ්ඝ රු –
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු නාලං අධික ණං
වූපසගමතුං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං අධික ණං
වූපසගමතුං. කතගමහිපඤ්ෙහි? නඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, 
න ගමොහා තිං ච්ඡති, නභයා තිං ච්ඡති, සඞ්ඝ රුගහොතිගනොපුග් ල රු
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– ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛු අලං අධික ණං
වූපසගමතුං. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභික්ඛුනාලං අධික ණං
වූපසගමතුං. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, 
ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති, ආමිස රුගහොතිගනොසද්ධම්ම රු –
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු නාලං අධික ණං 
වූපසගමතුං. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං අධික ණං 
වූපසගමතුං.කතගමහිපඤ්ෙහි? නඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, 
න ගමොහා තිං  ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, සද්ධම්ම රු ගහොති ගනො 
ආමිස රු – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො භික්ඛු අලං 
අධික ණංවූපසගමතු’’න්ති. 

458. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, ආකාග හි සඞ්ගඝො භිජ්ජතී’’ති? 
‘‘පඤ්ෙහුපාලි, ආකාග හි සඞ්ගඝො භිජ්ජති. කතගමහි පඤ්ෙහි? කම්ගමන, 
උද්ගදගසන, ගවොහ න්ගතො, අනුස්සාවගනන, සලාකග් ාගහන–ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහාකාග හිසඞ්ගඝො භිජ්ජතී’’ති. 

‘‘සඞ්ඝ ාජි සඞ්ඝ ාජීති, භන්ගත, වුච්ෙති. කිත්තාවතා නු ගඛො, භන්ගත, 
සඞ්ඝ ාජි ගහොති ගනො ෙ සඞ්ඝගභගදො? කිත්තාවතා ෙ පන සඞ්ඝ ාජි ගෙව
ගහොති සඞ්ඝගභගදො ො’’ති? ‘‘පඤ්ඤත්ගතතං, උපාලි, මයා ආ න්තුකානං
භික්ඛූනං ආ න්තුකවත්තං.එවංසුපඤ්ඤත්ගතගඛො, උපාලි, මයාසික්ඛාපගද
ආ න්තුකා භික්ඛූ ආ න්තුකවත්ගත න වත්තන්ති. එවම්පි ගඛො, උපාලි, 
සඞ්ඝ ාජි ගහොති ගනො ෙ සඞ්ඝගභගදො. පඤ්ඤත්ගතතං, උපාලි, මයා
ආවාසිකානංභික්ඛූනංආවාසිකවත්තං.එවංසුපඤ්ඤත්ගතගඛො, උපාලි, මයා
සික්ඛාපගදආවාසිකාභික්ඛූආවාසිකවත්ගතනවත්තන්ති.එවම්පිගඛො, උපාලි, 
සඞ්ඝ ාජි ගහොති ගනො ෙ සඞ්ඝගභගදො. පඤ්ඤත්ගතතං උපාලි මයා භික්ඛූනං 
භත්තග්ග භත්තග් වත්තං–යථාවුඩ්ඪංයථා ත්තංයථාපතිරූපංඅග් ාසනං
අග්ග ොදකං අග් පිණ්ඩං. එවං සුපඤ්ඤත්ගත ගඛො, උපාලි, මයා සික්ඛාපගද
නවාභික්ඛූභත්තග්ග  ගථ ානංභික්ඛූනංආසනංපටිබාහන්ති. එවම්පිගඛො, 
උපාලි, සඞ්ඝ ාජි ගහොති ගනො ෙ සඞ්ඝගභගදො. පඤ්ඤත්ගතතං, උපාලි, මයා
භික්ඛූනංගසනාසගන ගසනාසනවත්තං–යථාවුඩ්ඪංයථා ත්තංයථාපතිරූපං.
එවං සුපඤ්ඤත්ගත ගඛො, උපාලි, මයා සික්ඛාපගද නවා භික්ඛූ ගථ ානං
භික්ඛූනංගසනාසනං පටිබාහන්ති.එවම්පිගඛො, උපාලි, සඞ්ඝ ාජිගහොතිගනොෙ
සඞ්ඝගභගදො. පඤ්ඤත්ගතතං, උපාලි, මයා භික්ඛූනං අන්ගතොසීමාය එකං
උගපොසථං එකං පවා ණං එකං සඞ්ඝකම්මං එකං කම්මාකම්මං. එවං
සුපඤ්ඤත්ගත ගඛො, උපාලි, මයා සික්ඛාපගද තත්ගථව අන්ගතොසීමාය 
ආගවනිභාවං [ආගවණිභාවං (සී. සයා.)] කරිත්වා  ණං බන්ධිත්වා ආගවනිං 
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[ආගවණි (සී. සයා.)] උගපොසථං කග ොන්ති ආගවනිං පවා ණං කග ොන්ති 
ආගවනිං සඞ්ඝකම්මං කග ොන්ති ආගවනිං කම්මාකම්මානි කග ොන්ති. එවං
ගඛො, උපාලි, සඞ්ඝ ාජිගෙවගහොතිසඞ්ඝගභගදොො’’ති. 

අධික ණවූපසමවග්ග ොනිට්ඨිගතොදසගමො. 

තස්සුද්දානං– 

ආපත්තිං අධික ණං, ඡන්දාඅප්පස්සුගතන ෙ; 
වත්ථුඤ්ෙඅකුසගලොෙ, පුග් ගලොආමිගසනෙ; 
භිජ්ජතිසඞ්ඝ ාජිෙ, සඞ්ඝගභගදොතගථවොති. 

11. සඞ්ඝගභදකවග්ග ො 

459. [චූළව.354-355; අ.නි.10.38 ආදගයො] ‘‘කතිහිනුගඛො, භන්ගත, 
අඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො ආපායිගකො ගන යිගකො කප්පට්ගඨො
අගතකිච්ගඡො’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො 
ආපායිගකොගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, 
භික්ඛුඅධම්මං ධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයංවිනගයොති
දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, විනිධාය දිට්ඨිං කම්ගමන – ඉගමහි ගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොසඞ්ඝගභදගකොආපායිගකොගන යිගකො
කප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො
ආපායිගකො ගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, 
භික්ඛුඅධම්මංධම්ගමොති දීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයංවිනගයොති
දීගපති, විනයංඅවිනගයොතිදීගපති, විනිධායදිට්ඨිංඋද්ගදගසන–ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකොආපායිගකොගන යිගකො
කප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො
ආපායිගකො ගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, 
භික්ඛුඅධම්මංධම්ගමොති දීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං විනගයොති
දීගපති, විනයංඅවිනගයොතිදීගපති, විනිධායදිට්ඨිගවොහ න්ගතො–ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොසඞ්ඝගභදගකොආපායිගකොගන යිගකො
කප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො
ආපායිගකො ගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, 
භික්ඛුඅධම්මංධම්ගමොති දීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයංවිනගයොති
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දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, විනිධාය දිට්ඨිං අනුස්සාවගනන – ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො ආපායිගකො
ගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො
ආපායිගකොගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, 
භික්ඛුඅධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං විනගයොති
දීගපති, විනයංඅවිනගයොතිදීගපති, විනිධායදිට්ඨිංසලාකග් ාගහන–ඉගමහි
ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො ආපායිගකො
ගන යිගකොකප්පට්ගඨො අගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො
ආපායිගකො ගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, 
භික්ඛුඅධම්මංධම්ගමොති දීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයංවිනගයොති
දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, විනිධාය ඛන්තිං කම්ගමන…ගප.…
විනිධායඛන්තිංඋද්ගදගසන…ගප.…විනිධායඛන්තිං ගවොහ න්ගතො…ගප.…
විනිධායඛන්තිංඅනුස්සාවගනන…ගප.…විනිධායඛන්තිංසලාකග් ාගහන– 
ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොසඞ්ඝගභදගකොආපායිගකො
ගන යිගකොකප්පට්ගඨො අගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො
ආපායිගකො ගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, 
භික්ඛුඅධම්මංධම්ගමොති දීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපතිඅවිනයංවිනගයොති
දීගපති, විනයංඅවිනගයොතිදීගපති, විනිධායරුචිංකම්ගමන…ගප.…විනිධාය
රුචිං උද්ගදගසන…ගප.… විනිධාය රුචිං ගවොහ න්ගතො…ගප.… විනිධාය
රුචිංඅනුස්සාවගනන…ගප.…විනිධායරුචිංසලාකග් ාගහන– ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතොසඞ්ඝගභදගකොආපායිගකොගන යිගකො
කප්පට්ගඨො අගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො
ආපායිගකො ගන යිගකොකප්පට්ගඨොඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, 
භික්ඛුඅධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයංවිනගයොති
දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, විනිධාය සඤ්ඤං කම්ගමන…ගප.…
විනිධාය සඤ්ඤං උද්ගදගසන…ගප.… විනිධාය සඤ්ඤං
ගවොහ න්ගතො…ගප.… විනිධාය සඤ්ඤං අනුස්සාවගනන…ගප.… විනිධාය
සඤ්ඤං සලාකග් ාගහන – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො ආපායිගකො ගන යිගකො කප්පට්ගඨො
අගතකිච්ගඡො’’ති. 
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සඞ්ඝගභදකවග්ග ොනිට්ඨිගතොඑකාදසගමො. 

තස්සුද්දානං– 

විනිධාය දිට්ඨිංකම්ගමන, උද්ගදගසගවොහග න ෙ; 
අනුස්සාවගනසලාගකන, පඤ්ගෙගතදිට්ඨිනිස්සිතා; 
ඛන්තිංරුචිඤ්ෙසඤ්ඤඤ්ෙ, තගයොගතපඤ්ෙධානයාති. 

12. දුතියසඞ්ඝගභදකවග්ග ො 

460. ‘‘කතිහිනුගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හිසමන්නා ගතොසඞ්ඝගභදගකො න
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, 
අඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න ආපායිගකො න ගන යිගකො න
කප්පට්ගඨො න අගතකිච්ගඡො. කතගමහි පඤ්ෙහි? ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මං
ධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයංවිනගයොතිදීගපති, විනයං
අවිනගයොති දීගපති, අවිනිධාය දිට්ඨිං කම්ගමන – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොසඞ්ඝගභදගකොන ආපායිගකොනගන යිගකොන
කප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න 
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං 
විනගයොතිදීගපති, විනයංඅවිනගයොතිදීගපති, අවිනිධායදිට්ඨිං උද්ගදගසන–
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න
ආපායිගකොන ගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න 
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං
විනගයොතිදීගපති, විනයං අවිනගයොතිදීගපති, අවිනිධායදිට්ඨිංගවොහ න්ගතො.
ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න 
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං
විනගයොතිදීගපති, විනයං අවිනගයොතිදීගපති, අවිනිධාය දිට්ඨිං අනුස්සාවගනන
– ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න
ආපායිගකොන ගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො. 
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‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න 
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං
විනගයොති දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, අවිනිධාය දිට්ඨිං
සලාකග් ාගහන – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො
සඞ්ඝගභදගකොනආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න 
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං
විනගයොති දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, අවිනිධාය ඛන්තිං
කම්ගමන…ගප.… අවිනිධාය ඛන්තිං උද්ගදගසන…ගප.… අවිනිධාය ඛන්තිං
ගවොහ න්ගතො…ගප.…අවිනිධායඛන්තිංඅනුස්සාවගනන…ගප.…අවිනිධාය 
ඛන්තිංසලාකග් ාගහන–ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතො
සඞ්ඝගභදගකොන ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො.කතගමහි පඤ්ෙහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛුඅධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං 
විනගයොති දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, අවිනිධාය රුචිං 
කම්ගමන…ගප.… අවිනිධාය රුචිං උද්ගදගසන…ගප.… අවිනිධාය රුචිං
ගවොහ න්ගතො…ගප.… අවිනිධාය රුචිං අනුස්සාවගනන…ගප.… අවිනිධාය
රුචිං සලාකග් ාගහන – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතො
සඞ්ඝගභදගකොනආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොන අගතකිච්ගඡො. 

‘‘අපග හිපි, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකො න 
ආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොනඅගතකිච්ගඡො.කතගමහිපඤ්ෙහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මංධම්ගමොතිදීගපති, ධම්මංඅධම්ගමොතිදීගපති, අවිනයං
විනගයොති දීගපති, විනයං අවිනගයොති දීගපති, අවිනිධාය සඤ්ඤං
කම්ගමන…ගප.…අවිනිධායසඤ්ඤංඋද්ගදගසන…ගප.… අවිනිධායසඤ්ඤං
ගවොහ න්ගතො…ගප.…අවිනිධායසඤ්ඤංඅනුස්සාවගනන…ගප.…අවිනිධාය
සඤ්ඤං සලාකග් ාගහන – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතො සඞ්ඝගභදගකොනආපායිගකොනගන යිගකොනකප්පට්ගඨොන
අගතකිච්ගඡො’’ති. 

දුතියසඞ්ඝගභදකවග්ග ොනිට්ඨිගතොද්වාදසගමො. 

තස්සුද්දානං– 
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අවිනිධායදිට්ඨිංකම්ගමන, උද්ගදගසගවොහග නෙ; 
අනුස්සාවගනසලාගකන, පඤ්ගෙගතදිට්ඨිනිස්සිතා. 

ඛන්තිංරුචිඤ්ෙසඤ්ඤඤ්ෙ, තගයොගතපඤ්ෙධානයා. 

ගහට්ඨිගමකණ්හපක්ඛම්හි, සමවීසතිවිධීයථා; 
තගථවසුක්කපක්ඛම්හි, සමවීසතිජානථාති. 

13. ආවාසිකවග්ග ො 

461. ‘‘කතිහි නුගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතොආවාසිගකොභික්ඛු
යථාභතං නික්ඛිත්ගතො එවං නි ගය’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතො ආවාසිගකො භික්ඛු යථාභතං නික්ඛිත්ගතො එවං නි ගය. 
කතගමහිපඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං ච්ඡති, ගදොසා තිං  ච්ඡති, ගමොහා තිං ච්ඡති, 
භයා තිං ච්ඡති, සඞ්ඝිකං පුග් ලිකපරිගභොග නපරිභුඤ්ජති – ඉගමහිගඛො, 
උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි සමන්නා ගතො ආවාසිගකො භික්ඛු යථාභතං
නික්ඛිත්ගතො එවංනි ගය. 

‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො ආවාසිගකො භික්ඛු යථාභතං 
නික්ඛිත්ගතො එවං සග්ග . කතගමහි පඤ්ෙහි? න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න
ගදොසා තිං  ච්ඡති, නගමොහා තිං  ච්ඡති, නභයා තිං  ච්ඡති, සඞ්ඝිකංන
පුග් ලිකපරිගභොග න පරිභුඤ්ජති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතොආවාසිගකොභික්ඛුයථාභතං නික්ඛිත්ගතොඑවංසග්ග ’’ති. 

462. ‘‘කතිනුගඛො, භන්ගත, අධම්මිකාවිනයබයාක ණා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, 
උපාලි, අධම්මිකා විනයබයාක ණා. කතගම පඤ්ෙ? ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මං 
ධම්ගමොති පරිණාගමති, ධම්මං අධම්ගමොති පරිණාගමති, අවිනයං විනගයොති
පරිණාගමති, විනයං අවිනගයොති පරිණාගමති, අපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤාගපති, 
පඤ්ඤත්තං සමුච්ඡින්දති – ඉගම ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ අධම්මිකා
විනයබයාක ණා. පඤ්චිගම, උපාලි, ධම්මිකා විනයබයාක ණා. කතගම
පඤ්ෙ? ඉධුපාලි, භික්ඛු අධම්මං අධම්ගමොති පරිණාගමති, ධම්මං ධම්ගමොති
පරිණාගමති, අවිනයං අවිනගයොති පරිණාගමති, විනයංවිනගයොතිපරිණාගමති, 
අපඤ්ඤත්තංනපඤ්ඤගපති, පඤ්ඤත්තංන සමුච්ඡින්දති–ඉගමගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙධම්මිකාවිනයබයාක ණා’’ති. 

463. [අ. නි. 5.272-285] ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතො භත්තුද්ගදසගකො යථාභතං නික්ඛිත්ගතො එවං නි ගය’’ති? 
‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො භත්තුද්ගදසගකො යථාභතං
නික්ඛිත්ගතො එවංනි ගය.කතගමහිපඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං ච්ඡති, ගදොසා තිං
 ච්ඡති, ගමොහා තිං  ච්ඡති, භයා තිං ච්ඡති, උද්දිට්ඨානුද්දිට්ඨංනජානාති–
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ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොභත්තුද්ගදසගකොයථාභතං
නික්ඛිත්ගතොඑවංනි ගය. 

[අ. නි. 5.272-285] ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො
භත්තුද්ගදසගකො යථාභතං නික්ඛිත්ගතො එවං සග්ග . කතගමහි පඤ්ෙහි? න
ඡන්දා තිං ච්ඡති, නගදොසා තිං ච්ඡති, නගමොහා තිං ච්ඡති, නභයා තිං 
 ච්ඡති, උද්දිට්ඨානුද්දිට්ඨං ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හි
සමන්නා ගතොභත්තුද්ගදසගකොයථාභතංනික්ඛිත්ගතොඑවංසග්ග ’’ති. 

464. ‘‘කතිහි නු ගඛො, භන්ගත, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො 
ගසනාසනපඤ්ඤාපගකො…ගප.… භණ්ඩා ාරිගකො…ගප.…
චීව පටිග් ාහගකො…ගප.… චීව භාජගකො…ගප.… යාගුභාජගකො…ගප.…
ඵලභාජගකො…ගප.… ඛජ්ජභාජගකො…ගප.…
අප්පමත්තකවිස්සජ්ජගකො…ගප.… සාටියග් ාහාපගකො…ගප.…
පත්තග් ාහාපගකො…ගප.… ආ ාමිකගපසගකො…ගප.… සාමගණ ගපසගකො
යථාභතං නික්ඛිත්ගතො එවං නි ගය’’ති? ‘‘පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි
සමන්නා ගතො සාමගණ ගපසගකො යථාභතං නික්ඛිත්ගතො එවං නි ගය.
කතගමහිපඤ්ෙහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං ච්ඡති, ගමොහා තිං ච්ඡති, 
භයා තිං  ච්ඡති, ගපසිතාගපසිතං න ජානාති – ඉගමහි ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතොසාමගණ ගපසගකො යථාභතංනික්ඛිත්ගතොඑවං
නි ගය. පඤ්ෙහුපාලි, අඞ්ග හි සමන්නා ගතො සාමගණ ගපසගකො යථාභතං
නික්ඛිත්ගතො එවං සග්ග . කතගමහි පඤ්ෙහි? න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න
ගදොසා තිං  ච්ඡති, න ගමොහා තිං  ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, 
ගපසිතාගපසිතංජානාති–ඉගමහිගඛො, උපාලි, පඤ්ෙහඞ්ග හිසමන්නා ගතො
සාමගණ ගපසගකොයථාභතංනික්ඛිත්ගතොඑවං සග්ග ’’ති. 

ආවාසිකවග්ග ොනිට්ඨිගතොගත සගමො. 

තස්සුද්දානං– 

ආවාසිකබයාක ණා, භත්තුගසනාසනානිෙ; 
භණ්ඩචීව ග් ාගහොෙ, චීව ස්සෙභාජගකො. 

යාගුඵලංඛජ්ජකඤ්ෙ, අප්පසාටිය ාහගකො; 
පත්ගතොආ ාමිගකොගෙව, සාමගණග නගපසගකොති. 

14. කථිනත්ථා වග්ග ො 

465. ‘‘කතිනු ගඛො, භන්ගත, ආනිසංසා කථිනත්ථාග ’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, 
උපාලි, ආනිසංසා කථිනත්ථාග . කතගම පඤ්ෙ? අනාමන්තොග ො, 
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අසමාදානොග ො,  ණගභොජනං, යාවදත්ථචීව ං, ගයො ෙ තත්ථ චීවරුප්පාගදො 
ගසොගනසං භවිස්සති–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙආනිසංසාකථිනත්ථාග ’’ති. 

466. ‘‘කතිනුගඛො, භන්ගත, ආදීනවාමුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්සනිද්දං 
ඔක්කමගතො’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, ආදීනවා මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස
නිද්දංඔක්කමගතො.කතගමපඤ්ෙ? දුක්ඛං සුපති, දුක්ඛංපටිබුජ්ඣති, පාපකං
සුපිනංපස්සති, ගදවතාන ක්ඛන්ති, අසුචි මුච්ෙති–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ
ආදීනවාමුට්ඨස්සතිස්සඅසම්පජානස්සනිද්දං ඔක්කමගතො.පඤ්චිගම, උපාලි, 
ආනිසංසාඋපට්ඨිතස්සතිස්සසම්පජානස්සනිද්දං ඔක්කමගතො.කතගමපඤ්ෙ? 
සුඛං සුපති, සුඛං පටිබුජ්ඣති, න පාපකං සුපිනං පස්සති, ගදවතා  ක්ඛන්ති, 
අසුචි න මුච්ෙති – ඉගම ගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ ආනිසංසා උපට්ඨිතස්සතිස්ස
සම්පජානස්සනිද්දංඔක්කමගතො’’ති. 

467. ‘‘කතිනුගඛො, භන්ගත, අවන්දියා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, අවන්දියා.
කතගම පඤ්ෙ? අන්ත ඝ ං පවිට්ගඨො අවන්දිගයො,  ච්ඡ ගතො අවන්දිගයො, 
ඔතමසිගකො අවන්දිගයො, අසමන්නාහ න්ගතොඅවන්දිගයො, සුත්ගතොඅවන්දිගයො
–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙ අවන්දියා. 

‘‘අපග පි, උපාලි, පඤ්ෙ අවන්දියා. කතගම පඤ්ෙ? යාගුපාගන 
අවන්දිගයො, භත්තග්ග  අවන්දිගයො, එකාවත්ගතො අවන්දිගයො, අඤ්ඤවිහිගතො
අවන්දිගයො, නග්ග ොඅවන්දිගයො–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙඅවන්දියා. 

‘‘අපග පි, උපාලි, පඤ්ෙඅවන්දියා.කතගම පඤ්ෙ? ඛාදන්ගතොඅවන්දිගයො, 
භුඤ්ජන්ගතො අවන්දිගයො, උච්ො ං කග ොන්ගතො අවන්දිගයො, පස්සාවං
කග ොන්ගතො අවන්දිගයො, උක්ඛිත්තගකො අවන්දිගයො – ඉගම ගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙ අවන්දියා. 

‘‘අපග පි, උපාලි, පඤ්ෙඅවන්දියා. කතගම පඤ්ෙ? පුග උපසම්පන්ගනන
පච්ඡා උපසම්පන්ගනො අවන්දිගයො, අනුපසම්පන්ගනො අවන්දිගයො, 
නානාසංවාසගකොවුඩ්ඪතග ොඅධම්මවාදීඅවන්දිගයො, මාතු ාගමොඅවන්දිගයො, 
පණ්ඩගකොඅවන්දිගයො–ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙඅවන්දියා. 

‘‘අපග පි, උපාලි, පඤ්ෙ අවන්දියා. කතගම පඤ්ෙ? පාරිවාසිගකො 
අවන්දිගයො, මූලායපටිකස්සනා ගහො අවන්දිගයො, මානත්තා ගහො අවන්දිගයො, 
මානත්තොරිගකො අවන්දිගයො, අබ්භානා ගහොඅවන්දිගයො–ඉගමගඛො, උපාලි, 
පඤ්ෙඅවන්දියා’’ති. 

468. ‘‘කති නුගඛො, භන්ගත, වන්දියා’’ති? ‘‘පඤ්චිගම, උපාලි, වන්දියා.
කතගම පඤ්ෙ? පච්ඡා උපසම්පන්ගනන පුග  උපසම්පන්ගනො වන්දිගයො, 
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නානාසංවාසගකො වුඩ්ඪතග ො ධම්මවාදී වන්දිගයො, ආෙරිගයො වන්දිගයො, 
උපජ්ඣාගයො වන්දිගයො, සගදවගක ගලොගක සමා ගක සබ්රහ්මගක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සගදවමනුස්සාය තථා ගතො අ හං
සම්මාසම්බුද්ගධොවන්දිගයො– ඉගමගඛො, උපාලි, පඤ්ෙවන්දියා’’ති. 

469. ‘‘නවකතග න, භන්ගත, භික්ඛුනා වුඩ්ඪත ස්ස භික්ඛුගනො පාගද
වන්දන්ගතන කති ධම්ගම අජ්ඣත්තං උපට්ඨාගපත්වා පාදා වන්දිතබ්බා’’ති? 
‘‘නවකතග නුපාලි, භික්ඛුනා වුඩ්ඪත ස්ස භික්ඛුගනො පාගද වන්දන්ගතන
පඤ්ෙ ධම්ගම අජ්ඣත්තං උපට්ඨාගපත්වා පාදා වන්දිතබ්බා. කතගම පඤ්ෙ? 
නවකතග නුපාලි, භික්ඛුනා වුඩ්ඪත ස්ස භික්ඛුගනො පාගද වන්දන්ගතන
එකංසංඋත්ත ාසඞ් ංකරිත්වා, අඤ්ජලිං පග් ගහත්වා, උගභොහිපාණිතගලහි
පාදානි පරිසම්බාහන්ගතන, ගපමඤ්ෙ  ා වඤ්ෙ උපට්ඨාගපත්වා පාදා
වන්දිතබ්බා – නවකතග නුපාලි භික්ඛුනා වුඩ්ඪත ස්ස භික්ඛුගනො පාගද
වන්දන්ගතන ඉගම පඤ්ෙ ධම්ගම අජ්ඣත්තං උපට්ඨාගපත්වා පාදා
වන්දිතබ්බා’’ති. 

කථිනත්ථා වග්ග ොනිට්ඨිගතොචුද්දසගමො. 

තස්සුද්දානං– 

කථිනත්ථා නිද්දා ෙ, අන්ත ායාගුඛාදගන; 
පුග ෙපාරිවාසිෙ, වන්දිගයොවන්දිතබ්බකන්ති. 

උපාලිපඤ්ෙකංනිට්ඨිතං. 

ගතසංවග් ානංඋද්දානං 

අනිස්සිගතනකම්මඤ්ෙ, ගවොහා ාවිකම්ගමනෙ; 
ගෙොදනාෙධුතඞ් ාෙ, මුසාභික්ඛුනිගමවෙ. 

උබ්බාහිකාධික ණං, ගභදකාපඤ්ෙමාපුග ; 
ආවාසිකාකථිනඤ්ෙ, චුද්දසාසුප්පකාසිතාති. 

අත්ථාපත්තිසමුට්ඨානං 

1. පා ාජිකං 

470. අත්ථාපත්ති අචිත්තගකොආපජ්ජති, සචිත්තගකොවුට්ඨාති.අත්ථාපත්ති
සචිත්තගකො ආපජ්ජති, අචිත්තගකො වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති අචිත්තගකො
ආපජ්ජති, අචිත්තගකො වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති සචිත්තගකො ආපජ්ජති, 
සචිත්තගකො වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති කුසලචිත්ගතො ආපජ්ජති, කුසලචිත්ගතො 
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වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති කුසලචිත්ගතො ආපජ්ජති, අකුසලචිත්ගතො වුට්ඨාති. 
අත්ථාපත්තිකුසලචිත්ගතොආපජ්ජති, අබයාකතචිත්ගතොවුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති 
අකුසලචිත්ගතොආපජ්ජති, කුසලචිත්ගතොවුට්ඨාති.අත්ථාපත්තිඅකුසලචිත්ගතො 
ආපජ්ජති, අකුසලචිත්ගතො වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති අකුසලචිත්ගතො ආපජ්ජති, 
අබයාකතචිත්ගතො වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති අබයාකතචිත්ගතො ආපජ්ජති, 
කුසලචිත්ගතො වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති අබයාකතචිත්ගතො ආපජ්ජති, 
අකුසලචිත්ගතො වුට්ඨාති. අත්ථාපත්ති අබයාකතචිත්ගතො ආපජ්ජති, 
අබයාකතචිත්ගතොවුට්ඨාති. 

පඨමංපා ාජිකංකතිහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති? පඨමංපා ාජිකං එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති.කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො. 

දුතියං පා ාජිකං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? දුතියං පා ාජිකං තීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො; සියා වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතො
ෙ වාෙගතොෙ චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති. 

තතියං පා ාජිකං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? තතියං පා ාජිකං තීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො; සියා වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතො
ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති. 

ෙතුත්ථං පා ාජිකංකතිහිසමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? ෙතුත්ථංපා ාජිකංතීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතො
ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති. 

ෙත්තාග ොපා ාජිකානිට්ඨිතා. 

2. සඞ්ඝාදිගසසං 

471. උපක්කමිත්වා අසුචිං ගමොගෙන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති? උපක්කමිත්වාඅසුචිංගමොගෙන්තස්සසඞ්ඝාදිගසගසො
එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න
වාෙගතො. 

මාතු ාගමනසද්ධිංකායසංසග් ංසමාපජ්ජන්තස්සසඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති? මාතු ාගමනසද්ධිංකායසංසග් ංසමාපජ්ජන්තස්ස 
සඞ්ඝාදිගසගසො එගකනසමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති –කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨාති, න වාෙගතො. 
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මාතු ාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාොහි ඔභාගසන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? මාතු ාමං දුට්ඨුල්ලාහි වාොහි ඔභාගසන්තස්ස 
සඞ්ඝාදිගසගසොතීහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති–සියාකායගතොෙ චිත්තගතොෙ
සමුට්ඨාතිනවාෙගතො; සියාවාෙගතො ෙ චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නකායගතො; 
සියාකායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති. 

මාතු ාමස්ස සන්තිගක අත්තකාමපාරිෙරියාය වණ්ණං භාසන්තස්ස 
සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? මාතු ාමස්ස සන්තිගක 
අත්තකාමපාරිෙරියායවණ්ණංභාසන්තස්සසඞ්ඝාදිගසගසොතීහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

සඤ්ෙරිත්තං සමාපජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති? සඤ්ෙරිත්තං සමාපජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො ඡහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති–සියාකායගතොසමුට්ඨාති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; සියාවාෙගතො
සමුට්ඨාති, න කායගතොනචිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙසමුට්ඨාති, 
න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨාති, න වාෙගතො; සියා 
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති, නකායගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙ
චිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති. 

සඤ්ඤාචිකායකුටිංකා ාගපන්තස්සසඞ්ඝාදිගසගසොකතිහි සමුට්ඨාගනහි
සමුට්ඨාති? සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කා ාගපන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො ඡහි 
සමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨාති…ගප.…. 

මහල්ලකං විහා ං කා ාගපන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති? මහල්ලකං විහා ං කා ාගපන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො ඡහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 

භික්ඛුං අමූලගකන පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසන්තස්ස 
සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? භික්ඛුං අමූලගකන
පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො තීහි සමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති…ගප.…. 

භික්ඛුං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්සකිඤ්චි ගදසං ගලසමත්තං උපාදාය
පා ාජිගකනධම්ගමනඅනුද්ධංගසන්තස්සසඞ්ඝාදිගසගසොකතිහිසමුට්ඨාගනහි 
සමුට්ඨාති? භික්ඛුං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්ස කිඤ්චි ගදසං ගලසමත්තං
උපාදාය පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංගසන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො තීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති…ගප.…. 
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සඞ්ඝගභදකස්ස භික්ඛුගනො යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? 
සඞ්ඝගභදකස්ස භික්ඛුගනොයාවතතියංසමනුභාසනායනපටිනිස්සජ්ජන්තස්ස
සඞ්ඝාදිගසගසො එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති – කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති. 

ගභදකානුවත්තකානං භික්ඛූනං යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජන්තානං සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? 
ගභදකානුවත්තකානං භික්ඛූනං යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජන්තානං සඞ්ඝාදිගසගසො එගකන සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති –
කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති. 

දුබ්බෙස්ස භික්ඛුගනො යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස
සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? දුබ්බෙස්ස භික්ඛුගනො
යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතොෙ චිත්තගතොෙසමුට්ඨාති. 

කුලදූසකස්ස භික්ඛුගනොයාවතතියංසමනුභාසනාය නපටිනිස්සජ්ජන්තස්ස
සඞ්ඝාදිගසගසො කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? කුලදූසකස්ස භික්ඛුගනො
යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිගසගසො එගකන
සමුට්ඨාගනනසමුට්ඨාති–කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨාති. 

ගත සසඞ්ඝාදිගසසානිට්ඨිතා. 

472. …ගප.…අනාදරියංපටිච්ෙඋදගකඋච්ො ංවාපස්සාවංවා ගඛළංවා
කග ොන්තස්ස දුක්කටං කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨාති? අනාදරියං පටිච්ෙ 
උදගක උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා කග ොන්තස්ස දුක්කටං එගකන
සමුට්ඨාගනන සමුට්ඨාති–කායගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨාති, නවාෙගතො. 

ගසඛියානිට්ඨිතා. 

3. පා ාජිකාදි 

473. ෙත්තාග ො පා ාජිකා කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙත්තාග ො
පා ාජිකා තීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ 
සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො; සියා වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න
කායගතො; සියාකායගතො ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති. 

ගත ස සඞ්ඝාදිගසසා කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ගත ස
සඞ්ඝාදිගසසාඡහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨන්ති –සියාකායගතො සමුට්ඨන්ති, න
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වාෙගතොනචිත්තගතො; සියාවාෙගතොසමුට්ඨන්ති, නකායගතොනචිත්තගතො; 
සියා කායගතො ෙ වාෙගතො න සමුට්ඨන්ති, න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො; සියා වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති, න කායගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති. 

ද්ගව අනියතා කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ද්ගව අනියතා තීහි
සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න
වාෙගතො; සියා වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න කායගතො; සියා
කායගතොෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති. 

තිංස නිස්සග්ගියා පාචිත්තියා කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? තිංස
නිස්සග්ගියා පාචිත්තියා ඡහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො
සමුට්ඨන්ති, නවාෙගතොනචිත්තගතො; සියාවාෙගතොසමුට්ඨන්ති, නකායගතො
න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න චිත්තගතො; සියා
කායගතොෙචිත්තගතොෙ සමුට්ඨන්ති, නවාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතො
ෙ සමුට්ඨන්ති, න කායගතො; සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ
සමුට්ඨන්ති. 

ද්ගවනවුති පාචිත්තියා කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ද්ගවනවුති
පාචිත්තියා ඡහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො සමුට්ඨන්ති, න
වාෙගතොනචිත්තගතො; සියාවාෙගතොසමුට්ඨන්ති, නකායගතොනචිත්තගතො; 
සියා කායගතො ෙ වාෙගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න චිත්තගතො; සියා කායගතො ෙ
චිත්තගතොෙසමුට්ඨන්තිනවාෙගතො; සියාවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති, 
නකායගතො; සියා කායගතොෙ වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති. 

ෙත්තාග ො පාටිගදසනීයා කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? ෙත්තාග ො 
පාටිගදසනීයාෙතූහිසමුට්ඨාගනහිසමුට්ඨන්ති–සියාකායගතොසමුට්ඨන්ති, න
වාෙගතොන චිත්තගතො; සියාකායගතොෙවාෙගතොෙසමුට්ඨන්ති, නචිත්තගතො; 
සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො; සියා කායගතො ෙ
වාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති. 

පඤ්ෙසත්තති ගසඛියා කතිහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති? පඤ්ෙසත්තති
ගසඛියා තීහි සමුට්ඨාගනහි සමුට්ඨන්ති – සියා කායගතො ෙ චිත්තගතො ෙ 
සමුට්ඨන්ති, න වාෙගතො; සියා වාෙගතො ෙ චිත්තගතො ෙ සමුට්ඨන්ති, න
කායගතො; සියාකායගතො ෙවාෙගතොෙචිත්තගතොෙසමුට්ඨන්ති. 

සමුට්ඨානංනිට්ඨිතං. 
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තස්සුද්දානං– 

අචිත්තකුසලාගෙව, සමුට්ඨානඤ්ෙසබ්බථා; 
යථාධම්ගමනඤාගයන, සමුට්ඨානංවිජානථාති. 

දුතිය ාථාසඞ් ණිකං 

1. කායිකාදිආපත්ති 

474. කති ආපත්තිගයොකායිකා, කතිවාෙසිකාකතා. 

ඡාගදන්තස්සකතිආපත්තිගයො, කතිසංසග් පච්ෙයා. 

ඡාපත්තිගයොකායිකා, ඡවාෙසිකාකතා; 
ඡාගදන්තස්සතිස්ගසොආපත්තිගයො, පඤ්ෙසංසග් පච්ෙයා. 

අරුණුග්ග කතිආපත්තිගයො, කතියාවතතියකා; 
කගතත්ථඅට්ඨවත්ථුකා, කතිහිසබ්බසඞ් ගහො. 

අරුණුග්ග තිස්ගසොආපත්තිගයො, ද්ගවයාවතතියකා; 
එගකත්ථඅට්ඨවත්ථුකා, එගකනසබ්බසඞ් ගහො. 

විනයස්සකතිමූලානි, යානිබුද්ගධනපඤ්ඤත්තා; 
විනය රුකාකතිවුත්තා, දුට්ඨුල්ලච්ඡාදනාකති. 

විනයස්සද්ගවමූලානි, යානිබුද්ගධනපඤ්ඤත්තා; 
විනය රුකාද්ගවවුත්තා, ද්ගවදුට්ඨුල්ලච්ඡාදනා. 

 ාමන්තග කතිආපත්තිගයො, කතිනදිපා පච්ෙයා; 
කතිමංගසසුථුල්ලච්ෙයං, කතිමංගසසුදුක්කටං. 

 ාමන්තග  ෙතස්ගසොආපත්තිගයො, ෙතස්ගසො නදිපා පච්ෙයා; 
එකමංගසථුල්ලච්ෙයං, නවමංගසසුදුක්කටං. 

කතිවාෙසිකා ත්තිං, කතිවාෙසිකාදිවා; 
දදමානස්සකතිආපත්තිගයො, පටිග් ණ්හන්තස්සකිත්තකා. 

ද්ගව වාෙසිකා ත්තිං, ද්ගවවාෙසිකා දිවා; 
දදමානස්සතිස්ගසොආපත්තිගයො, ෙත්තාග ොෙපටිග් ගහ. 

2. ගදසනා ාමිනියාදිආපත්ති 

475. 
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කතිගදසනා ාමිනිගයො, කතිසප්පටිකම්මාකතා; 
කගතත්ථඅප්පටිකම්මාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා. 

පඤ්ෙ ගදසනා ාමිනිගයො, ඡසප්පටිකම්මා කතා; 
එගකත්ථඅප්පටිකම්මාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා. 

විනය රුකාකතිවුත්තා, කායවාෙසිකානිෙ; 
කතිවිකාගලධඤ්ඤ ගසො, කතිඤත්තිෙතුත්ගථනසම්මුති. 

විනය රුකාද්ගවවුත්තා, කායවාෙසිකානිෙ; 
එගකොවිකාගලධඤ්ඤ ගසො, එකාඤත්තිෙතුත්ගථනසම්මුති. 

පා ාජිකාකායිකාකති, කතිසංවාසකභූමිගයො; 
කතිනං  ත්තිච්ගඡගදො, පඤ්ඤත්තා ද්වඞ්ගුලාකති. 

පා ාජිකාකායිකාද්ගව, ද්ගවසංවාසකභූමිගයො; 
ද්වින්නං ත්තිච්ගඡගදො, පඤ්ඤත්තාද්වඞ්ගුලාදුගව. 

කතත්තානං වධිත්වාන, කතිහිසඞ්ගඝො භිජ්ජති; 
කගතත්ථපඨමාපත්තිකා, ඤත්තියාක ණාකති. 

ද්ගවඅත්තානංවධිත්වාන, ද්වීහිසඞ්ගඝොභිජ්ජති; 
ද්ගවත්ථපඨමාපත්තිකා, ඤත්තියාක ණාදුගව. 

පාණාතිපාගතකතිආපත්තිගයො, වාොපා ාජිකාකති; 
ඔභාසනා කතිවුත්තා, සඤ්ෙරිත්ගතනවා කති. 

පාණාතිපාගතතිස්ගසොආපත්තිගයො; 
වාොපා ාජිකාතගයො; 
ඔභාසනාතගයොවුත්තා; 
සඤ්ෙරිත්ගතනවාතගයො. 

කතිපුග් ලානඋපසම්පාගදතබ්බා, කතිකම්මානංසඞ් හා; 
නාසිතකාකතිවුත්තා, කතිනංඑකවාචිකා. 

තගයොපුග් ලානඋපසම්පාගදතබ්බා, තගයොකම්මානංසඞ් හා; 
නාසිතකාතගයොවුත්තා, තිණ්ණන්නංඑකවාචිකා. 

අදින්නාදාගනකතිආපත්තිගයො, කතිගමථුනපච්ෙයා; 
ඡින්දන්තස්සකතිආපත්තිගයො, කතිඡඩ්ඩිතපච්ෙයා. 
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අදින්නාදාගනතිස්ගසොආපත්තිගයො, ෙතස්ගසොගමථුනපච්ෙයා; 
ඡින්දන්තස්සතිස්ගසොආපත්තිගයො, පඤ්ෙඡඩ්ඩිතපච්ෙයා. 

භික්ඛුගනොවාදකවග් ස්මිං, පාචිත්තිගයන දුක්කටා; 
කගතත්ථනවකාවුත්තා, කතිනංචීවග නෙ. 

භික්ඛුගනොවාදකවග් ස්මිං, පාචිත්තිගයන දුක්කටාකතා; 
ෙතුග ත්ථනවකාවුත්තා, ද්වින්නංචීවග නෙ. 

භික්ඛුනීනඤ්ෙඅක්ඛාතා, පාටිගදසනියාකති; 
භුඤ්ජන්තාමකධඤ්ගඤන, පාචිත්තිගයනදුක්කටාකති. 

භික්ඛුනීනඤ්ෙඅක්ඛාතා, අට්ඨපාටිගදසනීයාකතා; 
භුඤ්ජන්තාමකධඤ්ගඤන, පාචිත්තිගයනදුක්කටාකතා. 

 ච්ඡන්තස්සකතිආපත්තිගයො, ඨිතස්සොපිකිත්තකා; 
නිසින්නස්ස කතිආපත්තිගයො, නිපන්නස්සාපිකිත්තකා. 

 ච්ඡන්තස්සෙතස්ගසොආපත්තිගයො, ඨිතස්සොපිතත්තකා; 
නිසින්නස්සෙතස්ගසොආපත්තිගයො, නිපන්නස්සාපිතත්තකා. 

3. පාචිත්තියං 

476. 
කතිපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
අපුබ්බංඅෙරිමං, ආපජ්ගජයයඑකගතො. 

පඤ්ෙපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
අපුබ්බංඅෙරිමං, ආපජ්ගජයයඑකගතො. 

කතිපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
අපුබ්බංඅෙරිමං, ආපජ්ගජයයඑකගතො. 

න පාචිත්තියානි, සබ්බානි නානාවත්ථුකානි; 
අපුබ්බංඅෙරිමං, ආපජ්ගජයයඑකගතො. 

කති පාචිත්තියානි, සබ්බානි නානාවත්ථුකානි; 
කතිවාොයගදගසයය, වුත්තාආදිච්ෙබන්ධුනා. 

පඤ්ෙපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
එකවාොයගදගසයය, වුත්තාආදිච්ෙබන්ධුනා. 
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කතිපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
කතිවාොයගදගසයය, වුත්තාආදිච්ෙබන්ධුනා. 

නව පාචිත්තියානි, සබ්බානි නානාවත්ථුකානි; 
එකවාොයගදගසයය, වුත්තාආදිච්ෙබන්ධුනා. 

කතිපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
කිඤ්ෙ කිත්ගතත්වාගදගසයය, වුත්තා ආදිච්ෙබන්ධුනා. 

පඤ්ෙපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
වත්ථුංකිත්ගතත්වාගදගසයය, වුත්තාආදිච්ෙබන්ධුනා. 

කතිපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
කිඤ්ෙකිත්ගතත්වාගදගසයය, වුත්තාආදිච්ෙබන්ධුනා. 

නවපාචිත්තියානි, සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
වත්ථුංකිත්ගතත්වාගදගසයය, වුත්තාආදිච්ෙබන්ධුනා. 

යාවතතියගකකතිආපත්තිගයො, කතිගවොහා පච්ෙයා; 
ඛාදන්තස්සකතිආපත්තිගයො, කතිගභොජනපච්ෙයා. 

යාවතතියගකතිස්ගසොආපත්තිගයො, ඡගවොහා පච්ෙයා; 
ඛාදන්තස්සතිස්ගසොආපත්තිගයො, පඤ්ෙගභොජනපච්ෙයා. 

සබ්බා යාවතතියකා, කතිඨානානි ච්ඡන්ති; 
කතිනඤ්ගෙවආපත්ති, කතිනංඅධික ගණනෙ. 

සබ්බායාවතතියකා, පඤ්ෙඨානානි ච්ඡන්ති; 
පඤ්ෙන්නඤ්ගෙවආපත්ති, පඤ්ෙන්නංඅධික ගණනෙ. 

කතිනංවිනිච්ඡගයොගහොති, කතිනංවූපසගමනෙ; 
කතිනඤ්ගෙවඅනාපත්ති, කතිහිඨාගනහිගසොභති. 

පඤ්ෙන්නංවිනිච්ඡගයොගහොති, පඤ්ෙන්නංවූපසගමනෙ; 
පඤ්ෙන්නඤ්ගෙවඅනාපත්ති, තීහිඨාගනහිගසොභති. 

කති කායිකා ත්තිං, කතිකායිකාදිවා; 
නිජ්ඣායන්තස්සකතිආපත්ති, කතිපිණ්ඩපාතපච්ෙයා. 

ද්ගවකායිකා ත්තිං, ද්ගවකායිකාදිවා; 
නිජ්ඣායන්තස්සඑකාආපත්ති, එකාපිණ්ඩපාතපච්ෙයා. 
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කතානිසංගස සම්පස්සං, පග සංසද්ධාය ගදසගය; 
උක්ඛිත්තකාකතිවුත්තා, කතිසම්මාවත්තනා. 

අට්ඨානිසංගසසම්පස්සං, පග සංසද්ධායගදසගය; 
උක්ඛිත්තකාතගයොවුත්තා, ගතෙත්තාලීසසම්මාවත්තනා. 

කතිඨාගනමුසාවාගදො, කතිප මන්තිවුච්ෙති; 
කති පාටිගදසනීයා, කතිනංගදසනායෙ. 

පඤ්ෙඨාගනමුසාවාගදො, චුද්දසප මන්තිවුච්ෙති; 
ද්වාදසපාටිගදසනීයා, ෙතුන්නංගදසනායෙ. 

කතඞ්ගිගකො මුසාවාගදො, කතිඋගපොසථඞ් ානි; 
කතිදූගතයයඞ් ානි, කතිතිත්ථියවත්තනා. 

අට්ඨඞ්ගිගකොමුසාවාගදො, අට්ඨඋගපොසථඞ් ානි; 
අට්ඨදූගතයයඞ් ානි, අට්ඨතිත්ථියවත්තනා. 

කතිවාචිකාඋපසම්පදා, කතිනංපච්චුට්ඨාතබ්බං; 
කතිනංආසනංදාතබ්බං, භික්ඛුගනොවාදගකොකතිහි. 

අට්ඨවාචිකාඋපසම්පදා, අට්ඨන්නංපච්චුට්ඨාතබ්බං; 
අට්ඨන්නං ආසනංදාතබ්බං, භික්ඛුගනොවාදගකො අට්ඨහි. 

කතිනංගඡජ්ජංගහොති, කතිනංථුල්ලච්ෙයං; 
කතිනඤ්ගෙවඅනාපත්ති, සබ්ගබසංඑකවත්ථුකා. 

එකස්සගඡජ්ජංගහොති, ෙතුන්නංථුල්ලච්ෙයං; 
ෙතුන්නඤ්ගෙවඅනාපත්ති, සබ්ගබසංඑකවත්ථුකා. 

කතිආඝාතවත්ථූනි, කතිහිසඞ්ගඝොභිජ්ජති; 
කගතත්ථපඨමාපත්තිකා, ඤත්තියාක ණාකති. 

නවආඝාතවත්ථූනි, නවහිසඞ්ගඝොභිජ්ජති; 
නගවත්ථපඨමාපත්තිකා, ඤත්තියාක ණානව. 

4. අවන්දනීයපුග් ලාදි 

477. 
කතිපුග් ලානාභිවාගදතබ්බා, අඤ්ජලිසාමිගෙනෙ; 
කතිනංදුක්කටංගහොති, කතිචීව ධා ණා. 
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දස පුග් ලා නාභිවාගදතබ්බා, අඤ්ජලිසාමිගෙනෙ; 
දසන්නංදුක්කටංගහොති, දසචීව ධා ණා. 

කතිනංවස්සංවුට්ඨානං, දාතබ්බංඉධචීව ං; 
කතිනංභන්ගතදාතබ්බං, කතිනඤ්ගෙවනදාතබ්බං. 

පඤ්ෙන්නංවස්සංවුට්ඨානං, දාතබ්බංඉධචීව ං; 
සත්තන්නංසන්ගතදාතබ්බං, ගසොළසන්නංනදාතබ්බං. 

කතිසතං ත්තිසතං, ආපත්තිගයොඡාදයිත්වාන; 
කති ත්තිගයොවසිත්වාන, මුච්ගෙයයපාරිවාසිගකො. 

දසසතං ත්තිසතං, ආපත්තිගයොඡාදයිත්වාන; 
දස  ත්තිගයොවසිත්වාන, මුච්ගෙයය පාරිවාසිගකො. 

කතිකම්මගදොසාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
ෙම්පායං විනයවත්ථුස්මිං, සබ්ගබව අධම්මිකා [සබ්ගබ අධම්මිකා (සී.
සයා.)] කති. 

ද්වාදසකම්මගදොසාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
ෙම්පායංවිනයවත්ථුස්මිං, සබ්ගබවඅධම්මිකා [සබ්ගබවාධම්මිකා(සී.), 
සබ්ගබඅධම්මිකා(සයා.)] කතා. 

කතිකම්මසම්පත්තිගයොවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
ෙම්පායංවිනයවත්ථුස්මිං, සබ්ගබවධම්මිකාකති. 

ෙතස්ගසොකම්මසම්පත්තිගයොවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
ෙම්පායං විනයවත්ථුස්මිං, සබ්ගබව ධම්මිකාකතා. 

කතිකම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
ෙම්පායංවිනයවත්ථුස්මිං, ධම්මිකාඅධම්මිකාකති. 

ඡ කම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
ෙම්පායංවිනයවත්ථුස්මිං, එගකත්ථධම්මිකාකතා; 
පඤ්ෙඅධම්මිකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා. 

කතිකම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
ෙම්පායංවිනයවත්ථුස්මිං, ධම්මිකාඅධම්මිකාකති. 

ෙත්තාරි කම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
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ෙම්පායංවිනයවත්ථුස්මිං, එගකත්ථධම්මිකාකතා; 
තගයොඅධම්මිකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා. 

යංගදසිතංනන්තජිගනනතාදිනා; 
ආපත්තික්ඛන්ධානි විගවකදස්සිනා; 
කගතත්ථසම්මන්තිවිනාසමගථහි; 
පුච්ඡාමිතංබූ්රහිවිභඞ් ගකොවිද. 

යංගදසිතංනන්තජිගනනතාදිනා; 
ආපත්තික්ඛන්ධානිවිගවකදස්සිනා; 
එගකත්ථසම්මතිවිනාසමගථහි; 
එතංගතඅක්ඛාමිවිභඞ් ගකොවිද. 

කතිආපායිකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයං පටිජානන්තස්ස, විනයානි [විසයානි (සී. සයා. එවමුපරිපි)] 
සුගණොමගත. 

ඡඌනදියඩ්ඪසතාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
ආපායිකාගන යිකා, කප්පට්ඨාසඞ්ඝගභදකා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කතිනාපායිකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

අට්ඨා ස නාපායිකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කතිඅට්ඨකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

අට්ඨා සඅට්ඨකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

5. ගසොළසකම්මාදි 

478. 
කති කම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

ගසොළස කම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 
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කතිකම්මගදොසාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයං පටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොම ගත. 

ද්වාදසකම්මගදොසාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කතිකම්මසම්පත්තිගයොවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

ෙතස්ගසොකම්මසම්පත්තිගයොවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කති කම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

ඡකම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කතිකම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

ෙත්තාරිකම්මානිවුත්තානි, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කති පා ාජිකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

අට්ඨපා ාජිකාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කතිසඞ්ඝාදිගසසාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

ගතවීසසඞ්ඝාදිගසසාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කති අනියතාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

ද්ගවඅනියතාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 
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කති නිස්සග්ගියාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

ද්ගවෙත්තාලීසනිස්සග්ගියාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කතිපාචිත්තියාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

අට්ඨාසීතිසතංපාචිත්තියාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කති පාටිගදසනීයාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

ද්වාදසපාටිගදසනීයාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

කතිගසඛියාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොමගත. 

පඤ්ෙසත්තතිගසඛියාවුත්තා, බුද්ගධනාදිච්ෙබන්ධුනා; 
විනයංපටිජානන්තස්ස, විනයානිසුගණොහිගම. 

යාවසුපුච්ඡිතංතයා, යාවසුවිස්සජ්ජිතංමයා; 
පුච්ඡාවිස්සජ්ජනායවා, නත්ථිකිඤ්චිඅසුත්තකන්ති. 

දුතිය ාථාසඞ් ණිකංනිට්ඨිතං. 

ගසදගමොෙන ාථා 

1. අවිප්පවාසපඤ්හා 

479. 
අසංවාගසො භික්ඛූහිෙභික්ඛුනීහිෙ; 
සම්ගභොග ොඑකච්ගෙොතහිංනලබ්භති; 
අවිප්පවාගසනඅනාපත්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

අවිස්සජ්ජියංඅගවභඞ්ගියං; 
පඤ්ෙවුත්තාමගහසිනා; 
විස්සජ්ජන්තස්සපරිභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති; 
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පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

දසපුග් ගලනවදාමි, එකාදසවිවජ්ජිය; 
වුඩ්ඪංවන්දන්තස්සආපත්ති, පඤ්හාගමසාකුසගලහි චින්තිතා. 

නඋක්ඛිත්තගකොනෙපනපාරිවාසිගකො; 
නසඞ්ඝභින්ගනොනෙපනපක්ඛසඞ්කන්ගතො; 
සමානසංවාසකභූමියාඨිගතො; 
කථංනුසික්ඛායඅසාධා ගණොසියා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

උගපති ධම්මංපරිපුච්ඡමාගනො, කුසලං අත්ථූපසඤ්හිතං; 
න ජීවතිනමගතොනනිබ්බුගතො, තංපුග් ලංකතමං වදන්තිබුද්ධා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

උබ්භක්ඛගකනවදාමි, අගධොනාභිංවිවජ්ජිය; 
ගමථුනධම්මපච්ෙයා, කථංපා ාජිගකොසියා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

භික්ඛුසඤ්ඤාචිකායකුටිංකග ොති; 
අගදසිතවත්ථුකංපමාණාතික්කන්තං; 
සා ම්භංඅපරික්කමනංඅනාපත්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

භික්ඛු සඤ්ඤාචිකායකුටිංකග ොති; 
ගදසිතවත්ථුකංපමාණිකං; 
අනා ම්භංසපරික්කමනංආපත්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

නකායිකංකිඤ්චිපගයො මාෙග ; 
නොපිවාොයපග භගණයය; 
ආපජ්ගජයය රුකංගඡජ්ජවත්ථුං; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

නකායිකංවාෙසිකඤ්ෙකිඤ්චි; 
මනසාපිසන්ගතොනකග යයපාපං; 
ගසො නාසිගතොකින්තිසුනාසිගතොභගව; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

අනාලපන්ගතොමනුගජනගකනචි; 



විනයපිටකෙ  පරිවාරපාළි  භික් ඛුනීවිභඞ් ක ො 

330 

පටුන  

වාොගි ංගනොෙපග භගණයය; 
ආපජ්ගජයය වාෙසිකංන කායිකං; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

සික්ඛාපදාබුද්ධවග නවණ්ණිතා; 
සඞ්ඝාදිගසසාෙතුග ොභගවයුං; 
ආපජ්ගජයයඑකපගයොග නසබ්ගබ; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

උගභොඑකගතොඋපසම්පන්නා; 
උභින්නංහත්ථගතොචීව ංපටිග් ණ්ගහයය; 
සියාආපත්තිගයොනානා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

ෙතුග ොජනාසංවිධාය; 
 රුභණ්ඩංඅවාහරුං; 
තගයොපා ාජිකාඑගකොනපා ාජිගකො; 
පඤ්හා ගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

2. පා ාජිකාදිපඤ්හා 

480. 
ඉත්ථී ෙඅබ්භන්තග සියා, 
භික්ඛුෙබහිද්ධාසියා; 
ඡිද්දංතස්මිංඝග නත්ථි; 
ගමථුනධම්මපච්ෙයා; 
කථංපා ාජිගකොසියා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

ගතලංමධුංඵාණිතඤ්ොපිසප්පිං; 
සාමං ගහත්වානනික්ඛිගපයය; 
අවීතිවත්ගත සත්තාගහ; 
සතිපච්ෙගයපරිභුඤ්ජන්තස්සආපත්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

නිස්සග්ගිගයනආපත්ති; 
සුද්ධගකනපාචිත්තියං; 
ආපජ්ජන්තස්සඑකගතො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 
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භික්ඛූසියාවීසතියාසමා තා; 
කම්මංකග යුංසමග් සඤ්ඤිගනො; 
භික්ඛුසියාද්වාදසගයොජගනඨිගතො; 
කම්මඤ්ෙතංකුප්ගපයයවග් පච්ෙයා; 
පඤ්හා ගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

පදවීතිහා මත්ගතනවාොයභණිගතනෙ; 
සබ්බානි රුකානිසප්පටිකම්මානි; 
ෙතුසට්ඨිආපත්තිගයොආපජ්ගජයයඑකගතො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

නිවත්ගථොඅන්ත වාසගකන; 
දිගුණංසඞ්ඝාටිංපාරුගතො; 
සබ්බානිතානිනිස්සග්ගියානිගහොන්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

න ොපිඤත්තිනෙපනකම්මවාො; 
නගෙහිභික්ඛූතිජිගනොඅගවොෙ; 
ස ණ මනම්පිනතස්සඅත්ථි; 
උපසම්පදාෙස්සඅකුප්පා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

ඉත්ථිං හගනනමාත ං, පුරිසඤ්ෙනපිත ං හගන; 
හගනයයඅනරියංමන්ගදො, ගතනොනන්ත ංඵුගස; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

ඉත්ථිංහගනෙමාත ං, පුරිසඤ්ෙපිත ංහගන; 
මාත ංපිත ංහන්ත්වා, නගතනානන්ත ංඵුගස; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

අගෙොදයිත්වා අස්සා යිත්වා; 
අසම්මුඛීභූතස්සකග යයකම්මං; 
කතඤ්ෙකම්මංසුකතංභගවයය; 
කා ගකො ෙසඞ්ගඝොඅනාපත්තිගකොසියා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

ගෙොදයිත්වාසා යිත්වා; 
සම්මුඛීභූතස්සකග යයකම්මං; 
කතඤ්ෙකම්මංඅකතංභගවයය; 
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කා ගකොෙසඞ්ගඝොසාපත්තිගකොසියා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

ඡින්දන්තස්සආපත්ති, ඡින්දන්තස්සඅනාපත්ති; 
ඡාගදන්තස්සආපත්ති, ඡාගදන්තස්සඅනාපත්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

සච්ෙංභණන්ගතො රුකං, මුසාෙලහුභාසගතො; 
මුසාභණන්ගතො රුකං, සච්ෙඤ්ෙලහුභාසගතො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

3. පාචිත්තියාදිපඤ්හා 

481. 
අධිට්ඨිතං  ජනාය  ත්තං; 
කප්පකතම්පිසන්තං; 
පරිභුඤ්ජන්තස්සආපත්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

අත්ථඞ් ගතසූරිගයභික්ඛුමංසානිඛාදති; 
නඋම්මත්තගකොනෙපනඛිත්තචිත්ගතො; 
නොපිගසොගවදනාට්ගටොභගවයය; 
නෙස්සගහොතිආපත්ති; 
ගසොෙධම්ගමොසු ගතනගදසිගතො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

න ත්තචිත්ගතොනෙපනගථයයචිත්ගතො; 
නොපිගසොප ංම ණායගෙතයි; 
සලාකං ගදන්තස්සගහොතිගඡජ්ජං; 
පටිග් ණ්හන්තස්සථුල්ලච්ෙයං; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

නොපිආ ඤ්ඤකංසාසඞ්කසම්මතං; 
නොපිසඞ්ගඝනසම්මුතිදින්නා; 
නෙස්සකථිනංඅත්ථතංතත්ගථව; 
චීව ංනික්ඛිපිත්වා ච්ගඡයයඅඩ්ඪගයොජනං; 
තත්ගථවඅරුණංඋග් ච්ඡන්තස්සඅනාපත්ති; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

කායිකානිනවාෙසිකානි; 
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සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
අපුබ්බං අෙරිමංආපජ්ගජයයඑකගතො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

වාෙසිකානිනකායිකානි; 
සබ්බානිනානාවත්ථුකානි; 
අපුබ්බංඅෙරිමංආපජ්ගජයයඑකගතො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

තිස්සිත්ථිගයො ගමථුනංතංනගසගව; 
තගයොපුරිගසතගයොඅනරියපණ්ඩගක; 
නොෙග ගමථුනංබයඤ්ජනස්මිං; 
ගඡජ්ජං සියාගමථුනධම්මපච්ෙයා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

මාත ං චීව ං යාගෙ, ගනො ෙ සඞ්ගඝ [ගනො සංඝස්ස (ක.), ගනො ෙ
සංඝස්ස(සයා.), ගනොගෙසංඝස්ස(සී.)] පරිණතං; 
ගකනස්සගහොතිආපත්ති, අනාපත්තිෙඤාතගක; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

කුද්ගධො ආ ාධගකොගහොති, කුද්ගධොගහොති   හිගයො; 
අථගකොනාමගසොධම්ගමො, ගයනකුද්ගධොපසංසිගයො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

තුට්ගඨොආ ාධගකොගහොති, තුට්ගඨොගහොති  හිගයො; 
අථගකොනාමගසොධම්ගමො, ගයනතුට්ගඨො  හිගයො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

සඞ්ඝාදිගසසංථුල්ලච්ෙයං; 
පාචිත්තියංපාටිගදසනීයං; 
දුක්කටංආපජ්ගජයයඑකගතො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

උගභො පරිපුණ්ණවීසතිවස්සා; 
උභින්නංඑකුපජ්ඣාගයො; 
එකාෙරිගයොඑකාකම්මවාො; 
එගකොඋපසම්පන්ගනොඑගකොඅනුපසම්පන්ගනො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

අකප්පකතංනාපි ජනාය ත්තං; 
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ගතන නිවත්ගථොගයනකාමංවගජයය; 
නෙස්සගහොතිආපත්ති; 
ගසොෙධම්ගමොසු ගතනගදසිගතො; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

න ගදතිනපටිග් ණ්හාති, පටිග් ගහොගතනන විජ්ජති; 
ආපජ්ජති රුකංනලහුකං, තඤ්ෙපරිගභො පච්ෙයා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

නගදතිනපටිග් ණ්හාති, පටිග් ගහොගතනනවිජ්ජති; 
ආපජ්ජතිලහුකංන රුකං, තඤ්ෙපරිගභො පච්ෙයා; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

ආපජ්ජති රුකංසාවගසසං; 
ඡාගදතිඅනාදරියංපටිච්ෙ; 
නභික්ඛුනීගනොෙඵුගසයයවජ්ජං; 
පඤ්හාගමසාකුසගලහිචින්තිතා. 

ගසදගමොෙන ාථානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

අසංවාගසො අවිස්සජ්ජි, දසෙ අනුක්ඛිත්තගකො; 
උගපතිධම්මංඋබ්භක්ඛකං, තගතොසඤ්ඤාචිකාෙද්ගව. 

න කායිකඤ්ෙ රුකං, නකායිකංනවාෙසිකං [නකායිකංසුනාසිතං
(සයා.)]; 
අනාලපන්ගතොසික්ඛාෙ, උගභොෙෙතුග ොජනා. 

ඉත්ථීගතලඤ්ෙනිස්සග්ගි, භික්ඛුෙපදවීතිගයො; 
නිවත්ගථොෙනෙඤත්ති, නමාත ංපිත ංහගන. 

අගෙොදයිත්වාගෙොදයිත්වා, ඡින්දන්තංසච්ෙගමවෙ; 
අධිට්ඨිතඤ්ෙත්ථඞ් ගත, න ත්තංනො ඤ්ඤකං. 

කායිකාවාෙසිකාෙ, තිස්සිත්ථීොපිමාත ං; 
කුද්ගධොආ ාධගකොතුට්ගඨො, සඞ්ඝාදිගසසාෙඋගභො. 

අකප්පකතංනගදති, නගදතාපජ්ජතී රුං; 
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ගසදගමොෙනිකා  ාථා, පඤ්හා විඤ්ඤූහි විභාවිතාති [විඤ්ඤූවිභාවිතා
(සී.සයා.)]. 

පඤ්ෙවග්ග ො 

1. කම්මවග්ග ො 

482. ෙත්තාරි කම්මානි. අපගලොකනකම්මං, ඤත්තිකම්මං, 
ඤත්තිදුතියකම්මං, ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං – ඉමානි ෙත්තාරි කම්මානි.
කතිහාකාග හි විපජ්ජන්ති? ඉමානි ෙත්තාරි කම්මානි පඤ්ෙහාකාග හි
විපජ්ජන්ති – වත්ථුගතො වා ඤත්තිගතො වා අනුස්සාවනගතො වා සීමගතො වා
පරිසගතොවා. 

483. කථං වත් ථුකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? සම්මුඛාක ණීයං කම්මං
අසම්මුඛා කග ොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; පටිපුච්ඡාක ණීයං කම්මං
අපටිපුච්ඡාකග ොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; පටිඤ්ඤායක ණීයංකම්මං
අපටිඤ්ඤාය කග ොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; සතිවිනයා හස්ස
අමූළ්හවිනයං ගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; අමූළ්හවිනයා හස්ස
තස්සපාපියසිකාකම්මං කග ොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; 
තස්සපාපියසිකාකම්මා හස්ස තජ්ජනීයකම්මං කග ොති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං; තජ්ජනීයකම්මා හස්ස නියස්සකම්මං කග ොති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං; නියස්සකම්මා හස්සපබ්බාජනීයකම්මංකග ොති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං; පබ්බාජනීයකම්මා හස්ස පටිසා ණීයකම්මං කග ොති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; පටිසා ණීයකම්මා හස්ස උක්ගඛපනීයකම්මං
කග ොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; උක්ගඛපනීයකම්මා හස්ස පරිවාසං
ගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; පරිවාසා හං මූලාය පටිකස්සති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; මූලායපටිකස්සනා හස්ස මානත්තං ගදති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; මානත්තා හං අබ්ගභති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං; අබ්භානා හං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; 
අනුගපොසගථ උගපොසථං කග ොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං; අපවා ණාය 
පවාග ති, වත්ථුවිපන්නංඅධම්මකම්මං.එවංවත්ථුගතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

484. කථං ඤත් තිකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? පඤ්ෙහාකාග හිඤත්තිගතො
කම්මානිවිපජ්ජන්ති – වත්ථුංන ප ාමසති, සඞ්ඝංනප ාමසති, පුග් ලංන
ප ාමසති, ඤත්තිං න ප ාමසති, පච්ඡා වා ඤත්තිං ඨගපති – ඉගමහි
පඤ්ෙහාකාග හිඤත්තිගතොකම්මානි විපජ්ජන්ති. 

485. කථං අනුස් සාවනකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? පඤ්ෙහාකාග හි 
අනුස්සාවනගතො කම්මානි විපජ්ජන්ති – වත්ථුං න ප ාමසති, සඞ්ඝං න
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ප ාමසති, පුග් ලං න ප ාමසති, සාවනං හාගපති, අකාගල වා සාගවති –
ඉගමහිපඤ්ෙහාකාග හිඅනුස්සාවනගතොකම්මානි විපජ්ජන්ති. 

486. කථං සීමකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? එකාදසහි ආකාග හි සීමගතො
කම්මානි විපජ්ජන්ති – අතිඛුද්දකං සීමං සම්මන්නති, අතිමහතිං සීමං
සම්මන්නති, ඛණ්ඩනිමිත්තං සීමං සම්මන්නති, ඡායානිමිත්තං සීමං 
සම්මන්නති, අනිමිත්තං සීමංසම්මන්නති, බහිසීගමඨිගතො සීමංසම්මන්නති, 
නදියා සීමං සම්මන්නති, සමුද්ගද සීමං සම්මන්නති, ජාතස්සග  සීමං
සම්මන්නති, සීමාය සීමං සම්භින්දති, සීමාය සීමං අජ්ගඣොත්ථ ති – ඉගමහි
එකාදසහිආකාග හිසීමගතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

487. කථං පරිසකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? ද්වාදසහිආකාග හිපරිසගතො
කම්මානිවිපජ්ජන්ති– ෙතුවග් ක ගණකම්ගමයාවතිකාභික්ඛූකම්මපත්තා
ගත අනා තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො අනාහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති, ෙතුවග් ක ගණකම්ගම යාවතිකා භික්ඛූ කම්මපත්තා ගත
ආ තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො අනාහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති, ෙතුවග් ක ගණකම්ගම යාවතිකා භික්ඛූ කම්මපත්තා ගත 
ආ තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො ආහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති. පඤ්ෙවග් ක ගණ කම්ගම…ගප.… දසවග් ක ගණ
කම්ගම…ගප.…වීසතිවග් ක ගණකම්ගමයාවතිකා භික්ඛූකම්මපත්තාගත
අනා තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො අනාහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති, වීසතිවග් ක ගණකම්ගමයාවතිකාභික්ඛූකම්මපත්තා, ගත
ආ තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො අනාහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති, වීසතිවග් ක ගණකම්ගමයාවතිකාභික්ඛූකම්මපත්තා, ගත
ආ තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො ආහගටො ගහොති සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති–ඉගමහි ද්වාදසහිආකාග හිපරිසගතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

488. ෙතුවග් ක ගණකම්ගමෙත්තාග ොභික්ඛූපකතත්තා කම්මපත්තා, 
අවගසසා පකතත්තා ඡන්දා හා. යස්ස සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති ගසො ගනව
කම්මපත්ගතො නාපි ඡන්දා ගහො, අපි ෙ කම්මා ගහො. පඤ්ෙවග් ක ගණ 
කම්ගමපඤ්ෙභික්ඛූපකතත්තාකම්මපත්තා, අවගසසාපකතත්තා ඡන්දා හා.
යස්සසඞ්ගඝොකම්මංකග ොතිගසොගනවකම්මපත්ගතොනාපිඡන්දා ගහො, අපි
ෙ කම්මා ගහො. දසවග් ක ගණ කම්ගම දස භික්ඛූ පකතත්තා කම්මපත්තා, 
අවගසසා පකතත්තා ඡන්දා හා. යස්ස සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති ගසො ගනව
කම්මපත්ගතො නාපි ඡන්දා ගහො, අපි ෙ කම්මා ගහො. වීසතිවග් ක ගණ
කම්ගමවීසතිභික්ඛූපකතත්තාකම්මපත්තා, අවගසසා පකතත්තාඡන්දා හා.
යස්සසඞ්ගඝොකම්මංකග ොතිගසොගනවකම්මපත්ගතොනාපිඡන්දා ගහො, අපි
ෙකම්මා ගහො. 
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489. ෙත්තාරි කම්මානි – අපගලොකනකම්මං, ඤත්තිකම්මං, 
ඤත්තිදුතියකම්මං, ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං. ඉමානි ෙත්තාරි කම්මානි 
කතිහාකාග හි විපජ්ජන්ති? ඉමානි ෙත්තාරි කම්මානි පඤ්ෙහාකාග හි
විපජ්ජන්ති – වත්ථුගතො වා ඤත්තිගතො වා අනුස්සාවනගතො වා සීමගතො වා
පරිසගතොවා. 

490. කථං වත් ථුකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? පණ්ඩකං උපසම්පාගදති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. ගථයයසංවාසකං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං. තිත්ථියපක්කන්තකං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං. ති ච්ඡාන තං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං.
මාතුඝාතකං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. පිතුඝාතකං
උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. අ හන්තඝාතකංඋපසම්පාගදති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. භික්ඛුනිදූසකං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං. සඞ්ඝගභදකං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං.
ගලොහිතුප්පාදකං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං.
උභගතොබයඤ්ජනං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං.
ඌනවීසතිවස්සං පුග් ලං උපසම්පාගදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. එවං
වත්ථුගතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

491. කථං ඤත් තිකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? පඤ්ෙහාකාග හිඤත්තිගතො
කම්මානි විපජ්ජන්ති. වත්ථුං න ප ාමසති, සඞ්ඝං න ප ාමසති, පුග් ලං න
ප ාමසති, ඤත්තිං න ප ාමසති, පච්ඡා වා ඤත්තිං ඨගපති – ඉගමහි
පඤ්ෙහාකාග හිඤත්තිගතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

492. කථං අනුස් සාවනකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? පඤ්ෙහාකාග හි
අනුස්සාවනගතො කම්මානි විපජ්ජන්ති – වත්ථුං න ප ාමසති, සඞ්ඝං න
ප ාමසති, පුග් ලං න ප ාමසති, සාවනං හාගපති, අකාගල වා සාගවති –
ඉගමහිපඤ්ෙහාකාග හිඅනුස්සාවනගතො කම්මානි විපජ්ජන්ති. 

493. කථං සීමකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? එකාදසහි ආකාග හි සීමගතො
කම්මානි විපජ්ජන්ති. අතිඛුද්දකං සීමං සම්මන්නති, අතිමහතිං සීමං
සම්මන්නති, ඛණ්ඩනිමිත්තං සීමං සම්මන්නති, ඡායානිමිත්තං සීමං
සම්මන්නති, අනිමිත්තං සීමංසම්මන්නති, බහිසීගමඨිගතො සීමං සම්මන්නති, 
නදියා සීමං සම්මන්නති, සමුද්ගද සීමං සම්මන්නති, ජාතස්සග  සීමං 
සම්මන්නති, සීමාය සීමං සම්භින්දති, සීමාය සීමං අජ්ගඣොත්ථ ති – ඉගමහි
එකාදසහි ආකාග හිසීමගතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

494. කථං පරිසකතො ෙම් මානි විපජ් ජන් ති? ද්වාදසහිආකාග හිපරිසගතො
කම්මානිවිපජ්ජන්ති– ෙතුවග් ක ගණකම්ගමයාවතිකාභික්ඛූකම්මපත්තා
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ගත අනා තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො අනාහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති, ෙතුවග් ක ගණකම්ගම යාවතිකා භික්ඛූ කම්මපත්තා ගත
ආ තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො අනාහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති. ෙතුවග් ක ගණකම්ගම යාවතිකා භික්ඛූ කම්මපත්තා ගත 
ආ තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො ආහගටො ගහොති සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති. පඤ්ෙවග් ක ගණ කම්ගම…ගප.… දසවග් ක ගණ
කම්ගම…ගප.…වීසතිවග් ක ගණකම්ගමයාවතිකා භික්ඛූකම්මපත්තාගත 
අනා තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො අනාහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති.වීසතිවග් ක ගණකම්ගමයාවතිකාභික්ඛූ කම්මපත්තාගත
ආ තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො අනාහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා 
පටික්ගකොසන්ති.වීසතිවග් ක ගණකම්ගමයාවතිකාභික්ඛූකම්මපත්තාගත
ආ තා ගහොන්ති, ඡන්දා හානං ඡන්ගදො ආහගටො ගහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්ගකොසන්ති–ඉගමහි ද්වාදසහිආකාග හිපරිසගතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

495. අපගලොකනකම්මංකතිඨානානි ච්ඡති? ඤත්තිකම්මංකති ඨානානි
 ච්ඡති? ඤත්තිදුතියකම්මං කති ඨානානි  ච්ඡති? ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං කති 
ඨානානි ච්ඡති? අපගලොකනකම්මංපඤ්ෙඨානානි ච්ඡති.ඤත්තිකම්මංනව
ඨානානි  ච්ඡති. ඤත්තිදුතියකම්මං සත්ත ඨානානි  ච්ඡති.
ඤත්තිෙතුත්ථකම්මංසත්ත ඨානානි ච්ඡති. 

496. අපගලොකනකම්මං කතමානි පඤ්ෙ ඨානානි  ච්ඡති? ඔසා ණං, 
නිස්සා ණං, භණ්ඩුකම්මං, බ්රහ්මදණ්ඩං, කම්මලක්ඛණඤ්ගඤව පඤ්ෙමං –
අපගලොකනකම්මංඉමානිපඤ්ෙඨානානි ච්ඡති. ඤත්තිකම්මංකතමානිනව
ඨානානි ච්ඡති? ඔසා ණං, නිස්සා ණං, උගපොසථං, පවා ණං, සම්මුතිං, දානං, 
පටිග් හං, පච්චුක්කඩ්ඪනං, කම්මලක්ඛණඤ්ගඤව නවමං – ඤත්තිකම්මං
ඉමානි නව ඨානානි  ච්ඡති. ඤත්තිදුතියකම්මං කතමානි සත්ත ඨානානි 
 ච්ඡති? ඔසා ණං, නිස්සා ණං, සම්මුතිං, දානං, උද්ධ ණං, ගදසනං, 
කම්මලක්ඛණඤ්ගඤව සත්තමං – ඤත්තිදුතියකම්මං ඉමානි සත්ත ඨානානි
 ච්ඡති. ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං කතමානි සත්ත ඨානානි  ච්ඡති? ඔසා ණං, 
නිස්සා ණං, සම්මුතිං, දානං, නිග් හං, සමනුභාසනං, කම්මලක්ඛණඤ්ගඤව
සත්තමං–ඤත්තිෙතුත්ථකම්මංඉමානි සත්තඨානානි ච්ඡති. 

497. ෙතුවග් ක ගණකම්ගමෙත්තාග ොභික්ඛූපකතත්තා කම්මපත්තා, 
අවගසසා පකතත්තා ඡන්දා හා. යස්ස සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති ගසො ගනව 
කම්මපත්ගතො නාපි ඡන්දා ගහො, අපි ෙ කම්මා ගහො. පඤ්ෙවග් ක ගණ 
කම්ගමපඤ්ෙභික්ඛූපකතත්තාකම්මපත්තා, අවගසසාපකතත්තා ඡන්දා හා.
යස්සසඞ්ගඝොකම්මංකග ොතිගසොගනවකම්මපත්ගතොනාපිඡන්දා ගහො, අපි
ෙ කම්මා ගහො. දසවග් ක ගණ කම්ගම දස භික්ඛූ පකතත්තා කම්මපත්තා, 
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අවගසසා පකතත්තා ඡන්දා හා. යස්ස සඞ්ගඝො කම්මං කග ොති ගසො ගනව
කම්මපත්ගතො නාපි ඡන්දා ගහො, අපි ෙ කම්මා ගහො. වීසතිවග් ක ගණ
කම්ගමවීසතිභික්ඛූපකතත්තාකම්මපත්තා, අවගසසා පකතත්තාඡන්දා හා.
යස්සසඞ්ගඝොකම්මංකග ොතිගසොගනවකම්මපත්ගතොනාපිඡන්දා ගහො, අපි
ෙකම්මා ගහො. 

කම්මවග්ග ොනිට්ඨිගතොපඨගමො. 

2. අත්ථවසවග්ග ො 

498. [අ.නි.2.201-230] ද්ගව අත්ථවගසපටිච්ෙතථා ගතනසාවකානං
සික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං.සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, සඞ්ඝඵාසුතාය–ඉගමද්ගවඅත්ථවගස
පටිච්ෙතථා ගතනසාවකානංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං. ද්ගවඅත්ථවගසපටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං
නිග් හාය, ගපසලානංභික්ඛූනංඵාසුවිහා ාය–ඉගමද්ගවඅත්ථවගසපටිච්ෙ 
තථා ගත සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ 
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං
සංව ාය, සම්ප ායිකානංආසවානංපටිඝාතාය–ඉගම ද්ගව අත්ථවගසපටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. දිට්ඨධම්මිකානං ගව ානං 
සංව ාය, සම්ප ායිකානංගව ානංපටිඝාතාය–ඉගමද්ගවඅත්ථවගසපටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. දිට්ඨධම්මිකානං වජ්ජානං
සංව ාය, සම්ප ායිකානංවජ්ජානංපටිඝාතාය– ඉගමද්ගවඅත්ථවගසපටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. දිට්ඨධම්මිකානං භයානං
සංව ාය, සම්ප ායිකානංභයානං පටිඝාතාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගසපටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. දිට්ඨධම්මිකානං අකුසලානං
ධම්මානං සංව ාය, සම්ප ායිකානං අකුසලානං ධම්මානං පටිඝාතාය – ඉගම
ද්ගවඅත්ථවගසපටිච්ෙතථා ගතනසාවකානංසික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ද්ගව
අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ගිහීනං 
අනුකම්පාය, පාපිච්ඡානං පක්ඛුපච්ගඡදාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. අප්පසන්නානං පසාදාය, 
පසන්නානං භිගයයොභාවාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන
සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන 
සාවකානංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං.සද්ධම්මට්ඨිතියා, විනයානුග් හාය–ඉගම
ද්ගවඅත්ථවගසපටිච්ෙතථා ගතනසාවකානංසික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. 
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අත්ථවසවග්ග ොනිට්ඨිගතොදුතිගයො. 

3. පඤ්ඤත්තවග්ග ො 

499. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං පාතිගමොක්ඛං 
පඤ්ඤත්තං…ගප.… පාතිගමොක්ඛුද්ගදගසො පඤ්ඤත්ගතො…
පාතිගමොක්ඛට්ඨපනං පඤ්ඤත්තං… පවා ණා පඤ්ඤත්තා… පවා ණාඨපනං
පඤ්ඤත්තං… තජ්ජනීයකම්මං පඤ්ඤත්තං… නියස්සකම්මං පඤ්ඤත්තං…
පබ්බාජනීයකම්මං පඤ්ඤත්තං… පටිසා ණීයකම්මං පඤ්ඤත්තං…
උක්ගඛපනීයකම්මං පඤ්ඤත්තං… පරිවාසදානං පඤ්ඤත්තං… 
මූලායපටිකස්සනා පඤ්ඤත්තා… මානත්තදානං පඤ්ඤත්තං… අබ්භානං
පඤ්ඤත්තං… ඔසා ණීයං පඤ්ඤත්තං… නිස්සා ණීයං පඤ්ඤත්තං…
උපසම්පදං පඤ්ඤත්තං… අපගලොකනකම්මං පඤ්ඤත්තං… ඤත්තිකම්මං
පඤ්ඤත්තං… ඤත්තිදුතියකම්මං පඤ්ඤත්තං… ඤත්තිෙතුත්ථකම්මං
පඤ්ඤත්තං…ගප.…. 

පඤ්ඤත්තවග්ග ොනිට්ඨිගතොතතිගයො. 

4. අපඤ්ඤත්ගතපඤ්ඤත්තවග්ග ො 

500. …ගප.… අපඤ්ඤත්ගත පඤ්ඤත්තං, පඤ්ඤත්ගත
අනුපඤ්ඤත්තං…ගප.… සම්මුඛාවිනගයො පඤ්ඤත්ගතො…ගප.… සතිවිනගයො 
පඤ්ඤත්ගතො…ගප.… අමූළ්හවිනගයො පඤ්ඤත්ගතො…ගප.…
පටිඤ්ඤාතක ණං පඤ්ඤත්තං…ගප.… ගයභුයයසිකා පඤ්ඤත්තා…ගප.…
තස්සපාපියසිකා පඤ්ඤත්තා…ගප.… තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො
සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, සඞ්ඝඵාසුතාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන
සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. දුම්මඞ්කූනං
පුග් ලානං නිග් හාය, ගපසලානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහා ාය – ඉගම ද්ගව 
අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො.
ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං තිණවත්ථා ගකො
පඤ්ඤත්ගතො. දිට්ඨධම්මිකානංආසවානංසංව ාය, සම්ප ායිකානංආසවානං
පටිඝාතාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං 
තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන
සාවකානංතිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො.දිට්ඨධම්මිකානංගව ානංසංව ාය, 
සම්ප ායිකානං ගව ානං පටිඝාතාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. ද්ගව අත්ථවගස 
පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො.
දිට්ඨධම්මිකානං වජ්ජානං සංව ාය, සම්ප ායිකානං වජ්ජානං පටිඝාතාය –
ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං තිණවත්ථා ගකො
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පඤ්ඤත්ගතො. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං 
තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. දිට්ඨධම්මිකානං භයානං සංව ාය, 
සම්ප ායිකානංභයානං පටිඝාතාය–ඉගමද්ගවඅත්ථවගසපටිච්ෙතථා ගතන
සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. දිට්ඨධම්මිකානං
අකුසලානං ධම්මානං සංව ාය, සම්ප ායිකානං අකුසලානං ධම්මානං
පටිඝාතාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං
තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන
සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. ගිහීනං අනුකම්පාය, පාපිච්ඡානං
පක්ඛුපච්ගඡදාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං
තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන
සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. අප්පසන්නානං පසාදාය, 
පසන්නානං භිගයයොභාවාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන
සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ
තථා ගතන සාවකානං තිණවත්ථා ගකො පඤ්ඤත්ගතො. සද්ධම්මට්ඨිතියා, 
විනයානුග් හාය – ඉගම ද්ගව අත්ථවගස පටිච්ෙ තථා ගතන සාවකානං 
තිණවත්ථා ගකොපඤ්ඤත්ගතො. 

අපඤ්ඤත්ගතපඤ්ඤත්තවග්ග ොනිට්ඨිගතොෙතුත්ගථො. 

5. නවසඞ් හවග්ග ො 

501. නවසඞ් හා – වත්ථුසඞ් ගහො, විපත්තිසඞ් ගහො ආපත්තිසඞ් ගහො, 
නිදානසඞ් ගහො, පුග් ලසඞ් ගහො, ඛන්ධසඞ් ගහො, සමුට්ඨානසඞ් ගහො, 
අධික ණසඞ් ගහො, සමථසඞ් ගහොති. 

අධික ගණ සමුප්පන්ගන සගෙ උගභො අත්ථපච්ෙත්ථිකා ආ ච්ඡන්ති 
උභින්නම්පි වත්ථු ආග ොොගපතබ්බං. උභින්නම්පි වත්ථු ආග ොොගපත්වා
උභින්නම්පි පටිඤ්ඤා ගසොතබ්බා. උභින්නම්පි පටිඤ්ඤං සුත්වා උගභොපි
වත්තබ්බා – ‘‘අම්හාකං ඉමස්මිං අධික ගණ වූපසමිගත [වූපසගමපි (ක.)] 
උගභොපිතුට්ඨාභවිස්සථා’’ති.සගෙආහංසු–‘‘උගභොපිතුට්ඨා භවිස්සාමා’’ති, 
සඞ්ගඝනතංඅධික ණංසම්පටිච්ඡිතබ්බං.සගෙඅලජ්ජුස්සන්නා ගහොති, පරිසා
උබ්බාහිකාය වූපසගමතබ්බං. සගෙ බාලුස්සන්නා ගහොති, පරිසා විනයධග ො 
පරිගයසිතබ්ගබො ගයන ධම්ගමන ගයන විනගයන ගයන සත්ථුසාසගනන තං
අධික ණංවූපසම්මති.තථා තංඅධික ණංවූපසගමතබ්බං. 

වත්ථු ජානිතබ්බං, ග ොත්තං ජානිතබ්බං, නාමං ජානිතබ්බං, ආපත්ති
ජානිතබ්බා. 
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ගමථුනධම්ගමොති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – පා ාජිකන්ති නාමඤ්ගෙව
ආපත්තිෙ. 

අදින්නාදානන්ති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – පා ාජිකන්ති නාමඤ්ගෙව
ආපත්තිෙ. 

මනුස්සවිග් ගහොති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – පා ාජිකන්ති නාමඤ්ගෙව
ආපත්තිෙ. 

උත්තරිමනුස්සධම්ගමොති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – පා ාජිකන්ති 
නාමඤ්ගෙවආපත්තිෙ. 

සුක්කවිස්සට්ඨීතිවත්ථුගෙවග ොත්තඤ්ෙ–සඞ්ඝාදිගසගසොති නාමඤ්ගෙව
ආපත්තිෙ. 

කායසංසග්ග ොතිවත්ථුගෙවග ොත්තඤ්ෙ–සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙව 
ආපත්තිෙ. 

දුට්ඨුල්ලවාොතිවත්ථුගෙවග ොත්තඤ්ෙ–සඞ්ඝාදිගසගසොති නාමඤ්ගෙව
ආපත්තිෙ. 

අත්තකාමන්ති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙව 
ආපත්තිෙ. 

සඤ්ෙරිත්තන්ති වත්ථුගෙවග ොත්තඤ්ෙ– සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙව
ආපත්තිෙ. 

සඤ්ඤාචිකාය කුටිං කා ාපනන්ති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – 
සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙවආපත්ති ෙ. 

මහල්ලකං විහා ං කා ාපනන්ති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – 
සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙවආපත්තිෙ. 

භික්ඛුං අමූලගකන පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංසනන්ති වත්ථු ගෙව 
ග ොත්තඤ්ෙ–සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙවආපත්තිෙ. 

භික්ඛුං අඤ්ඤභාගියස්ස අධික ණස්සකිඤ්චි ගදසං ගලසමත්තං උපාදාය
පා ාජිගකන ධම්ගමන අනුද්ධංසනන්ති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ –
සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙවආපත්තිෙ. 
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සඞ්ඝගභදකස්ස භික්ඛුගනො යාවතතියං සමනුභාසනාය න 
පටිනිස්සජ්ජනන්ති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙව
ආපත්ති ෙ. 

ගභදකානුවත්තකානං භික්ඛූනං යාවතතියං සමනුභාසනාය න
පටිනිස්සජ්ජනන්ති වත්ථු ගෙව ග ොත්තඤ්ෙ – සඞ්ඝාදිගසගසොති නාමඤ්ගෙව
ආපත්තිෙ. 

දුබ්බෙස්ස භික්ඛුගනො යාවතතියං සමනුභාසනාය න පටිනිස්සජ්ජනන්ති
වත්ථුගෙවග ොත්තඤ්ෙ–සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙවආපත්ති ෙ. 

කුලදූසකස්සභික්ඛුගනොයාවතතියංසමනුභාසනායන පටිනිස්සජ්ජනන්ති
වත්ථුගෙවග ොත්තඤ්ෙ–සඞ්ඝාදිගසගසොතිනාමඤ්ගෙවආපත්ති ෙ…ගප.…. 

අනාදරියං පටිච්ෙ උදගක උච්ො ං වා පස්සාවං වා ගඛළං වා ක ණන්ති 
වත්ථුගෙවග ොත්තඤ්ෙ–දුක්කටන්තිනාමඤ්ගෙවආපත්තිොති. 

නවසඞ් හවග්ග ොනිට්ඨිගතොපඤ්ෙගමො. 

තස්සුද්දානං– 

අපගලොකනං ඤත්තිෙ, දුතියං ෙතුත්ගථනෙ; 
වත්ථුඤත්තිඅනුස්සාවනං, සීමාපරිසගමවෙ. 

සම්මුඛාපටිපුච්ඡාෙ, පටිඤ්ඤාවිනයා ගහො; 
වත්ථුසඞ්ඝපුග් ලඤ්ෙ, ඤත්තිංනපච්ඡාඤත්තිෙ. 

වත්ථුංසඞ්ඝපුග් ලඤ්ෙ, සාවනංඅකාගලනෙ; 
අතිඛුද්දකාමහන්තාෙ, ඛණ්ඩච්ඡායානිමිත්තකා. 

බහිනදීසමුද්ගදෙ, ජාතස්සග ෙභින්දති; 
අජ්ගඣොත්ථ තිසීමාය, ෙතුපඤ්ෙෙවග්ගිකා. 

දසවීසතිවග් ාෙ, අනාහටාෙආහටා; 
කම්මපත්තාඡන්දා හා, කම්මා හාෙපුග් ලා. 

අපගලොකනංපඤ්ෙට්ඨානං, ඤත්තිෙනවඨානිකා; 
ඤත්තිදුතියංසත්තට්ඨානං, ෙතුත්ථාසත්තඨානිකා. 

සුට්ඨුඵාසුෙදුම්මඞ්කු, ගපසලාොපිආසවා; 
ගව වජ්ජභයඤ්ගෙව, අකුසලංගිහීනඤ්ෙ. 
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පාපිච්ඡා අප්පසන්නානං, පසන්නා ධම්මට්ඨපනා; 
විනයානුග් හාගෙව, පාතිගමොක්ඛුද්ගදගසනෙ. 

පාතිගමොක්ඛඤ්ෙ ඨපනා, පවා ණඤ්ෙඨපනං; 
තජ්ජනීයානියස්සඤ්ෙ, පබ්බාජනීයපටිසා ණී; 

උක්ගඛපනපරිවාසං, මූලමානත්තඅබ්භානං; 
ඔසා ණංනිස්සා ණං, තගථවඋපසම්පදා. 

අපගලොකනඤත්ති ෙ, දුතියඤ්ෙෙතුත්ථකං; 
අපඤ්ඤත්ගතනුපඤ්ඤත්තං, සම්මුඛාවිනගයොසති. 

අමූළ්හපටිගයභුයය, පාපියතිණවත්ථා කං; 
වත්ථුවිපත්තිආපත්ති, නිදානංපුග් ගලනෙ. 

ඛන්ධා ගෙවසමුට්ඨානා, අධික ණගමවෙ; 
සමථාසඞ් හාගෙව, නාමආපත්තිකාතථාති. 

පරිවාග ොනිට්ඨිගතො. 

පරිවා පාළනිට්ඨිතා. 
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