භිකඛුපාතිම ාකඛපාළි

නිස්සරණ වනය සඟ පිරිස
මීතිරිගල - 11742
2560 මැදින්
2017 මාර්තු

2

උපපොසථකම්මස්ස පුබ්බකරණ පුබ්බකිච්චොනි
නමමා තස්ස භගවමතා අරහමතා සම්මාසම්බුද්ධස්ස!!!
විනය පුච්ඡො සම්මුති:
සුණාතු මම භමතත සම්ඝා. යදි ස්ඝස්ස පත්තකල්ලං අහං ආයස්මතතං .............. (මෙරං / භික්ුං) විනයං
පුමඡෙයයං.
විනය විස්සජ්ජන සම්මුති: සුණාතු මම භමතත සම්ඝා. යදි ස්ඝස්ස පත්තකල්ලං අහං ආයස්මතා ..........
(මෙමරන / භික්ුනා) විනයං පුම්ඨා විස්සමජෙයයං.
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පුච්ඡො:
සම්මජෙනී පදීමපා ච, උදකං ආසමනන ච;
උමපාසෙස්ස එතානි, ‘පුබ්බකරණ’තති වුඡචති.
ඔකාස! සම්මජෙනී, සම්මජෙන කරණං කතං කිං?
විස්සජ්ජන: සම්මජෙන කරණං නි්ිතං.
පුච්ඡො: පදීමපා ච, පදීපුජෙලනං කතං කිං?
විස්සජ්ජන: පදීපුජෙලනං නි්ිතං / ඉදානි පන සුරියාමලාකස්ස අත්ථිතාය පදීප කිඡචං ඉධ නත්ථි.
පුච්ඡො: උදකං ආසමනන ච, ආසමනන සහ පානීය පරිමභාෙනීය උදක්ඨපනං කතං කිං?
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විස්සජ්ජන: ආසමනන සහ පානීය පරිමභාෙනීය උදක්ඨපනං නි්ිතං.
පුච්ඡො: උමපාසෙස්ස එතානි, ‘පුබ්බකරණ’තති වුඡචති කිං?
විස්සජ්ජන: එතානි චත්තාරි වත්තානි සම්මජෙන කරණාදීනි ස්ඝ සතනිපාතමතා පඨමං කත්තබ්බත්තා,
උමපාසෙස්ස, උමපාසෙකම්මස්ස පුබ්බකරණතති වුඡචති. පුබ්බකරණානීති අක්ාතානි.
පුච්ඡො:
ෙන්ද, පාරිසුද්ි, උතුක්ානං, භික්ුගණනා ච ඔවාමදා;
උමපාසෙස්ස එතානි, ‘පුබ්බකිඡච’තති වුඡචති.
ෙන්දපාරිසුද්ි, ෙන්දාරහානං භික්ූනං ෙන්දපාරිසුද්ි ආහරණං කතං කිං?
විස්සජ්ජන: ෙන්දපාරිසුද්ි ආහරණං ඉධ නත්ථි. / ෙන්ද පාරිසුද්ි ආහරණං නි්ිතං.
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පුච්ඡො: උතුක්ානං, මහමතතාදීනං තිණ්ණං උතූනං එත්තකං අතිකකතතං, එත්තකං අවසි්ඨතති. එවං උතු
ආචික්නං කතං කිං?
විස්සජ්ජන: උතූනිධ පන සාසමන මහමතත, ගිම්හ, වස්සානානං වමසන තීණි මහාතති. අයං ......... උතු,
අසමං උතුම්හි අ්ඨ/දස උමපාසො, ඉමනා පමක්න එමකා උමපාසමො සම්පමත්තා .......... (උමපාසො
අතිකකතතා / උමපාසමො අතිකකමතතා) ........... (උමපාසො අවසි්ඨා / උමපාසමො අවසිම්ඨා).
පුච්ඡො: භික්ු ගණනාච, ඉමස්මං උමපාසෙමගග සතනිපතිතානං භික්ූනං ගණනා, කිත්තකා භික්ූ මහාතති?
විස්සජ්ජන: ඉමස්මං උමපාසෙමගග සතනිපතිතානං භික්ූනං ගණනා… භික්ූ මහාතති.
පුච්ඡො: ඔවාමදා, භික්ුණීනං ඔවාමදා දාතමබ්බා දිමතනා කිං?
විස්සජ්ජන: ඉදානි පන තාසං නත්ථිතාය මසා ච ඔවාමදා ඉධ නත්ථි.
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පුච්ඡො: උමපාසෙස්ස එතානි, ‘පුබ්බකිඡච’තති වුඡචති කිං?
විස්සජ්ජන: එතානි පඤ්ච කම්මානි ෙන්දාහරණාදීනි පාතිමමාක්ුමද්දසමතා පඨමං කත්තබ්බත්තා උමපාසෙස්ස,
උමපාසෙකම්මස්ස පුබ්බකිඡචතති වුඡචති. පුබ්බකිඡචානීති අක්ාතානි.
පුච්ඡො:
උමපාසමො, යාවතිකා ච භික්ූ කම්මප්පත්තා;
සභාගාපත්තිමයා ච න විජෙතති;
වජෙනීයා ච පුගගලා තස්මං න මහාතති, ‘‘පත්තකල්ල’’තති වුඡචති.
උමපාසමො, තීසු උමපාසෙ දිවමසසු චාතුද්දසී, පණ්ණරසී, සාමගගීසු අජෙුමපාසමො මකා උමපාසමො?
විස්සජ්ජන: අජෙුමපාසමො පණ්ණරමසා / චාතුද්දමසා.
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පුච්ඡො: යාවතිකා ච භික්ූ කම්මප්පත්තාති කිං?
විස්සජ්ජන: යත්තකා භික්ූ තස්ස උමපාසෙකම්මස්ස, පත්තා යුත්තා අනුරූපා, සබ්බතතිමමන පරිමඡෙමදන
චත්තාමරා භික්ූ පකතත්තා. සම්ඝන අනුකිත්තා, මත ච ම්ා හත්ථපාසං අවිෙහිත්වා එක සීමායං ිතා.
පුච්ඡො: සභාගාපත්තිමයා ච න විජෙතති කිං?
විස්සජ්ජන: විකාල මභාෙනාදී වත්ථු සභාගාපත්තිමයා ච න විජෙතති.
පුච්ඡො: වජෙනීයා ච පුගගලා තස්මං න මහාතති කිං?
විස්සජ්ජන: ගහ්ඨ, පණ්ඩකාදමයා එක වීසති වජෙනීය පුගගලා හත්ථපාසමතා බහිකරණ වමසන
වමජෙතබ්බා. මත අස්මං න මහාතති.
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පුච්ඡො: පත්තකල්ලතති වුඡචති කිං?
විස්සජ්ජන: ස්ඝස්ස උමපාසෙ කම්මං ඉමමහි චතූහි ලක්මණහි ස්ඝහිතං පත්තකල්ලතති වුඡචති.
පත්තකාලවතතතති අක්ාතං. පුබ්බකරණ පුබ්බකිඡචානි සමාමපත්වා මදසිතාපත්තිකස්ස සමගගස්ස
භික්ුස්ඝස්ස අනුමතියා පාතිමමාක්ං උද්දිසිතුං ආරාධනං කමරාම.
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නිදානුපදෙපසො
නමමා තස්ස භගවමතා අරහමතා සම්මාසම්බුද්ධස්ස !
සුණාතු මම භමතත සම්ඝා. අජෙුමපාසමො පණ්ණරමසා, යදි ස්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සම්ඝා උමපාසෙං
කමරයය, පාතිමමාක්ං උද්දිමසයය. කිං ස්ඝස්ස පුබ්බකිඡචං? පාරිසුද්ිං ආයස්මමතතා ආමරාමචෙ,
පාතිමමාක්ං උද්දිසිස්සාම, තං සමබ්බ’ව සතතා සාධුකං සුමණාම මනසි කමරාම. යස්ස සියා ආපත්ති, මසා
ආවිකමරයය, අසතතියා ආපත්තියා තුණ්හීභවිතබ්බං, තුණ්හීභාමවන ම්ා පනායස්මමතත පරිසුද්ධා’ති
මවදිස්සාම. යො ම්ා පන පමඡචකපු්ඨස්ස මවයයාකරණං මහාති, එවමමවං එවරූපාය පරිසාය යාවතතියං
අනුසාවිතං මහාති. මයා පන භික්ු යාවතතියං අනුසාවියමාමන සරමාමනා සතතිං ආපත්තිං නාවිකමරයය,
සම්පොනමුසාවාදස්ස මහාති. සම්පොනමුසාවාමදා ම්ා පනා’යස්මමතතා අතතරායිමකා ධමම්මා වුමත්තා
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භගවතා, තස්මා සරමාමනන භික්ුනා ආපමතනන විසුද්ධාමපමක්න සතති ආපත්ති ආවිකාතබ්බා, ආවිකතා
හිස්ස ඵාසු මහාති.
උද්දි්ඨං ම්ා ආයස්මමතතා නිදානං. තත්ථා’යස්මමතත පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? දුතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ
පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා තුණ්හී, එව’මමතං
ධාරයාම.
නිදානුපදෙපසො පඨපමො.
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පොරොජිකුපදෙපසො
තතරි’මම චත්තාමරා පාරාජිකා ධම්මා උමද්දසං ආගඡෙතති.
1. මයා පන භික්ු භික්ූනං සික්ාසාජීවසමාපමතනා සික්ං අප්පඡචක්ාය දුබ්බලයං අනාවීකත්වා මමෙුනං
ධම්මං පතිමසමවයය, අතතමමසා තිරඡොනගතාය’පි, පාරාජිමකා මහාති අසංවාමසා.
2. මයා පන භික්ු ගාමා වා අරඤ්ා වා අදිතනං මෙයයස්්ාතං ආදිමයයය, යොරූමප අදිතනාදාමන
රාොමනා මචාරං ගමහත්වා හමනයයුං වා බමතධයයුං වා පබ්බාමෙයයුං වා මචාමරා’සි බාමලා’සි මූම්හා’සි
මෙමනා’සී’ති, තොරූපං භික්ු අදිතනං ආදියමාමනා අය’ම්පි පාරාජිමකා මහාති අසංවාමසා.
3. මයා පන භික්ු සඤ්චිඡච මනුස්සවිගගහං ජීවිතා මවාමරාමපයය, සත්ථහාරකං වා’ස්ස පරිමයමසයය,
මරණවණ්ණං වා සංවමණ්ණයය, මරණාය වා සමාදමපයය ‘අමම්භා පුරිස කිං තුය්හි’මනා පාපමකන
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දුජජීවිමතන, මතං මත ජීවිතා මසමයයා’ති, ඉති චිත්තමමනා චිත්තස්කමප්පා අමනකපරියාමයන
මරණවණ්ණං වා සංවමණ්ණයය, මරණාය වා සමාදමපයය, අය’ම්පි පාරාජිමකා මහාති අසංවාමසා.
4. මයා පන භික්ු අනභිොනං උත්තරිමනුස්සධම්මං අත්තූපනායිකං අලමරියාණදස්සනං සමුදාචමරයය ‘ඉති
ොනාම, ඉති පස්සාමී’ති, තමතා අපමරන සමමයන සමනුගගාහියමාමනා වා අසමනුගගාහියමාමනා වා
ආපමතනා විසුද්ධාමපමක්ා එවං වමදයය ‘අොන’මමවං ආවුමසා අවචං ොනාම, අපස්සං පස්සාම, තුඡෙං
මුසා විලපි’තති, අඤ්ඤතර අිමානා, අය’ම්පි පාරාජිමකා මහාති අසංවාමසා.
උද්දි්ඨා ම්ා ආයස්මමතතා චත්තාමරා පාරාජිකා ධම්මා. මයසං භික්ු අඤ්ඤතරං වා අඤ්ඤතරං වා
ආපජජිත්වා න ලභති භික්ූහි සද්ිං සංවාසං යො පුමර, තො පඡො, පාරාජිමකා මහාති අසංවාමසා.
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තත්ථා’යස්මමතත පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? දුතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම,
කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා තුණ්හී, එව’මමතං ධාරයාම.
පොරොජිකුපදෙපසො දුතිපයො.

සඞ්ඝොදිපසසුපදෙපසො
ඉමම ම්ා පනා’යස්මමතතා මතරස ස්ඝාදිමසසා ධම්මා උමද්දසං ආගඡෙතති.
1. සමඤ්චතනිකා සුකකවිස්ි අඤ්ඤතර සුපිනතතා ස්ඝාදිමසමසා.
2. මයා පන භික්ු ඔතිමණ්ණා විපරිණමතන චිමත්තන මාතුගාමමන සද්ිං කායසංසගගං සමාපමජෙයය
හත්ථගාහං වා මවණිගාහං වා අඤ්ඤතරස්ස වා අඤ්ඤතරස්ස වා අ්ගස්ස පරාමසනං, ස්ඝාදිමසමසා.
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3. මයා පන භික්ු ඔතිමණ්ණා විපරිණමතන චිමත්තන මාතුගාමං දු්ඨුල්ලාහි වාචාහි ඔභාමසයය යො තං
යුවා යුවතිං මමෙුනූපසංහිතාහි, ස්ඝාදිමසමසා.
4. මයා පන භික්ු ඔතිමණ්ණා විපරිණමතන චිමත්තන මාතුගාමස්ස සතතිමක අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණං
භාමසයය: එත’දගගං භගිනි පාරිචරියානං යා මාදිසං සීලවතතං කලයාණධම්මං බරහ්මචාරිං එමතන ධමම්මන
පරිචමරයයා’ති මමෙුනූ’පසංහිමතන, ස්ඝාදිමසමසා.
5. මයා පන භික්ු සඤ්චරිත්තං සමාපමජෙයය ඉත්ථියා වා පුරිසමතිං පුරිසස්ස වා ඉත්ථිමතිං, ොයත්තමන වා
ොරත්තමන වා, අතතමමසා ත්්ණිකාය’පි, ස්ඝාදිමසමසා.
6. සඤ්ාචිකාය පන භික්ුනා කුටං කාරයමාමනන අස්සාමකං අත්තුමද්දසං පමාණිකා කාමරතබ්බා, තතරි’දං
පමාණං, දීඝමසා ද්වාදස විදත්ථිමයා සුගතවිදත්ථියා, තිරියං සත්තතතරා, භික්ූ අභිමනතබ්බා වත්ථු මදසනාය,
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මතහි භික්ූහි වත්ථුං මදමසතබ්බං අනාරම්භං සපරිකකමනං. සාරමම්භ මච භික්ු වත්ථුස්මං අපරිකකමමන
සඤ්ාචිකාය කුටං කාමරයය, භික්ූ වා අනභිමනයය වත්ථුමදසනාය, පමාණං වා අතිකකාමමයය,
ස්ඝාදිමසමසා.
7. මහල්ලකං පන භික්ුනා විහාරං කාරයමාමනන සස්සාමකං අත්තුමද්දසං භික්ූ අභිමනතබ්බා
වත්ථුමදසනාය, මතහි භික්ූහි වත්ථුං මදමසතබ්බං අනාරම්භං සපරිකකමනං. සාරමම්භ මච භික්ු වත්ථුස්මං
අපරිකකමමන මහල්ලකං විහාරං කාමරයය, භික්ූ වා අනභිමනයය වත්ථුමදසනාය, ස්ඝාදිමසමසා.
8. මයා පන භික්ු භික්ුං දුම්ඨා මදාමසා අප්පතීමතා අමූලමකන පාරාජිමකන ධමම්මන අනුද්ධංමසයය
‘අමප්පව නාම නං ඉමම්හා බරහ්මචරියා චාමවයය’තති, තමතා අපමරන සමමයන සමනුගගාහියමාමනා වා
අසමනුගගාහියමාමනා වා අමූලක’මඤ්ච’ව තං අිකරණං මහාති, භික්ු ච මදාසං පති්ඨාති, ස්ඝාදිමසමසා.
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9. මයා පන භික්ු භික්ුං දුම්ඨා මදාමසා අප්පතීමතා අඤ්ඤභාගියස්ස අිකරණස්ස කිඤ්චිමදසං
මලසමත්තං උපාදාය පාරාජිමකන ධමම්මන අනුද්ධංමසයය ‘අමප්පව නාම නං ඉමම්හා බරහ්මචරියා
චාමවයය’තති, තමතා අපමරන සමමයන සමනුගගාහියමාමනා වා අසමනුගගාහියමාමනා වා
අඤ්ඤභාගිය’මඤ්ච’ව තං අිකරණං මහාති මකාචිමදමසා මලසමමත්තා උපාදිමතනා, භික්ු ච මදාසං
පති්ඨාති, ස්ඝාදිමසමසා.
10. මයා පන භික්ු සමගගස්ස ස්ඝස්ස මභදාය පරකකමමයය, මභදනසංවත්තනිකං වා අිකරණං සමාදාය
පගගය්හ තිම්ඨයය, මසා භික්ු භික්ූහි එව’මස්ස වචනීමයා: ‘මා ආයස්මා සමගගස්ස ස්ඝස්ස මභදාය
පරකකම, මභදනසංවත්තනිකං වා අිකරණං සමාදාය පගගය්හ අ්ඨාසි, සමමතා’යස්මා සම්ඝන, සමමගගා
හි සම්ඝා සමම්මාදමාමනා අවිවදමාමනා එකුමද්දමසා ඵාසු විහරතී’ති. එවඤ්ච මසා භික්ු භික්ූහි
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වුඡචමාමනා තමෙ’ව පගගමණ්හයය, මසා භික්ු භික්ූහි යාවතතියං සමනුභාසිතමබ්බා තස්ස පටනිස්සගගාය,
යාවතතිය’මඤ්ච සමනුභාසියමාමනා තං පටනිස්සමජෙයය, ඉමඡචතං කුසලං, මනා මච පටනිස්සමජෙයය,
ස්ඝාදිමසමසා.
11. තමස්ස’ව ම්ා පන භික්ුස්ස භික්ූ මහාතති අනුවත්තකා වගගවාදකා එමකා වා මද්ව වා තමයා වා, මත
එවං වමදයයුං : ‘මා ආයස්මමතතා එතං භික්ුං කිඤ්චි අවචුත්ථ, ධම්මවාදී මච’මසා භික්ු, විනයවාදී මච’මසා
භික්ු, අම්හාක’මඤ්ච’මසා භික්ු ෙන්දඤ්ච රැචිඤ්ච ආදාය මවාහරති, ොනාති, මනා භාසති, අම්හාකං මප’තං
්මතී’ති. මත භික්ූ භික්ූහි එවමස්සු වචනීයා ‘මා ආයස්මමතතා එවං අවචුත්ථ, න මචමසා භික්ු ධම්මවාදී,
න මචමසා භික්ු විනයවාදී, මා ආයස්මතතානම්පි ස්ඝමභමදා රැඡචිත්ථ, සමමතා’යස්මතතානං සම්ඝන,
සමමගගා හි සම්ඝා සමම්මාදමාමනා අවිවදමාමනා එකුමද්දමසා ඵාසු විහරතී’ති. එවඤ්ච මත භික්ූ භික්ූහි
18

වුඡචමානා තමෙ’ව පගගමණ්හයයුං, මත භික්ූ භික්ූහි යාවතතියං සමනුභාසිතබ්බා තස්ස පටනිස්සගගාය.
යාවතතිය’මඤ්ච සමනුභාසියමානා තං පටනිස්සමජෙයයුං, ඉමඡචතං කුසලං, මනා මච පටනිස්සමජෙයයුං,
ස්ඝාදිමසමසා.
12. භික්ු පමන’ව දුබ්බ’චොතිමකා මහාති උමද්දසපරියාපමතනසු සික්ාපමදසු භික්ූහි සහධම්මකං
වුඡචමාමනා අත්තානං අවචනීයං කමරාති ‘මා මං ආයස්මමතතා කිඤ්චි අවචුත්ථ කලයාණං වා පාපකං වා,
අහ’ම්පා’යස්මමතත න කිඤ්චි වක්ාම කලයාණං වා පාපකං වා, විරමො’යස්මමතතා මම වචනායා’ති. මසා
භික්ු භික්ූහි එව’මස්ස වචනීමයා : ‘මා ආයස්මා අත්තානං අවචනීයං අකාසි. වචනීය’මමවා’යස්මා
අත්තානං කමරාතු. ආයස්මා’පි භික්ූ වමදතු සහධමම්මන. භික්ූ’පි ආයස්මතතං වක්තති සහධමම්මන. එවං
සංවද්ධා හි තස්ස භගවමතා පරිසා, යදිදං අඤ්ඤ’මඤ්ඤ වචමනන අඤ්ඤ’මඤ්ඤ වු්ඨාපමනනා’ති. එවඤ්ච
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මසා භික්ු භික්ූහි වුඡචමාමනා තමෙව පගගමණ්හයය, මසා භික්ු භික්ූහි යාවතතියං සමනුභාසිතමබ්බා
තස්ස පටනිස්සගගාය. යාවතතිය’මඤ්ච සමනුභාසියමාමනා තං පටනිස්සමජෙයය, ඉමඡචතං කුසලං, මනා
මච පටනිස්සමජෙයය, ස්ඝාදිමසමසා.
13. භික්ු පමන’ව අඤ්ඤතරං ගාමං වා නිගමං වා උපනිස්සාය විහරති කුලදූසමකා පාපසමාචාමරා, තස්ස
ම්ා පාපකා සමාචාරා දිස්සතති මච’ව සුයයතති ච, කුලානි ච මතන දු්ඨානි දිස්සතති මච’ව සුයයතති ච,
මසා භික්ු භික්ූහි එව’මස්ස වචනීමයා : ‘ආයස්මා ම්ා කුලදූසමකා පාපසමාචාමරා, ආයස්මමතා ම්ා
පාපකා සමාචාරා දිස්සතති මචව සුයයතති ච, කුලානි චා’යස්මතා දු්ඨානි දිස්සතති මච’ව සුයයතති ච,
පකකමතා’යස්මා ඉමම්හා ආවාසා, අලං මත ඉධ වාමසනා’ති, එවඤ්ච මසා භික්ු භික්ූහි වුඡචමාමනා මත
භික්ූ එවං වමදයය : ‘ෙන්දගාමමනා ච භික්ූ, මදාසගාමමනා ච භික්ූ, මමාහගාමමනා ච භික්ූ, භයගාමමනා
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ච භික්ූ තාදිසිකාය ආපත්තියා එකඡචං පබ්බාමෙතති, එකඡචං න පබ්බාමෙතතී’ති. මසා භික්ු භික්ූහි
එවමස්ස වචනීමයා ‘මා ආයස්මා එවං අවච, න ච භික්ූ ෙන්දගාමමනා, න ච භික්ූ මදාසගාමමනා, න ච
භික්ූ මමාහගාමමනා, න ච භික්ූ භයගාමමනා, ආයස්මා ම්ා කුලදූසමකා පාපසමාචාමරා, ආයස්මමතා
ම්ා පාපකා සමාචාරා දිස්සතති මච’ව සුයයතති ච, කුලානි චා’යස්මතා දු්ඨානි දිස්සතති මච’ව සුයයතති ච,
පකකමතා’යස්මා ඉමම්හා ආවාසා, අලං මත ඉධ වාමසනා’ති. එවඤ්ච මසා භික්ු භික්ූහි වුඡචමාමනා
තමෙව පගගමණ්හයය, මසා භික්ු භික්ූහි යාවතතියං සමනුභාසිතමබ්බා තස්ස පටනිස්සගගාය,
යාවතතියමඤ්ච සමනුභාසියමාමනා තං පටනිස්සමජෙයය, ඉමඡචතං කුසලං, මනා මච පටනිස්සමජෙයය,
ස්ඝාදිමසමසා.
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උද්දි්ඨා ම්ා ආයස්මමතතා මතරස ස්ඝාදිමසසා ධම්මා නව පඨමාපත්තිකා, චත්තාමරා යාවතතියකා.
මයසං භික්ු අඤ්ඤතරං වා අඤ්ඤතරං වා ආපජජිත්වා යාවතිහං ොනං පටඡොමදති, තාවතිහං මතන
භික්ුනා අකාමා පරිවත්ථබ්බං. පරිවුත්ථපරිවාමසන භික්ුනා උත්තරිං ොරත්තං භික්ුමානත්තාය
පටපජජිතබ්බං, චිණ්ණමානමත්තා භික්ු යත්ථ සියා වීසතිගමණා භික්ුසම්ඝා, තත්ථ මසා භික්ු
අමබ්භතමබ්බා. එමකන’පි මච ඌමනා වීසතිගමණා භික්ුසම්ඝා තං භික්ුං අමබ්භයය, මසා ච භික්ු
අනබ්භිමතා, මත ච භික්ූ ගාරය්හා, අයං තත්ථ සාමීචි.
තත්ථා’යස්මමතත පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? දුතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම,
කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා තුණ්හී, එව’මමතං ධාරයාම.
සඞ්ඝොදිපසසුපදෙපසො තතිපයො.
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අනියතුපදෙපසො
ඉමම ම්ා පනා’යස්මමතතා මද්ව අනියතා ධම්මා උමද්දසං ආගඡෙතති.
1. මයා පන භික්ු මාතුගාමමන සද්ිං එමකා එකාය රමහා පටඡෙමතන ආසමන අලංකම්මනිමය නිසජෙං
කමප්පයය, ත’මමනං සමද්ධයයවචසා උපාසිකා දිස්වා තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතමරන වමදයය පාරාජිමකන
වා ස්ඝාදිමසමසන වා පාචිත්තිමයන වා, නිසජෙං භික්ු පටොනමාමනා තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතමරන
කාමරතමබ්බා පාරාජිමකන වා ස්ඝාදිමසමසන වා පාචිත්තිමයන වා, මයන වා සා සමද්ධයයවචසා
උපාසිකා වමදයය, මතන මසා භික්ු කාමරතමබ්බා. අයං ධමම්මා අනියමතා.
2. න’මහව ම්ා පන පටඡෙතනං ආසනං මහාති නාලංකම්මනියං, අලඤ්ච ම්ා මහාති මාතුගාමං
දු්ඨුල්ලාහි වාචාහි ඔභාසිතුං. මයා පන භික්ු තොරූමප ආසමන මාතුගාමමන සද්ිං එමකා එකාය රමහා
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නිසජෙං කමප්පයය, ත’මමනං සමද්ධයයවචසා උපාසිකා දිස්වා ද්විතනං ධම්මානං අඤ්ඤතමරන වමදයය
ස්ඝාදිමසමසන වා පාචිත්තිමයන වා, නිසජෙං භික්ු පටොනමාමනා ද්විතනං ධම්මානං අඤ්ඤතමරන
කාමරතමබ්බා ස්ඝාදිමසමසන වා පාචිත්තිමයන වා, මයන වා සා සමද්ධයයවචසා උපාසිකා වමදයය, මතන
මසා භික්ු කාමරතමබ්බා. අයම්පි ධමම්මා අනියමතා.
උද්දි්ඨා ම්ා ආයස්මමතතා මද්ව අනියතා ධම්මා. තත්ථා’යස්මමතත පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? දුතිය’ම්පි
පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා තුණ්හී,
එව’මමතං ධාරයාම.
අනියතුපදෙපසො චතුපථො.
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නිස්සග්ගියපොචිත්තියො
ඉමම ම්ා පනා’යස්මමතතා තිංස නිස්සගගියා පාචිත්තියා ධම්මා උමද්දසං ආගඡෙතති.
1. නි්ිතචීවරස්මං භික්ුනා උබ්භතස්මං කිමන දසා’හපරමං අතිමරකචීවරං ධාමරතබ්බං, තං
අතිකකාමයමතා නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
2. නි්ිතචීවරස්මං භික්ුනා උබ්භතස්මං කිමන එකරත්ත’ම්පි මච භික්ු තිචීවමරන විප්පවමසයය, අඤ්ඤතර
භික්ුසම්මුතියා නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
3. නි්ිතචීවරස්මං භික්ුනා උබ්භතස්මං කිමන භික්ුමනා පමන’ව අකාලචීවරං උප්පමජෙයය,
ආක්්මාමනන භික්ුනා පටගගමහතබ්බං, පටගගමහත්වා ිප්ප’මමව කාමරතබ්බං. මනා ච’ස්ස පාරිපූරි,
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මාසපරමං මතන භික්ුනා තං චීවරං නිකිපිතබ්බං ඌනස්ස පාරිපූරියා සතියා පඡචාසාය. තමතා මච
උත්තරිං නිකිමපයය සතියා’පි පඡචාසාය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
4. මයා පන භික්ු අඤ්ාතිකාය භික්ුනියා පුරාණචීවරං මධාවාමපයය වා රොමපයය වා ආමකාටාමපයය
වා, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
5. මයා පන භික්ු අඤ්ාතිකාය භික්ුනියා හත්ථමතා චීවරං පටගගමණ්හයය අඤ්ඤතර පාරිව්ටකා,
නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
6. මයා පන භික්ු අඤ්ාතකං ගහපතිං වා ගහපතානිං වා චීවරං විඤ්ාමපයය අඤ්ඤතර සමයා,
නිස්සගගියං පාචිත්තියං. තත්ථා’යං සමමයා, අඡිතනචීවමරා වා මහාති භික්ු, න්ඨචීවමරා වා, අයං තත්ථ
සමමයා.
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7. ත’මඤ්ච අඤ්ාතමකා ගහපති වා ගහපතානී වා බහූහි චීවමරහි අභිහ්ඨුං පවාමරයය,
සතතරැත්තරපරමං මතන භික්ුනා තමතා චීවරං සාදිතබ්බං. තමතා මච උත්තරිං සාදිමයයය, නිස්සගගියං
පාචිත්තියං.
8. භික්ුං පමන’ව උද්දිස්ස අඤ්ාතකස්ස ගහපතිස්ස වා ගහපතානියා වා චීවරමචතාපතනං උපක්ටං
මහාති ‘ඉමනා චීවරමචතාපමතනන චීවරං මචතාමපත්වා ඉත්ථතනාමං භික්ුං චීවමරන අඡොමදස්සාමී’ති.
තතර මච මසා භික්ු පුමබ්බ අප්පවාරිමතා උපස්කමත්වා චීවමර විකප්පං ආපමජෙයය : ‘සාධු වත මං
ආයස්මා ඉමනා චීවරමචතාපමතනන එවරූපං වා එවරූපං වා චීවරං මචතාමපත්වා අඡොමදහී’ති
කලයාණකමයතං උපාදාය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
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9. භික්ුං පමන’ව උද්දිස්ස උභිතනං අඤ්ාතකානං ගහපතීනං වා ගහපතානීනං වා
පමඡචකචීවරමචතාපතනානි උපක්ටානි මහාතති : ‘ඉමමහි මයං පමඡචක චීවරමචතාපමතනහි පමඡචක
චීවරානි මචතාමපත්වා ඉත්ථතනාමං භික්ුං චීවමරහි අඡොමදස්සාමා’ති, තතර මච මසා භික්ු පුමබ්බ
අප්පවාරිමතා උපස්කමත්වා චීවමර විකප්පං ආපමජෙයය : ‘සාධු වත මං ආයස්මමතතා ඉමමහි පමඡචක
චීවරමචතාපමතනහි එවරූපං වා එවරූපං වා චීවරං මචතාමපත්වා අඡොමදෙ උමභා’ව සතතා එමකනා’ති
කලයාණකමයතං උපාදාය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
10. භික්ුං පමන’ව උද්දිස්ස රාො වා රාෙමභාමගගා වා බරාහ්මමණා වා ගහපතිමකා වා දූමතන
චීවරමචතාපතනං පහිමණයය : ‘ඉමනා චීවරමචතාපමතනන චීවරං මචතාමපත්වා ඉත්ථ’තනාමං භික්ුං
චීවමරන අඡොමදහී’ති. මසා මච දූමතා තං භික්ුං උපස්කමත්වා එවං වමදයය : ‘ඉදං ම්ා, භමතත,
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ආයස්මතතං උද්දිස්ස චීවරමචතාපතනං ආභතං, පතිගණ්හාතු ආයස්මා චීවරමචතාපතන’තති. මතන භික්ුනා
මසා දූමතා එව’මස්ස වචනීමයා : ‘න ම්ා මයං, ආවුමසා, චීවරමචතාපතනං පතිගණ්හාම, චීවරඤ්ච ම්ා
මයං පතිගණ්හාම කාමලන කප්පිය’තති. මසා මච දූමතා තං භික්ුං එවං වමදයය : ‘අත්ථි පනා’යස්මමතා
මකාචි මවයයාවඡචකමරා’ති. චීවරත්ථිමකන, භික්මව, භික්ුනා මවයයාවඡචකමරා නිද්දිසිතමබ්බා ආරාමමකා
වා උපාසමකා වා ‘එමසා ම්ා, ආවුමසා, භික්ූනං මවයයාවඡචකමරා’ති. මසා මච දූමතා තං
මවයයාවඡචකරං සඤ්ාමපත්වා තං භික්ුං උපස්කමත්වා එවං වමදයය : ‘යං ම්ා, භමතත, ආයස්මා
මවයයාවඡචකරං නිද්දිසි, සඤ්ඤමත්තා මසා මයා, උපස්කමතු ආයස්මා කාමලන, චීවමරන තං
අඡොමදස්සතී’ති. චීවරත්ථිමකන, භික්මව, භික්ුනා මවයයාවඡචකමරා උපස්කමත්වා ද්වත්තික්ත්තුං
මචාමදතමබ්බා සාමරතමබ්බා : ‘අමත්ථා මම, ආවුමසා, චීවමරනා’ති, ද්වත්තික්ත්තුං මචාදයමාමනා
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සාරයමාමනා තං චීවරං අභිනිප්ඵාමදයය, ඉමඡච’තං කුසලං, මනා මච අභිනිප්ඵාමදයය, චතුක්ත්තුං
පඤ්චක්ත්තුං ෙක්ත්තුපරමං තුණ්හීභූමතන උද්දිස්ස ඨාතබ්බං, චතුක්ත්තුං පඤ්චක්ත්තුං ෙක්ත්තුපරමං
තුණ්හීභූමතා උද්දිස්ස ති්ඨමාමනා තං චීවරං අභිනිප්ඵාමදයය, ඉමඡච’තං කුසලං, තමතා මච උත්තරිං
වායමමාමනා තං චීවරං අභිනිප්ඵාමදයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං. මනා මච අභිනිප්ඵාමදයය, යත’ස්ස
චීවරමචතාපතනං ආභතං, තත්ථ සාමං වා ගතතබ්බං, දූමතා වා පාමහතමබ්බා : ‘යං ම්ා තුමම්හ
ආයස්මමතතා භික්ුං උද්දිස්ස චීවරමචතාපතනං පහිණිත්ථ, න තං තස්ස භික්ුමනා කිඤ්චි අත්ථං අනුමභාති,
යුඤ්ෙතතා’යස්මමතතා සකං, මා මවා සකං විනස්සා’ති, අයං තත්ථ සාමීචි.
චීවර වමගගා පඨමමා.
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11. මයා පන භික්ු මකාසියමස්සකං සන්ෙතං කාරාමපයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
12. මයා පන භික්ු සුද්ධකාළකානං එළකමලාමානං සන්ෙතං කාරාමපයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
13. නවං පන භික්ුනා සන්ෙතං කාරයමාමනන මද්ව භාගා සුද්ධකාළකානං එළකමලාමානං ආදාතබ්බා,
තතියං ඔදාතානං, චතුත්ථං මගාචරියානං. අනාදා මච භික්ු මද්ව භාමග සුද්ධකාළකානං එළකමලාමානං,
තතියං ඔදාතානං, චතුත්ථං මගාචරියානං, නවං සන්ෙතං කාරාමපයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
14. නවං පන භික්ුනා සන්ෙතං කාරාමපත්වා ෙබ්බස්සානි ධාමරතබ්බං, ඔමරන මච ෙතනං වස්සානං තං
සන්ෙතං විස්සමජෙත්වා වා අවිස්සමජෙත්වා වා අඤ්ඤං නවං සන්ෙතං කාරාමපයය අඤ්ඤතර භික්ුසම්මුතියා,
නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
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15. නිසීදන සන්ෙතං පන භික්ුනා කාරයමාමනන පුරාණසන්ෙතස්ස සාමතතා සුගතවිදත්ථි ආදාතබ්බා
දුබ්බණ්ණකරණාය. අනාදා මච භික්ු පුරාණසන්ෙතස්ස සාමතතා සුගතවිදත්ථිං, නවං නිසීදනසන්ෙතං
කාරාමපයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
16. භික්ුමනා පමන’ව අද්ධානමගගපටපතනස්ස එළකමලාමානි උප්පමජෙයයුං, ආක්්මාමනන භික්ුනා
පටගගමහතබ්බානි, පටගගමහත්වා තිමයාෙනපරමං සහත්ථා හරිතබ්බානි අසමතත හාරමක. තමතා මච
උත්තරිං හමරයය, අසමතත’පි හාරමක, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
17. මයා පන භික්ු අඤ්ාතිකාය භික්ුනියා එළකමලාමානි මධාවාමපයය වා රොමපයය වා විෙටාමපයය
වා, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
18. මයා පන භික්ු ොතරූපරෙතං උගගමණ්හයය වා උගගණ්හාමපයය වා උපනිකිත්තං වා සාදිමයයය,
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නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
19. මයා පන භික්ු නානප්පකාරකං රූපියසංමවාහාරං සමාපමජෙයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
20. මයා පන භික්ු නානප්පකාරකං කයවිකකයං සමාපමජෙයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
මකාසිය වමගගා දුතිමයා.
21. දසාහපරමං අතිමරකපමත්තා ධාමරතමබ්බා, තං අතිකකාමයමතා නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
22. මයා පන භික්ු ඌනපඤ්චබතධමනන පමත්තන අඤ්ඤං නවං පත්තං මචතාමපයය, නිස්සගගියං
පාචිත්තියං. මතන භික්ුනා මසා පමත්තා භික්ුපරිසාය නිස්සජජිතමබ්බා, මයා ච තස්සා භික්ුපරිසාය
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පත්තපරියමතතා, මසා තස්ස භික්ුමනා පදාතමබ්බා ‘අයං මත භික්ු පමත්තා යාව මභදනාය
ධාමරතමබ්බා’ති, අයං තත්ථ සාමීචි.
23. යානි ම්ා පන තානි ගිලානානං භික්ූනං පටසායනීයානි මභසජොනි, මසයයිදං : සප්පි නවනීතං
මතලං මධු ඵාණිතං, තානි පටගගමහත්වා සත්තාහපරමං සතනිිකාරකං පරිභුඤ්ජිතබ්බානි. තං
අතිකකාමයමතා නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
24. මාමසා මසමසා ගිම්හාන’තති භික්ුනා වස්සිකසාටකචීවරං පරිමයසිතබ්බං, අද්ධමාමසා මසමසා
ගිම්හාන’තති කත්වා නිවාමසතබ්බං. ඔමරන මච මාමසා මසමසා ගිම්හාන’තති වස්සිකසාටකචීවරං
පරිමයමසයය, ඔමරන’ද්ධමාමසා මසමසා ගිම්හාන’තති කත්වා නිවාමසයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
25. මයා පන භික්ු භික්ුස්ස සාමං චීවරං දත්වා කුපිමතා අනත්තමමනා අඡිමන්දයය වා අඡින්දාමපයය වා,
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නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
26. මයා පන භික්ු සාමං සුත්තං විඤ්ාමපත්වා තතතවාමයහි චීවරං වායාමපයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
27. භික්ුං පමන’ව උද්දිස්ස අඤ්ාතමකා ගහපති වා ගහපතානී වා තතතවාමයහි චීවරං වායාමපයය, තතර
මච මසා භික්ු පුමබ්බ අප්පවාරිමතා තතතවාමය උපස්කමත්වා චීවමර විකප්පං ආපමජෙයය ‘ඉදං ම්ා,
ආවුමසා, චීවරං මං උද්දිස්ස වීයති, ආයතඤ්ච කමරාෙ, විත්ථතඤ්ච, අප්පිතඤ්ච, සුවීතඤ්ච, සුප්පවායිතඤ්ච,
සුවිමලිතඤ්ච, සුවිතඡිතඤ්ච කමරාෙ, අමප්පව නාම මය’ම්පි ආයස්මතතානං කිඤ්චිමත්තං
අනුපදමජෙයයාමා’ති. එවඤ්ච මසා භික්ු වත්වා කිඤ්චිමත්තං අනුපදමජෙයය අතතමමසා පිණ්ඩපාතමත්ත’ම්පි,
නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
28. දසාහානාගතං කත්තිකමතමාසිකපුණ්ණමං භික්ුමනා පමන’ව අමඡචකචීවරං උප්පමජෙයය, අමඡචකං
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මඤ්ඤමාමනන භික්ුනා පටගගමහතබ්බං, පටගගමහත්වා යාව චීවරකාලසමයං නිකිපිතබ්බං. තමතා මච
උත්තරිං නිකිමපයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
29. උපවස්සං ම්ා පන කත්තිකපුණ්ණමං යානි ම්ා පන තානි ආරඤ්ඤකානි මසනාසනානි
සාස්කසම්මතානි සප්පටභයානි, තොරූමපසු භික්ු මසනාසමනසු විහරමතතා ආක්්මාමනා තිණ්ණං
චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවරං අතතරඝමර නිකිමපයය, සියා ච තස්ස භික්ුමනා මකාචි’මදව පඡචමයා මතන
චීවමරන විප්පවාසාය, ොරත්තපරමං මතන භික්ුනා මතන චීවමරන විප්පවසිතබ්බං. තමතා මච උත්තරිං
විප්පවමසයය අඤ්ඤතර භික්ුසම්මුතියා, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
30. මයා පන භික්ු ොනං ස්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තමනා පරිණාමමයය, නිස්සගගියං පාචිත්තියං.
පත්ත වමගගා තතිමයා.
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උද්දි්ඨා ම්ා ආයස්මමතතා තිංස නිස්සගගියා පාචිත්තියා ධම්මා. තත්ථා’යස්මමතත පුඡොම, කඡචිත්ථ
පරිසුද්ධා? දුතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා?
පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා තුණ්හී, එව’මමතං ධාරයාම.
තිිංස නිස්සග්ගියොපොචිත්තියො ධම්මො නිට්ඨිතො.
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සුදධපොචිත්තියො
ඉමම ම්ා පනා’යස්මමතතා මද්වනවුති පාචිත්තියා ධම්මා උමද්දසං ආගඡෙතති.
1. සම්පොනමුසාවාමද පාචිත්තියං.
2. ඔමසවාමද පාචිත්තියං.
3. භික්ු මපසුමඤ්ඤ පාචිත්තියං.
4. මයා පන භික්ු අනුපසම්පතනං පදමසා ධම්මං වාමචයය, පාචිත්තියං.
5. මයා පන භික්ු අනුපසම්පමතනන උත්තරිං දිරත්තතිරත්තං සහමසයයං කමප්පයය, පාචිත්තියං.
6. මයා පන භික්ු මාතුගාමමන සහමසයයං කමප්පයය, පාචිත්තියං.
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7. මයා පන භික්ු මාතුගාමස්ස උත්තරිං ෙප්පඤ්චවාචාහි ධම්මං මදමසයය අඤ්ඤතර විඤ්ුනා
පුරිසවිගගමහන, පාචිත්තියං.
8. මයා පන භික්ු අනුපසම්පතනස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මං ආමරාමචයය, භූතස්මං පාචිත්තියං.
9. මයා පන භික්ු භික්ුස්ස දු්ඨුල්ලං ආපත්තිං අනුපසම්පතනස්ස ආමරාමචයය අඤ්ඤතර භික්ුසම්මුතියා,
පාචිත්තියං.
10. මයා පන භික්ු පඨවිං ්මණයය වා ්ණාමපයය වා පාචිත්තියං.
මුසාවාදවමගගා පඨමමා.
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11. භූතගාමපාතවයතාය පාචිත්තියං.
12. අඤ්ඤවාදමක, විමහසමක පාචිත්තියං.
13. උජඣාපනමක, ඛීයනමක පාචිත්තියං.
14. මයා පන භික්ු ස්ඝිකං මඤ්චං වා පීඨං වා භිසිං වා මකාඡෙං වා අමජඣාකාමස සන්ෙරිත්වා වා
සන්ෙරාමපත්වා වා තං පකකමමතතා මන’ව උද්ධමරයය, න උද්ධරාමපයය, අනාපුඡො වා ගමඡෙයය,
පාචිත්තියං.
15. මයා පන භික්ු ස්ඝිමක විහාමර මසයයං සන්ෙරිත්වා වා සන්ෙරාමපත්වා වා තං පකකමමතතා මන’ව
උද්ධමරයය, න උද්ධරාමපයය, අනාපුඡො වා ගමඡෙයය, පාචිත්තියං.
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16. මයා පන භික්ු ස්ඝිමක විහාමර ොනං පුබ්බූපගතං භික්ුං අනුප්ජෙ මසයයං කමප්පයය ‘යස්ස
සම්බාමධා භවිස්සති, මසා පකකමස්සතී’ති එත’මදව පඡචයං කරිත්වා අනඤ්ඤං, පාචිත්තියං.
17. මයා පන භික්ු භික්ුං කුපිමතා අනත්තමමනා ස්ඝිකා විහාරා නිකකමඪෙයය වා නිකකඪොමපයය වා,
පාචිත්තියං.
18. මයා පන භික්ු ස්ඝිමක විහාමර උපරිමවහාසකුටයා ආහඡචපාදකං මඤ්චං වා පීඨං වා සහසා
අභිනිසීමදයය වා අභිනිපමජෙයය වා, පාචිත්තියං.
19. මහල්ලකං පන භික්ුනා විහාරං කාරයමාමනන යාව ද්වාරමකාසා අගගළ්ඨපනාය
ආමලාකසතිපරිකම්මාය ද්වත්තිඡෙදනස්ස පරියායං අප්පහරිමත ිමතන අි්ඨාතබ්බං, තමතා මච උත්තරිං
අප්පහරිමත’පි ිමතා අි්ඨමහයය, පාචිත්තියං.
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20. මයා පන භික්ු ොනං සප්පාණකං උදකං තිණං වා මත්තිකං වා සිමඤ්චයය වා සිඤ්චාමපයය වා,
පාචිත්තියං.
භූතගාමවමගගා දුතිමයා.
21. මයා පන භික්ු අසම්මමතා භික්ුනිමයා ඔවමදයය, පාචිත්තියං.
22. සම්මමතා’පි මච භික්ු අත්ථ්ගමත සුරිමය භික්ුනිමයා ඔවමදයය, පාචිත්තියං.
23. මයා පන භික්ු භික්ුනූ’පස්සයං උපස්කමත්වා භික්ුනිමයා ඔවමදයය අඤ්ඤතර සමයා, පාචිත්තියං.
තත්ථා’යං සමමයා, ගිලානා මහාති භික්ුනී, අයං තත්ථ සමමයා.
24. මයා පන භික්ු එවං වමදයය ‘ආමසමහතු භික්ූ භික්ුනිමයා ඔවදතතී’ති, පාචිත්තියං.
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25. මයා පන භික්ු අඤ්ාතිකාය භික්ුනියා චීවරං දමදයය අඤ්ඤතර පාරිව්ටකා, පාචිත්තියං.
26. මයා පන භික්ු අඤ්ාතිකාය භික්ුනියා චීවරං සිමබ්බයය වා සිබ්බාමපයය වා, පාචිත්තියං.
27. මයා පන භික්ු භික්ුනියා සද්ිං සංවිධාය එකද්ධානමගගං පටපමජෙයය අතතමමසා ගාමතතර’ම්පි
අඤ්ඤතර සමයා, පාචිත්තියං. තත්ථා’යං සමමයා, සත්ථගමනීමයා මහාති මමගගා, සාස්කසම්මමතා,
සප්පටභමයා, අයං තත්ථ සමමයා.
28. මයා පන භික්ු භික්ුනියා සද්ිං සංවිධාය එකං නාවං අභිරූමහයය උද්ධංගාමනිං වා අමධාගාමනිං වා
අඤ්ඤතර තිරියං තරණාය, පාචිත්තියං.
29. මයා පන භික්ු ොනං භික්ුනීපරිපාචිතං පිණ්ඩපාතං භුමඤ්ෙයය අඤ්ඤතර පුමබ්බ ගිහීසමාරම්භා,
පාචිත්තියං.
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30. මයා පන භික්ු භික්ුනියා සද්ිං එමකා එකාය රමහා නිසජෙං කමප්පයය, පාචිත්තියං.
භික්ුමණාවාදවමගගා තතිමයා.
31. අගිලාමනන භික්ුනා එමකා ආවසෙපිමණ්ඩා භුඤ්ජිතමබ්බා. තමතා මච උත්තරිං භුමඤ්ෙයය, පාචිත්තියං.
32. ගණමභාෙමන අඤ්ඤතර සමයා පාචිත්තියං. තත්ථා’යං සමමයා, ගිලානසමමයා, චීවරදානසමමයා,
චීවරකාරසමමයා, අද්ධානගමනසමමයා, නාවාභිරූහනසමමයා, මහාසමමයා, සමණභත්තසමමයා, අයං තත්ථ
සමමයා.
33. පරම්පරමභාෙමන අඤ්ඤතර සමයා පාචිත්තියං. තත්ථා’යං සමමයා, ගිලානසමමයා, චීවරදානසමමයා,
චීවරකාරසමමයා, අයං තත්ථ සමමයා.
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34. භික්ුං පමන’ව කුලං උපගතං පූමවහි වා මමන්ෙහි වා අභිහ්ඨුං පවාමරයය, ආක්්මාමනන භික්ුනා
ද්වත්තිපත්තපූරා පටගගමහතබ්බා. තමතා මච උත්තරිං පටගගමණ්හයය, පාචිත්තියං. ද්වත්තිපත්තපූමර
පටගගමහත්වා තමතා නීහරිත්වා භික්ූහි සද්ිං සංවිභජිතබ්බං, අයං තත්ථ සාමීචි.
35. මයා පන භික්ු භුත්තාවී පවාරිමතා අනතිරිත්තං ්ාදනීයං වා මභාෙනීයං වා ්ාමදයය වා භුමඤ්ෙයය
වා, පාචිත්තියං.
36. මයා පන භික්ු භික්ුං භුත්තාවිං පවාරිතං අනතිරිමත්තන ්ාදනීමයන වා මභාෙනීමයන වා අභිහ්ඨුං
පවාමරයය ‘හන්ද භික්ු ්ාද වා භුඤ්ෙ වා’ති ොනං ආසාදනාමපමක්ා, භුත්තස්මං පාචිත්තියං.
37. මයා පන භික්ු විකාමල ්ාදනීයං වා මභාෙනීයං වා ්ාමදයය වා භුමඤ්ෙයය වා, පාචිත්තියං.
38. මයා පන භික්ු සතනිිකාරකං ්ාදනීයං වා මභාෙනීයං වා ්ාමදයය වා භුමඤ්ෙයය වා, පාචිත්තියං.
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39. යානි ම්ා පන තානි පණීතමභාෙනානි, මසයයිදං, සප්පි, නවනීතං, මතලං, මධු, ඵාණිතං, මමඡො,
මංසං, ඛීරං, දි. මයා පන භික්ු එවරූපානි පණීතමභාෙනානි අගිලාමනා අත්තමනා අත්ථාය විඤ්ාමපත්වා
භුමඤ්ෙයය, පාචිත්තියං.
40. මයා පන භික්ු අදිතනං මු්ද්වාරං ආහාරං ආහමරයය අඤ්ඤතර උදකදතතමපානා, පාචිත්තියං.
මභාෙනවමගගා චතුමත්ථා
41. මයා පන භික්ු අමචලකස්ස වා පරිබ්බාෙකස්ස වා පරිබ්බාජිකාය වා සහත්ථා ්ාදනීයං වා මභාෙනීයං
වා දමදයය, පාචිත්තියං.
42. මයා පන භික්ු භික්ුං එවං වමදයය ‘එහා’වුමසා, ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය පවිසිස්සාමා’ති තස්ස
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දාමපත්වා වා අදාමපත්වා වා උමයයාමෙයය ‘ගඡො’වුමසා, න මම තයා සද්ිං කො වා නිසජො වා ඵාසු
මහාති, එකකස්ස මම කො වා නිසජො වා ඵාසු මහාතී’ති. එත’මදව පඡචයං කරිත්වා අනඤ්ඤං, පාචිත්තියං.
43. මයා පන භික්ු සමභාෙමන කුමල අනුප්ජෙ නිසජෙං කමප්පයය, පාචිත්තියං.
44. මයා පන භික්ු මාතුගාමමන සද්ිං රමහා පටඡෙමතන ආසමන නිසජෙං කමප්පයය, පාචිත්තියං.
45. මයා පන භික්ු මාතුගාමමන සද්ිං එමකා එකාය රමහා නිසජෙං කමප්පයය, පාචිත්තියං.
46. මයා පන භික්ු නිමතතිමතා සභමත්තා සමාමනා සතතං භික්ුං අනාපුඡො පුමරභත්තං වා පඡොභත්තං
වා කුමලසු චාරිත්තං ආපමජෙයය අඤ්ඤතර සමයා, පාචිත්තියං. තත්ථා’යං සමමයා, චීවරදානසමමයා,
චීවරකාරසමමයා, අයං තත්ථ සමමයා.
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47. අගිලාමනන භික්ුනා චතුමාසප්පඡචයපවාරණා සාදිතබ්බා අඤ්ඤතර පුනපවාරණාය, අඤ්ඤතර
නිඡචපවාරණාය. තමතා මච උත්තරිං සාදිමයයය, පාචිත්තියං.
48. මයා පන භික්ු උයයුත්තං මසනං දස්සනාය ගමඡෙයය අඤ්ඤතර තොරූපප්පඡචයා, පාචිත්තියං.
49. සියා ච තස්ස භික්ුමනා මකාචි’මදව පඡචමයා මසනං ගමනාය, දිරත්තතිරත්තං මතන භික්ුනා මසනාය
වසිතබ්බං. තමතා මච උත්තරිං වමසයය, පාචිත්තියං.
50. දිරත්තතිරත්තං මච භික්ු මසනාය වසමාමනා උමයයාිකං වා බලගගං වා මසනාබයූහං වා
අනීකදස්සනං වා ගමඡෙයය, පාචිත්තියං.
අමචලකවමගගා පඤ්චමමා.
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51. සුරාමමරයපාමන පාචිත්තියං.
52. අ්ගුලිපමතාදමක පාචිත්තියං.
53. උදමක හස්සධමම්ම පාචිත්තියං.
54. අනාදරිමය පාචිත්තියං.
55. මයා පන භික්ු භික්ුං භිංසාමපයය, පාචිත්තියං.
56. මයා පන භික්ු අගිලාමනා විසිබ්බනාමපමක්ා මොතිං සමාදමහයය වා සමාදහාමපයය වා අඤ්ඤතර
තොරූපප්පඡචයා, පාචිත්තියං.
57. මයා පන භික්ු ඔමරනද්ධමාසං නහාමයයය අඤ්ඤතර සමයා, පාචිත්තියං. තත්ථා’යං සමමයා දියමඪො
මාමසා මසමසා ගිම්හාන’තති වස්සානස්ස පඨමමා මාමසා ඉමඡචමත අඪෙමතයයමාසා උණ්හසමමයා,
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පරිළාහසමමයා, ගිලානසමමයා, කම්මසමමයා, අද්ධානගමනසමමයා, වාතවු්ිසමමයා, අයං තත්ථ සමමයා.
58. නවං පන භික්ුනා චීවරලාමභන තිණ්ණං දුබ්බණ්ණකරණානං අඤ්ඤතරං දුබ්බණ්ණකරණං ආදාතබ්බං
නීලං වා කද්දමං වා කාළසාමං වා. අනාදා මච භික්ු තිණ්ණං දුබ්බණ්ණකරණානං අඤ්ඤතරං
දුබ්බණ්ණකරණං නවං චීවරං පරිභුමඤ්ෙයය, පාචිත්තියං.
59. මයා පන භික්ු භික්ුස්ස වා භික්ුනියා වා සික්මානාය වා සාමමණරස්ස වා සාමමණරියා වා සාමං
චීවරං විකමප්පත්වා අපඡචුද්ධාරකං පරිභුමඤ්ෙයය, පාචිත්තියං.
60. මයා පන භික්ු භික්ුස්ස පත්තං වා චීවරං වා නිසීදනං වා සූචිඝරං වා කායබතධනං වා අපනිමධයය
වා අපනිධාමපයය වා අතතමමසා හස්සාමපමක්ා’පි, පාචිත්තියං.
සුරාපානවමගගා ෙම්ඨා.
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61. මයා පන භික්ු සඤ්චිඡච පාණං ජීවිතා මවාමරාමපයය, පාචිත්තියං.
62. මයා පන භික්ු ොනං සප්පාණකං උදකං පරිභුමඤ්ෙයය, පාචිත්තියං.
63. මයා පන භික්ු ොනං යොධම්මං නිහතා’ිකරණං පුනකම්මාය උමකකාමටයය, පාචිත්තියං.
64. මයා පන භික්ු භික්ුස්ස ොනං දු්ඨුල්ලං ආපත්තිං පටඡොමදයය, පාචිත්තියං.
65. මයා පන භික්ු ොනං ඌනවීසතිවස්සං පුගගලං උපසම්පාමදයය, මසා ච පුගගමලා අනුපසම්පමතනා,
මත ච භික්ූ ගාරය්හා, ඉදං තස්මං පාචිත්තියං.
66. මයා පන භික්ු ොනං මෙයයසමත්ථන සද්ිං සංවිධාය එකද්ධානමගගං පටපමජෙයය අතතමමසා
ගාමතතර’ම්පි, පාචිත්තියං.
67. මයා පන භික්ු මාතුගාමමන සද්ිං සංවිධාය එකද්ධානමගගං පටපමජෙයය අතතමමසා ගාමතතර’ම්පි,
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පාචිත්තියං.
68. මයා පන භික්ු එවං වමදයය ‘තො’හං භගවතා ධම්මං මදසිතං ආොනාම, යො මයමම අතතරායිකා
ධම්මා වුත්තා භගවතා, මත පටමසවමතා නාලං අතතරායායා’ති, මසා භික්ු භික්ූහි එව’මස්ස වචනීමයා
‘මා ආයස්මා එවං අවච, මා භගවතතං අබ්භාචිකි, න හි සාධු භගවමතා අබ්භක්ානං, න හි භගවා එවං
වමදයය, අමනකපරියාමයන ආවුමසා අතතරායිකා ධම්මා අතතරායිකා වුත්තා භගවතා, අලඤ්ච පන මත
පටමසවමතා අතතරායායා’ති. එවඤ්ච මසා භික්ු භික්ූහි වුඡචමාමනා තමෙව පගගමණ්හයය, මසා භික්ු
භික්ූහි යාවතතියං සමනුභාසිතමබ්බා තස්ස පටනිස්සගගාය. යාවතතියමඤ්ච සමනුභාසියමාමනා තං
පටනිස්සමජෙයය, ඉමඡචතං කුසලං. මනා මච පටනිස්සමජෙයය, පාචිත්තියං.
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69. මයා පන භික්ු ොනං තොවාදිනා භික්ුනා අකතානුධමම්මන තං දි්ිං අප්පටනිස්සම්ඨන සද්ිං
සම්භුමඤ්ෙයය වා, සංවමසයය වා, සහවාමසයයං කමප්පයය, පාචිත්තියං.
70. සමණුමද්දමසාපි මච එවං වමදයය ‘තොහං භගවතා ධම්මං මදසිතං ආොනාම, යො මයමම
අතතරායිකා ධම්මා වුත්තා භගවතා, මත පටමසවමතා නාලං අතතරායායා’ති. මසා සමණුමද්දමසා භික්ූහි
එවමස්ස වචනීමයා ‘මා ආවුමසා, සමණුමද්දස එවං අවච, මා භගවතතං අබ්භාචිකි, න හි සාධු භගවමතා
අබ්භක්ානං, න හි භගවා එවං වමදයය. අමනකපරියාමයන ආවුමසා, සමණුමද්දස අතතරායිකා ධම්මා
අතතරායිකා වුත්තා භගවතා, අලඤ්ච පන මත පටමසවමතා අතතරායායා’ති, එවඤ්ච මසා සමණුමද්දමසා
භික්ූහි වුඡචමාමනා තමෙව පගගමණ්හයය, මසා සමණුමද්දමසා භික්ූහි එව’මස්ස වචනීමයා. ‘අජෙතමගග
මත ආවුමසා සමණුමද්දස, න මචව මසා භගවා සත්ථා අපදිසිතමබ්බා. යම්පිච’මඤ්ඤ සමණුමද්දසා ලභතති
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භික්ූහි සද්ිං දිරත්තතිරත්තං සහමසයයං, සා’පි මත නත්ථි, චර පමර, විනස්සා’ති. මයා පන භික්ු ොනං
තොනාසිතං සමණුමද්දසං උපලාමපයය වා, උප්ඨාමපයය වා, සම්භුමඤ්ෙයය වා, සහවාමසයයං කමප්පයය,
පාචිත්තියං.
සප්පාණකවමගගා සත්තමමා.
71. මයා පන භික්ු භික්ූහි සහධම්මකං වුඡචමාමනා එවං වමදයය ‘න තාවා’හං, ආවුමසා, එතස්මං
සික්ාපමද සිකිස්සාම, යාව න අඤ්ඤං භික්ුං වයත්තං විනයධරං පරිපුඡොමී’ති, පාචිත්තියං. සික්මාමනන,
භික්මව, භික්ුනා අඤ්ාතබ්බං පරිපුඡිතබ්බං පරිපඤ්හිතබ්බං, අයං තත්ථ සාමීචි.
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72. මයා පන භික්ු පාතිමමාමක් උද්දිස්සමාමන එවං වමදයය ‘කිං පනි’මමහි ්ුද්දානු’්ුද්දමකහි සික්ාපමදහි
උද්දිම්ඨහි, යාවමදව කුකකුඡචාය විමහසාය විමල්ාය සංවත්තතතී’ති, සික්ාපදවිවණ්ණමක පාචිත්තියං.
73. මයා පන භික්ු අන්වද්ධමාසං පාතිමමාමක් උද්දිස්සමාමන එවං වමදයය ‘ඉදාමන’ව ම්ා අහං ආොනාම,
අයම්පි කිර ධමම්මා සුත්තාගමතා සුත්තපරියාපමතනා අන්වද්ධමාසං උමද්දසං ආගඡෙතී’ති. තමඤ්ච භික්ුං
අමඤ්ඤ භික්ූ ොමනයයුං නිසිතනපුබ්බං ඉමනා භික්ුනා ද්වත්තික්ත්තුං පාතිමමාමක් උද්දිස්සමාමන, මකා
පන වාමදා භිමයයාති, න ච තස්ස භික්ුමනා අඤ්ාණමකන මුත්ති අත්ථි, යඤ්ච තත්ථ ආපත්තිං ආපමතනා,
තඤ්ච යොධමම්මා කාමරතමබ්බා, උත්තරිං චස්ස මමාමහා ආමරාමපතමබ්බා ‘තස්ස මත ආවුමසා, අලාභා,
තස්ස මත දුල්ලද්ධං, යං ත්වං පාතිමමාමක් උද්දිස්සමාමන න සාධුකං අ්ි කත්වා මනසි කමරාසි’ති, ඉදං
තස්මං මමාහනමක පාචිත්තියං.
55

74. මයා පන භික්ු භික්ුස්ස කුපිමතා අනත්තමමනා පහාරං දමදයය, පාචිත්තියං.
75. මයා පන භික්ු භික්ුස්ස කුපිමතා අනත්තමමනා තලසත්තිකං උගගිමරයය, පාචිත්තියං.
76. මයා පන භික්ු භික්ුං අමූලමකන ස්ඝාදිමසමසන අනුද්ධංමසයය, පාචිත්තියං.
77. මයා පන භික්ු භික්ුස්ස සඤ්චිඡච කුකකුඡචං උපදමහයය ‘ඉති’ස්ස මුහුත්ත’ම්පි අඵාසු භවිස්සතී’ති
එත’මදව පඡචයං කරිත්වා අනඤ්ඤං, පාචිත්තියං.
78. මයා පන භික්ු භික්ූනං භණ්ඩනොතානං කලහොතානං විවාදාපතනානං උපස්සුතිං තිම්ඨයය ‘යං
ඉමම භණිස්සතති, තං මසාස්සාමී’ති එත’මදව පඡචයං කරිත්වා අනඤ්ඤං, පාචිත්තියං.
79. මයා පන භික්ු ධම්මකානං කම්මානං ෙන්දං දත්වා පඡො ඛීයනධම්මං ආපමජෙයය, පාචිත්තියං.
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80. මයා පන භික්ු සම්ඝ විනිඡෙයකොය වත්තමානාය ෙන්දං අදත්වා උ්ඨායාසනා පකකමමයය,
පාචිත්තියං.
81. මයා පන භික්ු සමමගගන සම්ඝන චීවරං දත්වා පඡො ඛීයනධම්මං ආපමජෙයය ‘යො සන්ෙුතං භික්ූ
ස්ඝිකං ලාභං පරිණාමමතතී’ති, පාචිත්තියං.
82. මයා පන භික්ු ොනං ස්ඝිකං ලාභං පරිණතං පුගගලස්ස පරිණාමමයය, පාචිත්තියං.
සහධම්මකවමගගා අ්ඨමමා.
83. මයා පන භික්ු රමඤ්ා ්ත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස අනික්තතරාෙමක අනීභතරතනමක පුමබ්බ
අප්පටසංවිදිමතා ඉන්දඛීලං අතිකකාමමයය, පාචිත්තියං.
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84. මයා පන භික්ු රතනං වා රතනසම්මතං වා අඤ්ඤතර අජඣාරාමා වා අජඣාවසො වා උගගමණ්හයය
වා උගගණ්හාමපයය වා, පාචිත්තියං. රතනං වා පන භික්ුනා රතනසම්මතං වා අජඣාරාමම වා
අජඣාවසමෙ වා උගගමහත්වා වා උගගහාමපත්වා වා නිකිපිතබ්බං ‘යස්ස භවිස්සති, මසා හරිස්සතී’ති, අයං
තත්ථ සාමීචි.
85. මයා පන භික්ු සතතං භික්ුං අනාපුඡො විකාමල ගාමං පවිමසයය අඤ්ඤතර තොරූපා අඡචායිකා
කරණීයා, පාචිත්තියං.
86. මයා පන භික්ු අ්ිමයං වා දතතමයං වා විසාණමයං වා සූචිඝරං කාරාමපයය, මභදනකං පාචිත්තියං.
87. නවං පන භික්ුනා මඤ්චං වා පීඨං වා කාරයමාමනන අ්ඨ්ගුලපාදකං කාමරතබ්බං සුගත්ගුමලන
අඤ්ඤතර මහ්ිමාය අටනියා. තං අතිකකාමයමතා මෙදනකං පාචිත්තියං.
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88. මයා පන භික්ු මඤ්චං වා පීඨං වා තූමලානද්ධං කාරාමපයය, උද්දාලනකං පාචිත්තියං.
89. නිසීදනං පන භික්ුනා කාරයමාමනන පමාණිකං කාමරතබ්බං, තතරි’දං පමාණං, දීඝමසා මද්ව
විදත්ථිමයා සුගතවිදත්ථියා, තිරියං දියඪෙං, දසා විදත්ථි. තං අතිකකාමයමතා මෙදනකං පාචිත්තියං.
90. කණ්ඩුප්පටඡොදිං පන භික්ුනා කාරයමාමනන පමාණිකා කාමරතබ්බා, තතරි’දං පමාණං, දීඝමසා
චතමස්සා විදත්ථිමයා සුගතවිදත්ථියා, තිරියං මද්ව විදත්ථිමයා. තං අතිකකාමයමතා මෙදනකං පාචිත්තියං.
91. වස්සිකසාටකං පන භික්ුනා කාරයමාමනන පමාණිකා කාමරතබ්බා, තතරි’දං පමාණං, දීඝමසා ෙ
විදත්ථිමයා සුගතවිදත්ථියා, තිරියං අඪෙමතයයා. තං අතිකකාමයමතා මෙදනකං පාචිත්තියං.
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92. මයා පන භික්ු සුගතචීවරප්පමාණං චීවරං කාරාමපයය, අතිමරකං වා, මෙදනකං පාචිත්තියං. තතරි’දං
සුගතස්ස සුගතචීවරප්පමාණං, දීඝමසා නව විදත්ථිමයා සුගතවිදත්ථියා, තිරියං ෙ විදත්ථිමයා, ඉදං සුගතස්ස
සුගතචීවරප්පමාණං.
රතනවමගගා නවමමා.
උද්දි්ඨා ම්ා ආයස්මමතතා මද්වනවුති පාචිත්තියා ධම්මා. තත්ථා’යස්මමතත පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා?
දුතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා
තුණ්හී, එව’මමතං ධාරයාම.
පදවනවුති පොචිත්තියො ධම්මො නිට්ඨිතො.
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පොටිපෙසනීයො
ඉමම ම්ා පනා’යස්මමතතා චත්තාමරා පාටමදසනීයා ධම්මා උමද්දසං ආගඡෙතති.
1. මයා පන භික්ු අඤ්ාතිකාය භික්ුනියා අතතරඝරං පවි්ඨාය හත්ථමතා ්ාදනීයං වා මභාෙනීයං වා
සහත්ථා පටගගමහත්වා ්ාමදයය වා භුමඤ්ෙයය වා, පටමදමසතබ්බං මතන භික්ුනා ‘ගාරය්හං, ආවුමසා,
ධම්මං ආපජජිං අසප්පායං පාටමදසනීයං, තං පටමදමසමී’ති.
2. භික්ූ පමන’ව කුමලසු නිමතතිතා භුඤ්ෙතති, තතර මච’සා භික්ුනී මවාසාසමානරූපා ිතා මහාති ‘ඉධ
සූපං මදෙ, ඉධ ඔදනං මදො’ති. මතහි භික්ූහි සා භික්ුනී අපසාමදතබ්බා : ‘අපසකක තාව භගිනි, යාව
භික්ූ භුඤ්ෙතතී’ති. එකස්ස’පි මච භික්ුමනා නප්පටභාමසයය තං භික්ුනිං අපසාමදතුං ‘අපසකක තාව
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භගිනි, යාව භික්ූ භුඤ්ෙතතී’ති, පටමදමසතබ්බං මතහි භික්ූහි ‘ගාරය්හං, ආවුමසා, ධම්මං ආපජජිම්හා
අසප්පායං පාටමදසනීයං, තං පටමදමසමා’ති.
3. යානි ම්ා පන තානි මසක්සම්මතානි කුලානි, මයා පන භික්ු තොරූමපසු මසක්සම්මමතසු කුමලසු
පුමබ්බ අනිමතතිමතා අගිලාමනා ්ාදනීයං වා, මභාෙනීයං වා සහත්ථා පටගගමහත්වා ්ාමදයය වා,
භුමඤ්ෙයය වා, පටමදමසතබ්බං මතන භික්ුනා ‘ගාරය්හං, ආවුමසා, ධම්මං ආපජජිං අසප්පායං
පාටමදසනීයං, තං පටමදමසමී’ති.
4. යානි ම්ා පන තානි ආරඤ්ඤකානි මසනාසනානි සාස්කසම්මතානි සප්පටභයානි, මයා පන භික්ු
තොරූමපසු මසනාසමනසු විහරමතතා පුමබ්බ අප්පටසංවිදිතං ්ාදනීයං වා, මභාෙනීයං වා අජඣාරාමම
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සහත්ථා පටගගමහත්වා අගිලාමනා ්ාමදයය වා, භුමඤ්ෙයය වා, පටමදමසතබ්බං මතන භික්ුනා ‘ගාරය්හං,
ආවුමසා, ධම්මං ආපජජිං අසප්පායං පාටමදසනීයං, තං පටමදමසමී’ති.
උද්දි්ඨා ම්ා ආයස්මමතතා චත්තාමරා පාටමදසනීයා ධම්මා. තත්ථා’යස්මමතත පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා?
දුතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා
තුණ්හී, එව’මමතං ධාරයාම.
චත්තොපරො පොටිපෙසනීයො ධම්මො නිට්ඨිතො.
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පසඛියො
ඉමම ම්ා පනා’යස්මමතතා මසියා ධම්මා උමද්දසං ආගඡෙතති.
1. පරිමණ්ඩලං නිවාමසස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
2. පරිමණ්ඩලං පාරැපිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
3. සුපටඡෙමතනා අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
4. සුපටඡෙමතනා අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
5. සුසංවුමතා අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
6. සුසංවුමතා අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
7. ඔකිත්තචක්ු අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
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8. ඔකිත්තචක්ු අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
9. න උකිත්තකාය අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
10. න උකිත්තකාය අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
පරිමණ්ඩලවමගගා පඨමමා.
11. න උජෙගඝිකාය අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
12. න උජෙගඝිකාය අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
13. අප්පසමද්දා අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
14. අප්පසමද්දා අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
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15. න කායප්පචාලකං අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
16. න කායප්පචාලකං අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
17. න බාහුප්පචාලකං අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
18. න බාහුප්පචාලකං අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
19. න සීසප්පචාලකං අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
20. න සීසප්පචාලකං අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
උජෙගඝිකවමගගා දුතිමයා.
21. න ්ම්භකමතා අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
22. න ්ම්භකමතා අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

න ඔගුණ්ිමතා අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
න ඔගුණ්ිමතා අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
න උකකුටකාය අතතරඝමර ගමස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
න පල්ලත්ථිකාය අතතරඝමර නිසීදිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
සකකඡචං පිණ්ඩපාතං පටගගමහස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
පත්තසඤ්ඤී පිණ්ඩපාතං පටගගමහස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
සමසූපකං පිණ්ඩපාතං පටගගමහස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
සමතිත්තිකං පිණ්ඩපාතං පටගගමහස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
්ම්භකතවමගගා තතිමයා.
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31. සකකඡචං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
32. පත්තසඤ්ඤී පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
33. සපදානං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
34. සමසූපකං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
35. න ෙූපමතා ඔමද්දිත්වා පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
36. න සූපං වා බයඤ්ෙනං වා ඔදමනන පටඡොමදස්සාම භීමයයාකමයතං උපාදායාති සික්ා කරණීයා.
37. න සූපං වා ඔදනං වා අගිලාමනා අත්තමනා අත්ථාය විඤ්ාමපත්වා භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
38. න උජඣානසඤ්ඤී පමරසං පත්තං ඔමලාමකස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
68

39. නා’තිමහතතං කබළං කරිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
40. පරිමණ්ඩලං ආමලාපං කරිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
සකකඡචවමගගා චතුමත්ථා
41. න අනාහමට කබමළ මු්ද්වාරං විවරිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
42. න භුඤ්ෙමාමනා සබ්බං හත්ථං මුම් පකිපිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
43. න සකබමළන මුම්න බයාහරිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
44. න පිණ්ඩුමක්පකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
45. න කබළා’වමඡෙදකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
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46.
47.
48.
49.
50.

න
න
න
න
න

අවගණ්ඩකාරකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
හත්ථනිද්ධුනකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
සිත්ථා’වකාරකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
ජිව්හානිඡොරකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
චපුචපුකාරකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
කබළවමගගා පඤ්චමමා.

51. න සුරැසුරැකාරකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
52. න හත්ථනිමල්ලහකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
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53. න පත්තනිමල්ලහකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
54. න ඔ්ඨනිමල්ලහකං භුඤ්ජිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
55. න සාමමසන හමත්ථන පානීයොලකං පටගගමහස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
56. න සසිත්ථකං පත්තමධාවනං අතතරඝමර ෙමඪඩස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
57. න ෙත්තපාණිස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
58. න දණ්ඩපාණිස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
59. න සත්ථපාණිස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
60. න ආවුධපාණිස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
සුරැසුරැවමගගා ෙම්ඨා.
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61. න පාදුකාරූ්හස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
62. න උපාහනාරූ්හස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
63. න යානගතස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
64. න සයනගතස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
65. න පල්ලත්ථිකාය නිසිතනස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
66. න මවිතසීසස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
67. න ඔගුණ්ිතසීසස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
68. න ෙමාය නිසීදිත්වා ආසමන නිසිතනස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
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69. න නීමච ආසමන නිසීදිත්වා උමඡච ආසමන නිසිතනස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා
කරණීයා.
70. න ිමතා නිසිතනස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
71. න පඡෙමතා ගඡෙමතතා පුරමතා ගඡෙතතස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
72. න උප්පමෙන ගඡෙමතතා පමෙන ගඡෙතතස්ස අගිලානස්ස ධම්මං මදසිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
73. න ිමතා අගිලාමනා උඡචාරං වා පස්සාවං වා කරිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
74. න හරිමත අගිලාමනා උඡචාරං වා පස්සාවං වා ම්ළං වා කරිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
75. න උදමක අගිලාමනා උඡචාරං වා පස්සාවං වා ම්ළං වා කරිස්සාමී’ති සික්ා කරණීයා.
පාදුකවමගගා සත්තමමා.
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උද්දි්ඨා ම්ා ආයස්මමතතා මසියා ධම්මා. තත්ථා’යස්මමතත පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? දුතිය’ම්පි පුඡොම,
කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා තුණ්හී,
එව’මමතං ධාරයාම.
පසඛියො ධම්මො නිට්ඨිතො.
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අධිකරණසමථො
ඉමම ම්ා පනා’යස්මමතතා සත්ත අිකරණසමො ධම්මා උමද්දසං ආගඡෙතති.
උප්පතනු’ප්පතනානං අිකරණානං සමොය වූපසමාය;
සම්මු්ාවිනමයා දාතමබ්බා,
සතිවිනමයා දාතමබ්බා,
අමූ්හවිනමයා දාතමබ්බා,
පටඤ්ාය කාමරතබ්බං,
මයභුයයසිකා,
තස්සපාපියයසිකා,
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තිණවත්ථාරමකා’ති.
උද්දි්ඨා ම්ා ආයස්මමතතා සත්ත අිංකරණසමො ධම්මා. තත්ථා’යස්මමතත, පුඡොම කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා?
දුතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? තතිය’ම්පි පුඡොම, කඡචිත්ථ පරිසුද්ධා? පරිසුමද්ධ’ත්ථා’යස්මමතතා, තස්මා
තුණ්හී, එව’මමතං ධාරයාම.
සත්ත අධිකරණසමථො ධම්මො නිට්ඨිතො.
උද්දි්ඨං ම්ා ආයස්මමතතා නිදානං, උද්දි්ඨා චත්තාමරා පාරාජිකා ධම්මා, උද්දි්ඨා මතරස ස්ඝාදිමසසා
ධම්මා, උද්දි්ඨා මද්ව අනියතා ධම්මා, උද්දි්ඨා තිංස නිස්සගගියා පාචිත්තියා ධම්මා, උද්දි්ඨා මද්වනවුති
පාචිත්තියා ධම්මා, උද්දි්ඨා චත්තාමරා පාටමදසනීයා ධම්මා, උද්දි්ඨා මසියා ධම්මා, උද්දි්ඨා සත්ත
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අිකරණසමො ධම්මා, එත්තකං තස්ස භගවමතා සුත්තා’ගතං සුත්තපරියාපතනං අන්වද්ධමාසං උමද්දසං
ආගඡෙති, තත්ථ සමබ්බමහ’ව සමමගගහි සමම්මාදමාමනහි අවිවදමාමනහි සිකිතබ්බතති.
විථොරුපදෙපසො පඤ්චපමො.

භික්ඛුපොතිපමොක්ඛිං නිට්ඨිතිං.
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