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In this book, university professor and meditation
teacher Bhikkhu Anālayo studies in detail the history
of bhikkhunī ordination, as reported in the Pāli Vinaya,
in order to facilitate a better understanding of the
legal dimensions of its twentieth-century revival in
Sri Lanka and elsewhere.
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Forewords

Foreword by Bhante Guṇaratana
Any impartial observer can notice that in all Buddhist countries
women always are taking leading roles in almost all Buddhist
activities—offering alms, offering robes, observing full moon
and new moon celebrations, listening to Dhamma sermons,
listening to Paritta chanting, attending meditation retreats, etc.
They support monasteries and monastics with utmost devotion
and dedication. They serve spreading Buddha Dhamma by
teaching children basic Buddhist devotional practices, ethics,
morals, and Buddhist culture before they go to school.
All Buddhist monks should be grateful to Buddhist
women for all the service they render to uphold Buddhist principles. The twenty-first century would stand as a milestone in
Buddhist history if all leading head monks would recognize currently ordained bhikkhunīs and accord them the same status as
bhikkhus. Political leaders would be wise and compassionate to
grant them their due place in the society. Everyone in Sri Lanka
has a national ID card. Unfortunately, Sri Lankan bhikkhunīs do
not have a bhikkhunī ID card. They have no way to prove that
they have been ordained as bhikkhunīs.
Sri Lanka is well known for taking leadership in preserving Buddhism from the day of its introduction to Sri Lanka
by the Venerable Arahant Mahinda in the third century B.C.E.
up to this day in spite of all obstacles and difficulties. In the
modern history of spreading Buddha Dhamma in the west, Sri
Lanka took the leadership in establishing the first Theravāda
Buddhist Vihāra in Washington D.C. in 1965. Since then all
other Theravāda Buddhist countries gradually established their
own Buddhist temples in the West. Now there are Theravāda
Buddhist temples in almost every state of the United States.
This is a time when recognition of the Bhikkhunī Saṅgha
is more essential than ever before, due to the fact that fewer laymen enter the Bhikkhu Saṅgha and more and more ordained
bhikkhus leave the robe soon after or even before they graduate
8
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පෙරවදන - ප ේපේපෙොළ ගුණරතන නො හිමි
දේීම, චීවර පූජොකිරීම, පෙප වසේ සමොදේීම, ධර්ම පේශනොවලට
සවේීම, පිරිත් පේශනොවලට සවේීම, භොවනො වැඩසට ේවලට
ස භොගීීම ආී වශපෙේ, සෑම ප ෞේධ කටයුත්තකම ෙොප ,ේ
කොේතොවේ, සිෙලුම ප ෞේධ රටවල, මූලික භූමිකොවක් ගේනො ව
ඕනෑම අෙක්ෂෙොතී නිරීක්ෂකපෙකුට
ඳුනොගත
ැකිෙ. අතිශෙ
සැදැ ැපෙේ ස කැෙකිරීපමේ යුතුව ඔවුේ වි ොරොරොමවලට ො
සංඝෙොට උෙකොර කරයි. ළමුේට ප ොදු සිරිත් ස සැදැ ැ වේදනොවේ
පුරුදු පුහුණු කිරීපමේ, සීලෙ ඉගැේීපමේ, ප ොදු සංසේකෘතිෙ
ඉගැේීපමේ ඔවුේ ධර්මෙ ෙැතිරීමට පසේවෙක් සෙෙනු ලැපේ.
ප ෞේධ ප්රතිෙත්ති ෙවත්වොපගන ෙෑමට කොේතොවේ විසිේ සිදු
කරනුුු ල න පසේවෙට සිෙලු ම ප ෞේධ භික්ූේ කෘතපේී විෙ යුතු ෙ.
සිෙලු ම ම ො නොෙක හිමිවරුේ විසිේ දැනට ෙැවිදි ී ඇති භික්ුණීේව
භික්ූේ පමේ සම්මතපෙේ පිළිගනු ල ේපේ නම් විසි එක්වන
ශතවර්ෂෙ ප ෞේධ ඉති ොසපේ වැදගත් සේිසේථොනෙක් වනු ඇත.
ඔවුේට සමොජපේ නිෙම තැන ල ොපදේපේ නම් පේශෙොලනික
නොෙකෙේ ඉතො බුේිමත් ස කොරුණික අෙවලුේ වනු ඇත. ශ්රී ලංකොපේ
සෑම පකපනකුටම ජොතික ැඳුනුම්ෙතක් ඇත. අවොසනොවට, ශ්රී ලංකොපේ
භික්ුණීේට භික්ුණී ැඳුනුම්ෙතක් නැත. ඔවුේ භික්ුණීේ වශපෙේ
ෙැවිදි ී ඇතැයි ඔප්පපුකිරීමට කිසිදු ක්රමපේදෙක් ඔවුේට නැත.
ක්රිසේතු පූර්ව තුේවැනි ශතවර්ෂපේ මිහිඳු ම ර තේ ව ේපසේ
විසිේ ශ්රී ලංකොවට බුදුද ම ඳුේවොීපම් ෙටේ අද දක්වොම සිෙලුම ොධක
ො කම්කපටොලු මැද බුදුද ම සුරැකීමට ශ්රී ලංකොව ගත් නොෙකත්වෙ ප්රකට
කරුණකි. නූතන ඉති ොසපේ ටහිර බුදුද ම ෙැතිරීමට, ශ්රී ලංකොව
1965 ී ෙළමු පථේරවොද ප ෞේධ වි ොරෙ පවොෂිේටනපෙහි සේථොපිත
කිරීමට නොෙකත්වෙ ගේනො ලී. එවක් ෙටේ අපනකුත් සිෙලුම පථේරවොද
ප ෞේධ රටවල් අනුපිළිපවලිේ තම තමේපේ වි ොරසේථොන ටහිර
රටවල සේථොපිත කරන ලී. අද වන විට ඇපමරිකො එක්සත් ජනෙදපේ සෑම
ප්රොේතෙකම ෙොප ේ පථේරවොද ප ෞේධ වි ොරසේථොනෙක් සේථොපිතව ඇත.
ඉතො ම අල්ෙෙක් පුරුෂ ෙක්ෂපේ අෙ භික්ු සංඝ වශපෙේ
ෙැවිදිවන ැවිේ ස ෙැවිදි වූ භික්ූේ ෙැවිදි වූ විගසම ප ෝ
විශේවිදයොලවලිේ උෙොිෙ ලෑබීමට ෙළමුපවේ වැඩි වැඩිපෙේ සිවුරු ැර
ෙන ැවිේ භික්ුණී සංඝෙො සම්මතපෙේ පිළිගැනීම කළයුත්පත්
කලිේට වඩො පම් කොලපේ ී ෙ. දැනට ෙවත්නො මූලොශ්රවලට අනුව 7,000
ක් ෙමණ ෙැවිදි කොේතොවේ ශ්රී ලංකොපේ සිටිති. ඔවුේපගේ ද සේ ගණන9
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from universities. According to available resources there are
approximately 7,000 ordained female Saṅgha members in Sri
Lanka. Several thousands of them are bhikkhunīs fully ordained
by both Saṅghas—the Bhikkhu Saṅgha and the Bhikkhunī
Saṅgha. If they are duly acknowledged by the most venerable
Mahānāyaka Theras of all major sects and by the government,
they can replenish the gap created by the bhikkhus who leave
the Bhikkhu Saṅgha and by the fact that not many laymen nowadays take bhikkhu ordination. If the Sri Lankan government and
the most venerable Mahānāyaka Theras sincerely wish to uphold
Buddha Dhamma and prevent Buddhism from disappearing
from Sri Lanka, this is the time for them to come to terms with
their own conscience, overcome their objections to bhikkhunī
ordination and accept these dedicated monastics as legitimately
ordained bhikkhunīs who will serve Buddhism in Sri Lanka.
Even without due recognition these bhikkhunīs are already
rendering enormous service to Buddhism.
It would be a great honor for Sri Lanka if the most Venerable Sri Lankan head monks of all sects gave their blessings
by recognizing the Bhikkhunī Saṅgha and advise the government to recognize them as legitimately ordained bhikkhunīs
following the same convention of higher ordination that bhikkhus
follow. There is no legitimate reason for denying them this
recognition. The Sri Lankan leading venerable monks would be
highly respected by all fair-minded people if they overcome
their resistance to bhikkhuni ordination and recognize the
Bhikkhunī Saṅgha.
Venerable Bhikkhu Anālayo’s scholarly research on the
historical development of the Bhikkhunī Saṅgha from the time
of Mahāpajāpatī Gotamī’s ordination as a bhikkhunī up to the
modern controversial state of bhikkhunī ordination has given
sufficient reasons for re-establishing the Bhikkhunī Saṅgha in this
century, when Buddhism is widely and quickly spreading
throughout the world.
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-ක් භික්ු භික්ුණී උභෙ සංඝෙො විසිේ අිසීලපේ පිහිටුවන ලද
භික්ුණීේ පේ. සිෙලුම ප්රධොන නිකොෙවල අති පූජනීෙ ම ො නොෙක
සේථවිරවරුේ විසිේ ස රජපෙේ ඔවුේව පිළිගේපේ නම්, භික්ු සංඝෙො
ැර ෙන භික්ූේපගේ ස ගිහි පුරුෂෙේ ෙැවිදි පනොීපමේ නිර්මොණෙ
ී ඇති අඩුව පිරීමට ඔවුේට ැකිෙොව ලැපේ. ශ්රී ලංකොපේ රජෙ ස අති
පූජනීෙ ම ො නොෙක හිමිවරුේ අවංකවම බුේධ ධර්මෙ සේථොපිත කිරීමට
ස බුදු ද ම ශ්රී ලංකොපවේ අතුරුද ේීම වැළැක්ීමට අපප්පක්ෂො
කරේපේ නම්, තමේපේ ෘද සොක්ෂිෙ සමඟ එකඟ ී, භික්ුණී ෙැවිේදට
ඇති ඔවුේපේ විපරෝධෙ මැඩපගන, පමම කැෙ ී කටයුතු කරන ෙැවිදි
කොේතොවේ විනෙොනුකූලව ෙැවිදිව ශ්රී ලංකොපේ බුදුද මට පසේවෙ කරන
භික්ුණීේ පලස පිළිගැනීමට කොලෙ ෙැමිණ ඇත. නිෙම පිළිගැනීමක්
පනොමැතිව වුව ද පමම භික්ුණීේ බුදුද මට දැවැේත පසේවොවක් සෙෙනු
ලැපේ.
සිෙලුම නිකොෙවල අති පූජනීෙ ම නොෙක හිමිවරුේ විසිේ
භික්ුණී සංඝෙො පිළිපගන ආශීර්වොද පකොට, භික්ූේ පමේ අිසීලපෙහි
පිහිටුවන සම්මත පිළිපවත් අනුගමනෙ පකොට ඔවුේ විනෙොනුකූල
භික්ුණීේ පලස ෙැවිදිව ඇතැයි පිළිගැනීමට රජෙට අනුශොසනො
කරේපේ නම් එෙ ශ්රී ලංකොවට ම ත් පගෞරවෙක් වනු ඇත. පමම
පිළිගැනීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට විනෙොනුකූල ප ේතුවක් නැත. ශ්රී ලංකොපේ
ම ො නොෙක හිමිවරුේ තම විපරෝධෙ මැඩපගන භික්ුණී සංඝෙො
පිළිගැනීමට කටයුතු කරේපේ නම් සොධොරණව හිතන සිෙලුම අෙපේ
අතිශෙ පගෞරවොදරෙට උේව ේපසේලො ෙොත්රවනු ඇත.
බුදුද ම පුළුල්ව ස ඉක්මනිේ පලෝකපේ ෙැතිපරන යුගෙක,
ම ොප්රජොෙතී පගෝතමිෙ භික්ුණිෙක් වශපෙේ ෙැවිදිීපම් ෙටේ, භික්ුණී
ෙේන වර්තමොනපේ මතපේදෙට තුඩුීම දක්වො, භික්ුණී සංඝෙොපේ
ඓති ොසික සංවර්ධනෙ පිළි ඳව පූජය භික්ු අනොලපෙෝ විසිේ කළ
පමම විේවත් ෙර්පේෂණෙ, භික්ුණී සංඝෙො පමම ශතවර්ෂපේ
ප්රතිෂේඨොෙනෙ කිරීමට ප්රමොණවත් ප ේතු සෙෙයි.

11

Forewords

Foreword by Bhikkhu Bodhi
Today Theravāda Buddhism in Asia is at a crossroads. It faces
a grave problem, and the way it responds will determine
whether its adherents can effectively deliver the Buddha’s
liberating message to the modern world. The problem is the
absence—or shadowy status—of a Bhikkhunī Saṅgha, an order
of fully ordained nuns, in the countries that follow this ancient
Buddhist tradition. Critical inquirers will inevitably ask—as
many already have: “How can Theravādin Buddhists speak of
‘liberation’ when they won’t let their women take the essential
step that culminates in that goal?”
To be sure, starting in the late 1990s, measures have been
adopted to revive the Bhikkhunī Saṅgha, and in Sri Lanka an
impressive number of women have taken full ordination (upasampadā) and live together in communities that are ardently supported by the lay devotees. For female lay followers in particular, the presence of bhikkhunīs has been like a cool breeze on a
hot tropical afternoon. Liberal-minded bhikkhus, too, back their
ordained sisters and insist on the legitimacy of their place in the
Saṅgha. However, recognition has not come from the places
where it counts most: from the chief monastic prelates and the
government.
The Mahānāyaka Theras in Sri Lanka—the heads of the
major Nikāyas—have been conspicuous by their silence or
their vocal opposition to the ordination of women. The
government, too, following the Mahānāyaka Theras, has not
granted them recognition. In Thailand and Myanmar Buddhist
women face still stronger opposition. Thailand has a small
number of women living as bhikkhunīs, but their status has
been flatly rejected by the Saṅgha hierarchs and the country’s
monastic law prohibits bhikkhus from participating in a
bhikkhunī ordination. In Myanmar, to my knowledge there are
no bhikkhunīs at all, or at least none who openly declare
themselves as such.
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පෙරවදන්

පෙරවදන - භික්ඛු ප ෝධි
ආසියාපේ ප ේරවාද බුදුදහම වර්තමානය වන විට කිසියම්
සන්ධධිසේ ානයකට ෙැමිණ ඇත. ඉතා ැරෑරුම් ප්රශේනයකට මුහුණ පදන
එය, එම ප්රශේනයට පිළිතුරු පදන ආකාරය අනුව, එහි අනුගාමිකයන්ධට
බුදුන්ධවහන්ධපසේපේ විමුක්ඛි ෙණිවුඩය නූතන සමාජයට සාර් කව ල ා
දීමට හැකි ද යන්ධන තීරණය කරයි. ප්රශේනය නම්, පමම ෙැරණි ප ෞද්ධ
සම්ප්රදාය අනුගමනය කරන රටවල භික්ඛුණී සංඝයාපේ පහවත්
උෙසම්ෙදා භික්ඛුණීන්ධපේ නැිකම පහෝ - ඔවුන්ධට නිශේිත පිළිගැනීමක්ඛ
නැි කම යි. දැනටමත් ප ාපහෝ පදනා විමර්ශනය පකාට ඇි ෙරිදි,
“විමුක්ඛියට ළඟාවීම සඳහා කාන්ධතාවන්ධට අවශයය ම පියවර ගැනීමට
ඉඩ පනාපදන ප ේරවාදීන්ධ පකපසේ නම් ‘විමුක්ඛියක්ඛ’ ගැන ක ා
කරන්ධපන්ධදැයි” විචාරාත්මක විමර්ශනවලින්ධ පනාවරදවා ම අසනු ඇත.
1990 දශකපේ අගභාගපේ ෙටන්ධ, භික්ඛුණී සංඝයා
ප්රිෂේඨාෙනයට විවිධ ක්රියාමාර්ග පගන ඇි අතර, ඒ මඟින්ධ ශ්රී ලංකාපේ
කාන්ධතාපවෝ ඉතා විශාල ප්රමාණයක්ඛ අධි සීල සම්ප්රාප්තව (උෙසම්ෙදාව
ලැ ) ගිහි ජනතාවපගන්ධ පනාමඳ අනුග්රහය ල න සංඝ සමාජවල
වැඩවාසය කරන ව සඳහන්ධ කළ යුතුය. භික්ඛුණීන්ධපේ වැඩ සිටීම,
විපශේෂපයන්ධ ම උොසිකාවන්ධට, ඌෂේණ දහවලක හමා එන සිසිල් ෙවනක්ඛ
ඳු ව ඇත. නිදහසේව සිතන භික්ඛූන්ධ වහන්ධපසේලා ද සිය ෙැවිදි පසායුරියන්ධ
ආරක්ඛෂා කරන අතර සංඝයා තුළ ඔවුන්ධට විනයානුකූල අයිියක්ඛ ඇතැයි
අවධාරණය කරි. නමුත්, අවශයයම තැන්ධවලින්ධ පහවත් මහා නා හිමි
වරුන්ධපගන්ධ සහ රජපයන්ධ පිළිගැනීමක්ඛ ලැබී නැත.
ප්රධාන නිකායවල මුල්තැන දරන ශ්රී ලංකාපේ මහා නායක
හිමිවරු නිහඬතාවපයන්ධ පහෝ කාන්ධතාවන්ධ ෙැවිදිකිරීම සම් න්ධධපයන්ධ
විරුද්ධත්වය ප්රකාශ කිරීපමන්ධ අවධානයට ොත්ර වී ඇත. මහා නායක
හිමිවරු අනුගමනය කරමින්ධ, රජය ද ඔවුන්ධට නිසි ෙළිගැනීමක්ඛ දී නැත.
තායිලන්ධතපේ සහ මියන්ධමාරපේ ප ෞද්ධ කාන්ධතාපවෝ දැඩි
විරුද්ධවාදීන්ධට තවමත් මුහුණ පදි. තායිලන්ධතපේ භික්ඛුණීන්ධ වශපයන්ධ
ජීවත්වන කාන්ධතාවන්ධ සුළු ප්රමාණයක්ඛ සිටින මුත් සංඝ අධිකාරිපයන්ධ
ඔවුන්ධපේ භික්ඛුණීත්වය මුළුමනින්ධ ම ප්රික්ඛපෂේෙ පකාට ඇි අතර එරට
සංඝ නීියට අනුව කිසිදු භික්ඛුවකට භික්ඛුණී ෙැවිදිකිරීමකට සහභාගීවීම
තහනම් ය. මා දන්ධනා තරමින්ධ මියන්ධමාරපේ භික්ඛුණින්ධ පකාපහත්ම නැි
අතර අඩුමතරපම් ප්රසිද්ධිපේ භික්ඛුණීන්ධ යැයි ප්රකාශ කරගන්ධනා අයවත්
නැත.
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This conservative resistance clashes both with the Buddha’s
own intention and with the spirit of our age. Despite his initial
hesitation about creating a female order, once he proceeded
with this step, the Buddha often celebrated the role the
bhikkhunīs played in preserving and disseminating his teaching.
Many of the bhikkhunīs distinguished themselves by their
wisdom, learning, and meditative skills, and the historical records of Buddhism during its early centuries testify to their vitality. No doubt, since these records were largely composed by
monks, much was passed over in silence, and the lives of many
eminent bhikkhunīs are hidden forever in the dark corridors of
history.
The Buddha’s affirmative attitude towards female monastics corresponds in many respects to the spirit of our own
time. Today women have been participating in almost every
domain of communal life, holding positions that were formerly considered the unique prerogative of men. They serve
as surgeons, attorneys, business executives, senators, and
parliamentarians. In all three major Theravāda countries,
women have ascended to the highest office of government. Yet
despite these advances in women’s status in secular life, in
those same countries the full ordination of women still lacks
official recognition. If the Asian countries following
Theravāda Buddhism are to fully step into the modern world,
it is clear they must explicitly permit women to receive full
ordination, and that ordination has to be endorsed and upheld
by the Saṅgha elders.
For outsiders the resistance the elders have shown to the
ordination of bhikkhunīs gives the impression that Theravāda
Buddhism is a patriarchal system intent on preventing women
from living the spiritual life to the full. Yet, while patriarchal
attitudes may be involved, it would be a mistake to think that
opposition to the ordination of women is principally due to
gender bias. Three of my own teachers, back in the 1980s, were
opposed to women’s ordination, and yet I am confident they had
no bias against women, and in fact were deeply regretful that or14
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පමම ගතානුගික විපරෝධය බුදුන්ධවහන්ධපසේපේ ම අභිප්රාය හා අෙ
ජීවත්වන යුගපේ ආකල්ෙය සමඟ ගැපේ. කාන්ධතා ෙැවිද්දක්ඛ බිහිකිරීමට
මුලින්ධ ෙසුගාමී වුව ද, එම පියවර ගැනීපමන්ධ ෙසු, ධර්මය ආරක්ඛෂා කිරීම
සහ ප්රචාරය කිරීම සම් න්ධධපයන්ධ භික්ඛුණීන්ධ විසින්ධ සිදු කළ පමපහය
නිරන්ධතරපයන්ධ බුදුන්ධවහන්ධපසේපේ ෙැසසුමට ලක්ඛවිය. ප ාපහෝ
භික්ඛුණීන්ධ ප්රඥාපවන්ධ, ඤාණපයන්ධ, හා භාවනා කුසලතාවපයන්ධ
කැපීපෙනුණු අතර ඔවුන්ධපේ ශක්ඛිමත් භාවය පිළි ඳව බුදුදහපම් මුල්
ශතවර්ෂවල ඓිහාසික වාර්තා සාක්ඛි දරයි. නිසැකව ම, පමම වාර්තා
ප ාපහෝ දුරට භික්ඛූන්ධ විසින්ධ සම්ොදනය කළ ැවින්ධ, ප ාපහෝ දෑ නිහඬ
පේ පගාදුරට හසුව ඇි අතර, ප ාපහෝ පරේෂේඨ භික්ඛුණීන්ධපේ ජීවිත
ඉිහාසපේ අඳුරු පකාරිපඩෝරවල සදාකාලිකව ම සැඟවපගාසේ ඇත.
කාන්ධතා ෙැවිදි සාමාජිකාවන්ධ ගැන බුදුන්ධවහන්ධපසේ දැක්ඛූ
සහපයෝගී ආකල්ෙය අපප්ම කාලපේ ආකල්ෙ සමඟ ප ාපහෝ පසයින්ධ
ගැලපෙයි. පුරුෂ ෙරමාධිකාරයට ෙමණක්ඛ සීමා ූ තනතුරු අද වන විට
කාන්ධතාවන්ධ ද දරමින්ධ ජන ජීවිතපේ සෑම අංගයකට ම ොපහේ ඔවුන්ධ
සහභාගී වනු ලැපේ. කාන්ධතාවන්ධ ශලය වවදයවරියන්ධ, නීතීඥයන්ධ,
විධායක වයාොරික නිළධාරිනියන්ධ, පසපනේ සභිකයන්ධ, සහ
ොර්ලිපම්න්ධතු සාමාජිකාවන්ධ වශපයන්ධ පසේවය කරනු ලැපේ. ප්රධාන
ප ේරවාද රටවල් තුපනහි ම, කාන්ධතාවන්ධ රජපේ ඉහළම තනතුරට ෙත්ව
ඇත. පලෞකික ජීවිතපේ කාන්ධතා නිපයෝජනපේ පමම ප්රගිය දක්ඛනට
ිබියදීත්, එම රටවල ම භික්ඛුණී උෙසම්ෙදාව රජපයන්ධ නිල වශපයන්ධ
පිළිපගන නැත. ප ේරවාද බුදුදහම අදහන ආසියාික රටවල් නූතන
පලෝකයට පිවිසීමට නම්, කාන්ධතාවන්ධට උෙසම්ෙදාව ලැබීමට ෙැහැදිලිව
ම ඔවුන්ධ අවසර දියයුතු ව හා එය පජයෂේඨ සංඝ සාමාජිකයින්ධ විසින්ධ
පිළිපගන අනුමත කළ යුතු ව ෙැහැදිලි ය.
භික්ඛුණී ෙැවිද්දට භික්ඛූන්ධ විසින්ධ දක්ඛවා ඇි විපරෝධය ාහිරින්ධ
ලන අයට පෙපනනුපේ ප ේරවාද බුදුදහම යනු කාන්ධතාවන්ධට
ආධයාත්මික ජීවිතය සම්ූර්ණ වශපයන්ධ පගවීමට ඉඩ පනාපදන පුරුෂ
මූලික ෙද්ධියක්ඛ ය යන හැඟීමකි. පුරුෂ මූලික ආකල්ෙ ලෙෑවත්
නැතත්, කාන්ධතාවන්ධ ෙැවිදිවීමට ඇි විපරෝධය ප්රධාන වශපයන්ධ සේීපුරුෂ පේදය නිසා සිදුවන්ධනකැයි සිතීම වරදවා වටහාගැනීමක්ඛ වනු ඇත.
1980 ගණන්ධවල, මාපේ ගුරුවරු ිපදපනක්ඛ ම, කාන්ධතා ෙැවිද්දට
විපරෝධය ෙළ කළ මුත් කාන්ධතාවන්ධට ෙැවිදිවීම සඳහා අවකාශයක්ඛ
නැිවීම පිළි ඳව ඔවුන්ධ ඉතා කණගාටුවට ෙත් ූහ. ප්රධානතම ාධකය
වී ඇත්පත්
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dination was not available to them. The major stumbling block
has not been male bias but the prevailing interpretation of the
Vinaya rules concerning women’s ordination.
The sixth garudhamma, or major guideline, laid down for
bhikkhunī ordination requires that a candidate must be ordained
by both branches of the monastic community, the Bhikkhu
Saṅgha and the Bhikkhunī Saṅgha. However, in the course of
history, at some point during its sojourn in Sri Lanka—perhaps
in the eleventh century—the continuity of bhikkhunī ordination
was interrupted, probably during a time of political turbulence.
Thereafter, based on the sixth garudhamma, the Vinaya authorities
decided that bhikkhunī ordination was no longer possible. As
they saw it, since ordination had to be conferred by a Bhikkhunī
Saṅgha, and the transmission was now broken, there was simply
no way to revive the order of fully ordained Buddhist women.
Like a giant boulder that rolls down a hill and blocks a
narrow mountain road, for centuries this interpretation prevented earnest Theravādin women from fulfilling their aspirations to lead the complete holy life. Instead, they had to be content with secondary types of renunciant status: as dasasil mātās
in Sri Lanka, as thila shins in Myanmar, and as mae chis in
Thailand. Many merely took eight precepts and lived with their
families as lay renunciants. And with this they had settled for
some nine centuries, resigned to a status determined by a
narrow and in many ways exclusionary reading of the Vinaya.
Yet come the late twentieth century and the picture
changed. As the status of women improved and they were increasingly granted moral, social, and legal equality with men,
the interpretation of the Vinaya that prevented women from
obtaining full ordination came to appear increasingly unfair,
unjust, and unjustifiable. Among a small number of determined
women, an unquenchable aspiration for full ordination took root
and sought a way to its fulfillment. Yet, if the ordination of
women was to be restored, it had to be done in a way that
respected the integrity of the Vinaya, not in a way that flagrantly
rejected its authority.
16
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පුරුෂයන්ධට ොක්ඛික වීම පනාව කාන්ධතා ෙැවිද්ද සම් න්ධධ විනය නීිවල
දැනට ෙවත්නා අර් ක නය යි.
භික්ඛුණී ෙැවිද්දට අදාළව ෙැණ ූ සයවැනි ගරුධර්මය පහවත්
ප්රධාන මාර්පගෝෙපද්ශය අපප්ක්ඛිකාවක්ඛ භික්ඛු සංඝ හා භික්ඛුනී සංඝ
යන උභය සංඝයාපගන්ධම ෙැවිදිවිය යුතු යැයි අපප්ක්ඛෂා කර යි. පකපසේ
පවතත්, ඉිහාසය තුළ, භික්ඛුණී ෙැවිද්ද ශ්රී ලංකාපේ ිබූ එක්ඛ අවධියක
− ඇතැම්විට එපකාපළාසේවන ශතවර්ෂපේ දී − ප ාපහෝ දුරට
පද්ශොලනික කැළඹීම් ඇි ූ කාලයක, භික්ඛුණී ෙැවිද්දට ාධා එල්ල
වුණි. එයින්ධ ෙසුව, සයවැනි ගරුධර්මය මත ෙදනම්ව භික්ඛුණී ෙැවිද්ද
තවදුරටත් කළ පනාහැකි යැයි විනය අධිකාරීන්ධ තීරණය කරන ලදී.
භික්ඛුණී සංඝයා විසින්ධ ෙැවිද්ද සම්මත කළ යුතු ැවින්ධ, එපහත් එහි
සම්පේෂණය ඛණ්ඩනය වී ිබූ ැවින්ධ, ඔවුන්ධ දුටු ආකාරයට, උෙසම්ෙදාව
ප්රිෂේඨාෙනය කිරීපම් මාර්ගයක්ඛ පනාිබුණි.
දැවැන්ධත ගල්කුළක්ඛ කන්ධදක්ඛ මුදුනින්ධ ෙහතට ෙැමිණ ෙටු කඳු
මාවතක්ඛ අවහිර කළාක්ඛ පමන්ධ, සියවසේ ගණනාවක්ඛ ම ප ේරවාද
කාන්ධතාවන්ධට සම්ූර්ණ බ්රහේමචාරී ජීවිතය ගතකිරීපම් ලාපොපරාත්තුව
ඉටුකරගැනීමට ිබූ අවසේ ාව පමම අර් ක නය නිසා මඟහැරුණි.
ලංකාපේ දසසිල් මාතාවන්ධ පලස, මියන්ධමාරපේ ථිල ශින්ධවරියන්ධ පලස,
හා තායිලන්ධතපේ මඉ ිවරියන්ධ පලස ඔවුන්ධට ද්විතීයික ෙැවිදිවීපම්
ක්රමවලින්ධ තෘප්ියට ෙත්වීමට සිදුවුණි. ප ාපහෝ අය හුපදක්ඛ අටසිල්
සමාදන්ධව තම ෙවුල්වල සාමාජිකයන්ධ සමඟ වනෂේක්රමයත්වය කළ
ගිහියන්ධ වශපයන්ධ ජීවත් ූහ. පමපසේ ඔවුන්ධ ඉතා ෙටු පමන්ධම ප ාපහෝ
වශපයන්ධ අසම්ූර්ණ විනය කියවීමකින්ධ තීරණය වුණු තැනකට ශතවර්ෂ
නමයක්ඛ පුරා ෙත්ව සිට ඇත.
එපහත් විසිවන ශතවර්ෂපේ අගභාගය ෙැමිණීමත් සමඟ පමම
ෙසුබිම පවනසේ විය. කාන්ධතාවන්ධපේ තත්ත්වය වැඩිදියුණු වී, පුරුෂයන්ධට
සමව සදාචාර, සමාජයීය, සහ වනික වරප්රසාද වැඩි වැඩිපයන්ධ
ලැබීමත් සමඟ, කාන්ධතාවන්ධට උෙසම්ෙදාව ලැබීම වැළකූ විනය
අර් ක නය අසාධරණ, අයුතු, සහ ෙදනම් විරහිත එකක්ඛ යැයි වැඩි
වැඩිපයන්ධ පෙපනන්ධනට ෙටන්ධ ගැනුණි. දැඩි අධිෂේඨානශීලී කාන්ධතාවන්ධ
සුළු සංඛයාවකට උෙසම්ෙදාව ලැබීම සඳහා සන්ධසිඳ විය පනාහැකි
පිොසයක්ඛ ඇි ූ අතර එය සංසිඳවීමට ඔවුහු මාර්ගයක්ඛ පසායා ැලූහ.
එපහත්, නිර්ලජ්ජජීව විනය අධිකාරිය ප්රික්ඛපෂේෙ වන අයුරින්ධ පනාව,
විනපයහි අඛණ්ඩතාවය රැපකන අයුරින්ධ කාන්ධතාවන්ධපේ ෙැවිද්ද
ප්රිෂේඨාෙනය කිරීම කළ යුතුව ිබුණි.
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Forewords

In time, as a result of sustained inquiry, two means were
found to circumvent this obstacle without contravening the
legal requirements of the Vinaya. One, which was adopted in a
grand ordination ceremony held at Bodhgayā in India in 1998,
drew upon bhikkhunīs from Taiwan to fulfill the role of the
Bhikkhunī Saṅgha required by the ordination procedure.
However, because these bhikkhunīs came from a different Vinaya lineage from the Theravāda—from the Dharmaguptaka lineage established long ago in China—and because
the bhikkhus in the ordination were of mixed school affiliations, technically, as Bhikkhu Anālayo maintains, they
could not be considered Theravāda bhikkhunīs. Nevertheless,
as a result of this ordination, they were also no longer lay
followers, novices, or (in the case of the Sri Lankans) dasasil
mātās. They were now bhikkhunīs, albeit of the Dharmaguptaka
tradition. The challenge was to induct them into the Theravāda
tradition.
To achieve this, the second method was employed. Right
after the dual ordination at Bodhgayā, the Sri Lankan bhikkhus
brought the newly ordained women to Sarnath for a second ordination, which they conducted on their own, in Pāli, following
the procedure laid down in the Pāli Vinaya. This ordination was
based upon a stipulation that the Buddha had made at the very
foundation of the Bhikkhunī Saṅgha: “I authorize the giving of
the higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus.” Since the
Buddha never abrogated this rule, the Sri Lankan bhikkhus
maintained it could still be considered valid, and it was on this
ground that they conferred the second ordination on the Sri Lankan women.
It is principally from this ordination, held twenty years
ago, that the Bhikkhunī Saṅgha sent down roots in Sri Lanka
and attracted candidates in Sri Lanka and from elsewhere.
Today, stemming from this ordination, there are now vibrant
groups of Theravāda bhikkhunīs in Sri Lanka, Thailand, Nepal,
Vietnam, and Indonesia, as well as in several Western countries.
18

පෙරවදන්

දීර්ඝකාලීනව ෙැවතුණු නිරීක්ඛෂණවල ප්රිඵලයක්ඛ වශපයන්ධ,
කාලයත් සමඟ, විනය පිළිගත් ක්රම පනාඉක්ඛමවා පමම ාධකය
මඟහැරයන ආකාර පදකක්ඛ පසායාගන්ධනා ලදී. 1998 ඉන්ධදියාපේ
බුද්ධගයාපේ ෙැවැත්වුණු විශාල ෙැවිදි පිංකමක අනුගමනය පකරුණු
ඉන්ධ එක්ඛ ක්රමයකින්ධ, ෙැවිදිකිරීපම් ක්රියාවලිපයන්ධ අපප්ක්ඛිත භික්ඛුණී
සංඝයාපේ භූමිකාව සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා තායිවානපයන්ධ භික්ඛුණීන්ධ
පගන්ධවන ලදී. පකපසේපවතත්, ප ේරවාදයට වඩා පවනසේ විනය
සම්ප්රදායකින්ධ − එනම් චීනපේ ධර්මගුප්තක සම්ප්රදාපයන්ධ − පමම
භික්ඛුනීන්ධ ෙැවත ආ ැවින්ධ හා එය මිර සම්ප්රදාවල භික්ඛූන්ධ
සහභාගීවීපමන්ධ සිදු ූ ෙැවිද්දක්ඛ ැවින්ධ, භික්ඛු අනාලපයෝ අදහසේ කරන
ෙරිදි, තාක්ඛෂණිකමය වශපයන්ධ, ඔවුන්ධ ප ේරවාද භික්ඛුණීන්ධ යැයි
සැළකීමට පනාහැකි විණි. එපතකුදු වුවත්, පමම ෙැවිදිකිරීපම් ප්රිඵලයක්ඛ
වශපයන්ධ, ඔවුහු තවදුරටත් ගිහි අය, සාමපණ්ර අය, පහෝ (ශ්රී ලංකා
ෙසුබිමට අනුව) දසසිල් මාතාවන්ධ ද පනාූහ. ධර්මගුප්තක සම්ප්රදාපයන්ධ
වුවත් ඔවුන්ධ දැන්ධ භික්ඛුණීන්ධ ය. අභිපයෝගය ූපේ ඔවුන්ධ ප ේරවාද
සම්ප්රදායට නිල වශපයන්ධ ඳවාගැනීම යි.
පමම අරමුණ සම්ූර්ණ කරගැනීම සඳහා, පදවන ක්රමය
අනුගමනය පකරිණි. උභය සංඝයා විසින්ධ බුද්ධගයාපේ දී කළ ෙැවිද්පදන්ධ
ෙසු, ශ්රී ලාංපක්ඛය භික්ඛූන්ධ විසින්ධ නවක භික්ඛුණීන්ධව සාරානාත්වලට
පගන්ධවා භික්ඛූන්ධ විසින්ධ ෙමණක්ඛ පදවනුව ෙැවිදිකිරීමක්ඛ කරන ලද අතර,
එහි දී ොලි විනපයහි සඳහන්ධ ක්රමපේදය අනුගමනය කරමින්ධ එම ෙැවිද්ද
ොලිපයන්ධ කරන ලදී. භික්ඛුණී සංඝයා ආරම්භ කිරීපම් දී බුදුන්ධවහන්ධපසේ
ෙණවා ිබූ: “භික්ඛූන්ධ විසින්ධ භික්ඛුණීන්ධ උෙසම්ෙදා කිරීමට මම අනුදැන
වදාරමි” යන නියමයට අනුව එය සිදු පකරිණි. කිසිදු දිනයක
බුදුන්ධවහන්ධපසේ පමම නීිය අවලංගු පනාකළ ැවින්ධ, එය තවමත්
වලංගුයැයි ශ්රී ලාංපක්ඛය භික්ඛූන්ධ පිළිගත් අතර ඒ ෙදනම මත පිහිටා ශ්රී
ලාංපක්ඛය කාන්ධතාවන්ධපේ පදවැනි ෙැවිද්ද සම්මත කරන ලදී.
භික්ඛුණී සංඝයා ශ්රී ලංකාපේ සේ ාපිත ූපේ සහ ශ්රී ලංකාපවනුත්
පවනත් තැන්ධවලිනුත් අපප්ක්ඛිකාවන්ධ ආකර්ශනය කපළේ වසර විසේසකට
පෙර ෙැවැත් ූ පමම ෙැවිදිකිරීපමන්ධ ෙසුවයි. පමම ෙැවිද්පදන්ධ ආරම්භ වී,
අද වන විට, දීප්ිමත් ප ේරවාද භික්ඛුණී කණ්ඩායම් ශ්රී ලංකාපේ,
තායිලන්ධතපේ, පන්ධොලපේ, විපයේනාමපේ, සහ ඉන්ධදුනීසියාපේ,
පමන්ධම ටහිර රටවල් කිහිෙයක ම දක්ඛනට ඇත.
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Still, however, the Theravāda countries have not granted
official recognition and support to bhikkhunīs. This remains a
glaring omission, and thus there is need for solid, scholarly,
text-based arguments to justify the revival of bhikkhunī ordination. In this treatise, Bhikkhu Anālayo uses his vast scholarly
knowledge of the canonical texts to fulfill that need. His investigations go back to the very origins of the Bhikkhunī Saṅgha,
shedding new light on disputed questions. As he shows, the
Buddha saw that his Sāsana would only be complete when it
included members of all four communities: bhikkhus, bhikkhunīs,
male lay followers, and female lay followers. A Sāsana with
only three communities—missing an order of bhikkhunīs—
would be like an elephant with three legs.
Now that a method has been found to restore the Bhikkhunī Saṅgha to its honored place, it is incumbent on Buddhist
monastic leaders to put aside their doubts and objections and
throw the weight of their authority behind the newly emergent
order of bhikkhunīs. It is only in this way that the bhikkhunīs can
flourish, and it is only with an order of bhikkhunīs that the
Sāsana itself can flourish. If Buddhism is to win the respect of
people throughout the world, it is necessary to show that Theravāda Buddhism affirms the worth and full spiritual potentials of
women. This can only be done by recognizing the validity of
bhikkhunī ordination. Means of conferring the ordination now
exist. It is time for those who bear responsibility for the wellbeing of the Saṅgha to openly endorse them.
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පකපසේපවතත්, ප ේරවාද රටවල් පම් වන තුරු භික්ඛුණීන්ධට නිල
පිළිගැනීමක්ඛ සහ අනුග්රහයක්ඛ ල ා දී නැත. පමය කැපී පෙපනන ප්රමාද
පදෝෂයක්ඛව ැවින්ධ සේථිරසාර, ශාසේීය, සහ මූලාර මත ෙදනම් ූ තර්ක
ඉදිරිෙත්පකාට, භික්ඛුණී ෙැවිද්ද ප්රිෂේඨාෙනය කිරීම සාධාරණීකරණය
කිරීපම් අවශයතාවය ෙවතී. එම අවශයතාවය සම්ූර්ණ කිරීමට, පමම
ග්රන්ධ පයහි භික්ඛු අනාලපයෝ විසින්ධ උන්ධවහන්ධපසේපේ පිටකාගත ග්රන්ධ
පිළි ඳව ඇි පුළුල් ශාසේීය දැනුම භාවිත කරනු ලැපේ. මතපේදයට
තුඩුදුන්ධ ප්රශේනවලට නව ආපලෝකයක්ඛ සෙයමින්ධ උන්ධවහන්ධපසේපේ
නිරීක්ඛෂණ භික්ඛුණී සංඝයාපේ මූලාරම්භය දක්ඛවා දිවයයි. උන්ධවහන්ධපසේ
පෙන්ධවා පදන ෙරිදි, තම ශාසනය සම්ූර්ණ වනුපේ භික්ඛූන්ධ, භික්ඛුණීන්ධ,
උොසකයන්ධ, සහ උොසිකාවන්ධ යන සිේවණක්ඛ පිරිපසේ ම සාමාජිකයන්ධ
සිටියපහාත් ෙමණකැයි බුදුන්ධවහන්ධපසේ දුටු පසේක. පිරිසේ තුනක්ඛ ෙමණක්ඛ
ඇි ශාසනයක්ඛ - එනම් භික්ඛුණී ෙැවිද්දක්ඛ නැි ශාසනයක්ඛ - ොද තුනක්ඛ
ඇි අලිපයකුට සමාන පේ.
භික්ඛුණී සංඝයා සුදුසු පගෞරවනීය සේ ානයට ප්රිෂේඨාෙනය
කිරීම සඳහා දැන්ධ ක්රමයක්ඛ පසායාපගන ඇි ැවින්ධ, තම සැක සහ
විපරෝධතා දුරුපකාට, අලුින්ධ නැගී එන භික්ඛුණී ෙැවිද්දට සිය ලපයහි
භාරදූරත්වය පයදවීම දැන්ධ ප ෞද්ධ සංඝ නායකවරුන්ධට භාර ය.
භික්ඛුණීන්ධට සමෘද්ධව වයාප්තවිය හැක්ඛපක්ඛ පම් ආකාරපයන්ධ ෙමණක්ඛ
වන අතර ශාසනයට ම සමෘද්ධව වයාප්ත විය හැක්ඛපක්ඛ භික්ඛුණී ෙැවිද්දක්ඛ
ිබුණපහාත් ෙමණි. බුදුදහමට පලෝකය පුරා ජනතාවපේ ආදරය දිනා
ගැනීමට නම්, කාන්ධතාවන්ධපේ අගය සහ සම්ූර්ණ ආධයාත්මික හැකියාව
ප ේරවාද බුදුදහමින්ධ පිළිගන්ධපන්ධ යැයි පෙන්ධවිය යුතුය. පමය කළ හැක්ඛපක්ඛ
භික්ඛුණී ෙැවිද්පද් වලංගුභාවය පිළිගැනීපමන්ධ ෙමණකි. ෙැවිද්ද සම්මත
කිරීපම් ක්රමපේද දැන්ධ ෙවතී. සංඝයාපේ සු සිද්ධිය සම් න්ධධපයන්ධ
වගකීම් දරන අයට විවෘතව භික්ඛුණීන්ධ අනුමත කිරීමට කාලය දැන්ධ
ෙැමිණ ඇත.
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Foreword by Ajahn Brahmavaṃso
Māra, the Evil One, attempted to stop the Lord Buddha from
spreading the Dhamma by encouraging the Lord Buddha’s
Parinibbāna while He was still at Bodhgayā (Uruvelā). The
Lord Buddha refused, stating that the Parinibbāna would occur
only after the four Buddhist groups had been well established,
and were flourishing and capable. It was the Lord Buddha’s
mission to create these four groups, the Bhikkhu Saṅgha, the
Bhikkhunī Saṅgha, lay men followers and lay women followers.
Unhappily, the second Buddhist group, the Bhikkhunī Saṅgha,
is not flourishing because it is not formally recognised. I believe this carefully researched book by Bhikkhu Anālayo is an
important contribution towards restoring what the Lord Buddha
worked so hard to establish but is now mostly lost: a flourishing
and capable Bhikkhunī Saṅgha.
An elephant, a great tusker, with only three legs can only
proceed unsteadily. It would never be trusted with bearing a
Great Relic, such as the inspiring Tooth Relic, of the Lord
Buddha. Similarly, when the modern-day disciples of the Lord
Buddha in Sri Lanka heroically carry forward the Dhamma of
the Lord Buddha, they will only struggle unsteadily when they
are missing one leg.
Indeed, as every Sri Lankan Buddhist knows, the Bhikkhunī Saṅghamittā brought the sapling of the Śrī Mahā Bodhi
Tree to Anuradhapura 23 centuries ago. The great tree remains,
but the lineage of Saṅghamittā, the Bhikkhunī Saṅgha, does not.
May it be properly recognised to bring a new Golden Age of
Dhamma to the ancestral home of Theravāda Buddhism, Sri
Lanka.
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පෙරවදන - අජාන් බ්රහ්මවංප ෝ
බුදුන්වහන්ප ් බුද්ධගයාපේ (උරුපේලාපේ) වැඩසිටිය දී ම,
උන්වහන්ප ්ට පිරිනිවන් ොන්නැයි අනුබල පදමින් ධර්ම ප්රචාරය
වැළැක්වීමට ොපී මාරයා උත් ාහ ගත්පත් ය. සිේවණක්ව පිරි මනාව
වයාප්ත ී, මෘද්ිමත් පවමින්, හැකියාපවන් යුක්වත වූ විට ෙමණක්ව
තමන්වහන්ප ් පිරිනිවන් ොන බව වදාරා බදුන්වහන්ප ් ඒම එල්ලීම
ප්රතික්වපෂ්ෙ කළ ප ්ක. භික්වු ංඝ, භික්වුනී ංඝ, උො ක, හ උොසිකා
යන පමම සිේවණක්ව පිරි බිහිකිරීම බුදුන්වහන්ප ්පේ ෙරමාර්ථය විය.
කණගාටුවට කරුණක්ව වශපයන්, පදවැනි පබෞද්ධ පිරි වන භික්වුනී
ංඝ පිරි , ම්මතපයන් පිළිපගන නැති බැවින් මෘද්ධව වයාප්ත
වන්පන් නැත. බුදුන්වහන්ප ් දැඩි පවපහ ක්ව පගන වයාප්ත කිරීමට
උත් ාහ කළ මුත් දැන්වන විට පබාපහෝ දුරට තුරන්ව ඇති මෘද්ධව
වයාප්ත වන හ හැකියාපවන් යුත් භික්වුනී ංඝ පිරි ක්ව ප්රතිෂ්ඨාෙනයට
භික්වු අනාලපයෝ විසින් මනාව ෙර්පේෂණය කරන ලදුව ලියන ලද පමම
පොත ඉතා වැදගත් අනුග්රහයකැයි මම විශ්වා කරමි.
ොද තුනක්ව ෙමණක්ව ඇති ඇපතකුට ඉදිරියට යා හැක්වපක්ව
අ ්ථාවරව ෙමණි. ශ්රද්ධාව උෙදවන බුදුන්වහන්ප ්පේ දන්ත ධාතූන්
වහන්ප ් වැඩම කිරීමට එබඳු හ ්තිපයක්ව කිසිදාක පයාදා පනාගනු ඇත.
ඒ හා මානව, ශ්රී ලංකාපේ වර්තමාන ශ්රාවකයන් ීපරෝදාර පල
බුදුන්වහන්ප ්පේ ධර්මය ඉදිරියට ෙවත්වාපගන යෑපම් දී ද, එක්ව ොදයක්ව
අහිමිවනවිට ඔවුන් අ ්ථාවරත්වපයන් යුක්වතව ගැටළුවලට මුහුණදීම
ෙමණක්ව සිදුවනු ඇත.
ැබැවින් ම, ශතවර්ෂ 23 කට පෙර භික්වුනී ංඝමිත්තා විසින්
ශ්රී මහා පබෝි අංකුරයක්ව අනුරාධපුරට වැඩම කරවන ලද බව ෑම ශ්රී
ලාංකික පබෞද්ධපයක්ව ම දන්නා කරුණකි. එම උතුම් වෘක්වෂය තවමත්
වැඩසිටින මුත් ංඝමිත්තා ෙරපුර පහවත් භික්වුණී ංඝයා වැඩ පනාසිටී.
එබැවින්, පථ්රවාද බුදුදහපම් පෙෞරාණික නිවහනවන ශ්රී ලංකාවට නව
්වර්ණමය යුගයක්ව රැපගන ඒමට භික්වුණී ංඝයා නියමාකාරපයන්
පිළිගනිත්වා.
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Introduction
In what follows I bring together my research on bhikkhunī ordination, published in various articles, in order to present a
comprehensive and continuous account of this topic from ancient to modern times.
In the first chapter I examine passages from the Pāli
discourses on the four assemblies of the Buddha’s disciples,
which set the background for appreciating the significance of
the existence of an order of bhikkhunīs.
In the second chapter I take up the account in the Cullavagga in the Pāli Vinaya of Mahāpajāpatī Gotamī’s ordination
by accepting eight garudhammas, “principles to be respected”,
which I study in more detail in the third chapter. Here and
elsewhere, references to subsections of the Pāli Vinaya are
according to the PTS edition.
With the fourth to sixth chapters I continue examining the
evolution of bhikkhunī ordination as reported in the Cullavagga,
covering the ordination of the Sakyan women (followers of
Mahāpajāpatī Gotamī) by bhikkhus only, ordination in two
stages, and ordination by messenger.
In the seventh and last chapter I turn to the transmission
of bhikkhunī ordination from India to Sri Lanka and from Sri
Lanka to China. My main sources for studying the transmission
to Sri Lanka is the chronicle Dīpavaṃsa and for the transmission to China the relevant sources in the Taishō edition of
the Chinese canonical scriptures. In addition, I also examine the
revival of bhikkhunī ordination in Sri Lanka.
In the conclusion, I relate the significance of the revival
of bhikkhunī ordination to the revival of lay meditation in
Theravāda societies in the past century.
In a monograph with the title The Foundation History of
the Nuns’ Order, I have translated and compared the different
Vinaya accounts of how the order of bhikkhunīs came into
existence (Anālayo 2016). Although on a few occasions in my
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භික්ෂුණී පැවිද්ද පිළිබඳව විවිධ ලිපිවල පළ ක ොට ඇති මොකේ

පර්කේෂණ ක ොනුක ොට, කේ මොතෘ ොව සේබන්වධව පුළුල් සහ අඛණ්ඩ
තොන්වතරයක්ෂ අතීතකේ සිට වර්තමොන ොලය සේබන්වධ රමින්ව
ඉදිරිපත් කිරීමට මතුවට ක නහැරදක්ෂවන
රුණු තුළින්ව මම
බලොකපොකරොත්තු කවමි.
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ තිබීකේ සුවික ේෂී වටිනො ම අ යකිරීමට
පසුබිම ස සමින්ව බුදුන්වවහන්වකසේකේ ශ්රොව යන්ව වන සිව්වණක්ෂ පිරිස
ැන පොලි සූත්ර කද් නොවල ඇති කේද මො විසින්ව පළමු පරිච්කේදකයහි
නිරීක්ෂෂණය රනු ලැකේ.
පොලි විනකයහි චුල්ලවේ කේ සඳහන්වවන “ රු ළයුතු ප්රතිපත්ති”
කහවත් රුධර්ම පිළික න මහොප්රජොපතී ක ෝතමියකේ පැවිදිීමට අදොළ
විසේතරයට කදවන පරිච්කේදකයහි මො අවධොනය කයොමු රන අතර එය
වැඩිවිසේතර සහිතව තුන්වවන පරිච්කේදකේ දී අධයයනය රනු ලැකේ. පොලි
විනය අනුක ොටසේවල මූලොශ්ර, කමහි සහ කවනත් තැන්වවල, පොලි කපොත්
සමො කේ සංසේ රණයට අනුව කයොදො ඇත.
(මහොප්රජොපතී ක ෝතමියකේ අනු ොමි ොවන්ව වන) ො යවංශි
ොන්වතොවන්ව භික්ෂූන්ව විසින්ව පමණක්ෂ පැවිදිකිරීම, පියවර කද කින්ව ළ
පැවිදි කිරීම, සහ දූතකයකු මගින්ව පැවිදි කිරීම ඇතුළත් රමින්ව, භික්ෂුණී
පැවිද්ද ක්රමකයන්ව වි ො ය වූ ආ ොරය චුල්ලවේ කේ වොර්තොවන පරිදි
මො විසින්ව සතරවැනි පරිච්කේදකේ සිට සයවැනි පරිච්කේදය දක්ෂවො
විමර් නයට ලක්ෂ රනු ලැකේ.
ඉන්වදියොකවන්ව ශ්රී ලං ොවට සහ ශ්රී ලං ොකවන්ව චීනයට භික්ෂුණී
පැවිද්ද සංක්රමණයීම ක කරහි සත්වැනි සහ අවසොන පරිච්කේදකේ
මකේ අවධොනය කයොමු කව්. ශ්රී ලං ොවට සංක්රමණයීම ීම අධයයනය
කිරීම සඳහො දීපවං ය ද චීනයට සංක්රමණයීම අධයයනය කිරීම සඳහො
චීන ත්රිපිට කේ ටොයිකෂෝ සංසේ රණයට අදොළ මූලොශ්ර ද මො විසින්ව ප්රධොන
මූලොශ්ර ව කයන්ව භොවිත රනු ලැකේ. මීට අමතරව, ශ්රී ලං ොකව් භික්ෂුණී
පැවිද්ද ප්රතිෂේඨොපනය කිරීම ද මො විසින්ව විමර්ෂනය රනු ලැකේ.
පසුගිය
තවර්ෂකේ ක ේරවොද සමොජවල ගිහි භොවනොව
ප්රතිෂේඨොපනයට භික්ෂුණී පැවිද්ද ප්රතිෂේඨොපනකේ සුවික ේෂත්වය
සේබන්වධ කිරීම මො විසින්ව සමොකලෝචනකේ දී රනු ලැකේ.
භික්ෂුණීන්ව පැවැත්මට ආකේ ක කසේදැයි මො භික්ෂූණී පැවිද්කදහි
මූලොරේභ ඉතිහොසය යන මැකයන්ව ළ නිබන්වධනය , විවිධ විනය
විසේතර පරිවර්තනය ක ොට සහ සංසන්වදනය ක ොට ඇත (අනොලකයෝ
2016). වත්මන්ව අධය යනකයහි අවසේ ො කිහිපය දී මොකේ ස25
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present exploration I refer to my comparative findings, in what
follows my main concern is rather to develop a coherent reading
of the Pāli canonical report. My aim is to understand the
Cullavagga account on its own terms and in its relevance to
Theravāda monastic law.
For this reason, my study focuses on the Pāli canonical
sources and I will take up information found in the commentaries or in parallel versions only when this seems opportune as
supplementary to my main discussion. From the viewpoint of
Theravāda jurisprudence, the text of the Pāli Vinaya is the
central reference point for deciding legal matters and therefore
invested with foremost authority; Pāli commentaries and subcommentaries are of comparably less authority and Vinayas of
other Buddhist schools are not of direct relevance.
For the sake of transparency, I provide the Pāli original
of key canonical passages before presenting my English translation. In this way I hope to enable readers familiar with Pāli to
check the accuracy of my translation, which in turn forms the
starting point of my ensuing discussions. As the Pāli passages
are in italics, I hope that readers who do not wish to consult the
original will find it easy to skip the parts not relevant to their
interests.
In the Pāli Vinaya the rules are embedded in a narrative
context which often, although not invariably, can help one to
understand their implications and significance (Brahmāli and
Anālayo 2017). In what follows I attempt to uncover such significance by presenting, to the best of my abilities, a coherent
interpretation of the narrative background to the rules on ordaining bhikkhunīs.
My aim throughout is to facilitate a better understanding
of what underpins the twentieth century revival of bhikkhunī
ordination in Sri Lanka and elsewhere in Southeast Asia, a
development I believe to be of major significance for Theravāda
Buddhism now and in the future.
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හැඳින්වීම

-න්වසන්වදනොත්ම
කසොයො ැනීේ මො සඳහන්ව
ළ ද, මතුවට
ක නහැර දක්ෂවන රුණුවලින්ව මො වඩොත් අකේක්ෂෂො රනුකේ පොලි
පිට ො ත වොර් ොකවහි එකිකන ට ැලකපන කියැීමක්ෂ ක ොඩනැගීම
යි. චුල්ලවේ විසේතරය එහි ඇති ආ ොරකයන්ව සහ ක ේරවොද පැවිදි
විනයට අදොළවන ආ ොරකයන්ව අවකබෝධ ර ැනීම මකේ අරමුණ යි.
කේ කහේතුකවන්ව, මකේ අධයයනය පොලි පිට ො ත මූලොශ්ර ඉලක්ෂ
රන අතර අටුවොවල කහෝ සමොන්වතර පිට වල එන කතොරතුරු ප්රධොන
සො ච්ඡොවට අවසේ ොනුකූලව උප ොරීවන්වකන්ව නේ පමණක්ෂ මො විසින්ව
කයොදො නු ලැකේ. ක ේරවොද නීති පද්ධතිකේ මතයට අනුව, විනය
ොරණො පිළිබඳව තීරණ ැනීකේ දී භොවිත රන ප්රධොන මූලොශ්රය වනුකේ
පොලි විනය බැවින්ව එයට මුඛය අධි ොරියක්ෂ දී ඇත; පොලි අටුවො සහ ටී ො
සංසන්වදනොත්ම ව ත් ල එතරේ මූලි තැනක්ෂ කනො න්වනො අතර
අකනක්ෂ කබෞද්ධ නි ොයවල විනය ද එතරේ සෘජු අදොළත්වයක්ෂ නැත.
විනිවිදභොවය උකදසො, ප්රධොන පිට කේදවල ඉංග්රීසි පරිවර්තනය
ඉදිරිපත් කිරීමට කපර පොලි මුල් සේවරූපය මො විසින්ව සපයනු ලැකේ.
කමකසේ කිරීකමන්ව මො බලොකපොකරොත්තු වන්වකන්ව පොලිය පිළිබඳව
හුරුබවක්ෂ ඇති පොඨ යොට මකේ පරිවර්තනකේ නිරවදයභොවය
පරීක්ෂෂොකිරීමට ඉඩහසර ලබො දී එයින්ව පසුවට ක කරන සො ච්ඡොවලට
ආරේභ යක්ෂ ද ස සේකිරීමයි. පොලි කේද ඇල අකුරින්ව තිකබන නිසො
මුල් පොලිය පිරික්ෂීමට අකේක්ෂෂො කනො රන පොඨ යොට තමන්වට රුචි
කනොවන ක ොටසේ අතහැර කියීම පහසු වනු ඇතැයි මම
බලොකපොකරොත්තු කවමි.
පොලි විනකයහි විනය නීති හමුවනුකේ තොප්රවෘත්ති පසුබිමක්ෂ තුළ
නිසො, හැම අවසේ ොව දී ම කනොවුණත්, කබොකහෝ අවසේ ොවල දී,
ක කනකුට නීතිවල මයොර් ය සහ සුවික ේෂත්වය වටහො ැනීම සඳහො
එම තො ප්රවෘත්ති පසුබිම උප ොරී විය හැකිය (බ්රහේමොලි සහ අනොලකයෝ
2017). මතුවට ක නහැර දක්ෂවන රුණු තුළ, මම හැකි පමණින්ව,
භික්ෂුණීන්ව පැවිදිකිරීමට අදොළ තො ප්රවෘත්ති පසුබිකමහි එකිකන ට
ැලකපන අර්
නයක්ෂ ඉදිරිපත්
රමින්ව එබඳු වික ේෂත්වයක්ෂ
අනොවරණය ර ැනීමට උත්සොහ නිමි.
ක ේරවොද බුදුදහකමහි වර්තමොනය හො අනො තය පිළිබඳ සුවික ෂී
ේ
තැනක්ෂ න්වකන්ව යැයි මො වි ේවොස රන, විසිවැනි තවර්ෂකේ ශ්රී
ලං ොකව් සහ කවනත් ගිණික ොණදි ආසියොති ප්රකද් වල භික්ෂුණී
පැවිද්ද ප්රතිෂේඨොපනය කිරීම සඳහො පදනේ වනුකේ වරක්ෂදැයි වඩො
කහොඳ අවකබෝධය ට පහසු ේ සැලීම කමහි දී මකේ අරමුණ යි.
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The Four Assemblies
The expression “four assemblies” refers to a basic division of
the Community of Buddhist disciples into monastic and lay,
and into male and female. Hence the full set of four assemblies
comprises:
•
•
•
•

bhikkhus,
bhikkhunīs,
male lay followers,
female lay followers.

THE MAHĀPARINIBBĀNA-SUTTA
The importance of these four emerges from a passage in the
Mahāparinibbāna-sutta of the Dīgha-nikāya (discourse 16 in
the collection). The passage records a statement made by the
Buddha at what appears to have been a very early time in his
teaching activities, soon after his awakening. In this statement,
the Buddha told Māra that he would not pass away until he had
achieved his mission of having competent disciples from each
of the four assemblies.
For the case of the bhikkhunīs, the statement reads as
follows:
na tāvāhaṃ, pāpima, parinibbāyissāmi, yāva me bhikkhuniyo na sāvikā bhavissanti viyattā vinītā visāradā
bahussutā dhammadharā dhammānudhammappaṭipannā
sāmīcipaṭipannā anudhammacāriniyo, sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhissanti desessanti paññāpessanti
paṭṭhapessanti vivarissanti vibhajissanti uttānīkarissanti,
uppannaṃ parappavādaṃ saha dhammena suniggahītaṃ
niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desessantī ti.
Evil One, I will not enter final Nibbāna for as long as
my bhikkhunī disciples are not competent, disciplined,
confident, learned, upholders of Dhamma, practitioners
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සිව්වණක් පිරිස
බ ෞද්ධ ශ්රාවක සමාජය පැවිදි සහ ගිහි වශබයන් ද, පුරුෂ සහ සරී
යනුබවන් ද මූලික වශබයන් බ දීබේ ක්රමයකට “සිව්වණක් පිරිස” යන
ප්රකාශනය අදාළ බව්. එබසර ගත් කල පරිපූර්ණ සිව්වණක් පිරිස තුළ:
•
•
•
•

භික්ු,
භික්ුණී,
උපාසක,
උපාසිකා යන පිරිසර ඇතුළත් බව්.

මහාපරිනිබ් ාන සූත්රය
බේ හතබෙහි වැදගත්කම දීඝ නිකාබේ මහා පරිනිබ් ාන සූත්රබේ එන
බේදයක සඳහන් බව්. බුද්ධත්වයට පත්ව බනාබ ෝ දිනකින් බහවත්,
උන්වහන්බසරබේ ඉගැන්ීේ ක්රියාවලිබයහි මුල් ම කාලයක
බුදුන්වහන්බසර විසින් කෙන ලදැයි බපබනන ප්රකාශනයක් එම බේදබේ
සඳහන් බව්. එම ප්රකාශනබයහි, සිව්වණක් පිරිබසර එක් එක් පිරිබසන් වියත්
ශ්රාවකයින් බිහිීබේ තම බමබහවෙට ළඟාවන තුරු, තමන් වහන්බසර
පිරිනිවන් බනාපාන ව මාෙයාට ප්රකාශ කළ බසරක.
භික්ුණීන්ට අදාළව, එම ප්රකාශය පහත පරිදි කියබව්.

නත්වාහං, පාපිම, පරිනිබ් ායිසරසාමි, යාව බම භික්ුනිබයා න
සාවිකා භවිසරසන්ි වියත්තා විනීතා විසාෙදා හුසරුතා ධේමධො
ධේමානුධේමපටිපන්නා සාමීචිපටිපන්නා අනුධේමචාරිනිබයා,
සකං ආචරියකං උේගබහත්වා ආචික්ිසරසන්ි බදබසසරසන්ි
විභජිසරසන්ි උත්තානීකරිසරසන්ි, උප්පන්නං පෙප්පවාදං සහ
ධේබමන ුනිේගහීතං නිේගබහත්වා සප්පටිහාරියං ධේමං
බදබසසරසන්ීි.
මාෙය, භික්ුණීන් වයක්ත වූ, විනීත වූ, විශාෙද වූ, හුශ්රැත වූ,
ධර්මධෙ වූ, ධර්මානුධර්ම ප්රිපදාබවහි හැසිබෙන්නා වූ, නිවැෙදි
ප්රිපදාබවහි ධර්මයට අනුව හැසිබෙන්නා වූ, තම ආචාර්යයන්
වහන්බසරබගන් උබගන විසරතෙ කෙන්නා වූ, බද්ශනා කෙන්නා වූ,
විශරබල්ෂණය කෙන්නා වූ, අනාවෙණය කෙන්නා වූ, උපන්
පෙවාද මනාව මැඩ, ප්රාිහාර්ය සහිත ධර්මය බදසන
ශ්රාවිකාවන් බිහිවන තාක්කල් මම මහා පරිනිර්වාණයට ප 29
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of the Dhamma in conformity with the Dhamma, practising in the proper way, and living in conformity with
the Dhamma; who, having learned it from their own
teacher, will explain it, teach it, declare it, establish it,
disclose it, analyze it, and reveal it; and, having well
refuted with Dhamma the tenets of others that have
arisen, will teach the Dhamma with wonderful effect.
This statement implies that the Buddha had from the outset
planned to have bhikkhunīs among his disciples. In other
words, the granting of the going forth and higher ordination to
female aspirants was an integral dimension of the Buddha’s
mission from its beginning. This was a necessary requirement
for the coming into being of accomplished bhikkhunīs in the
way described in the passage quoted above. According to the
Mahāparinibbāna-sutta, the Buddha felt this to be of such importance that he was determined not to pass away until he had
achieved it.
The importance this statement carries in the Theravāda
tradition is reflected in the fact that it recurs again in other discourse collections in the Pāli canon, namely in the Iddhipādasaṃyutta of the Saṃyutta-nikāya (discourse 10), among the
Eights of the Aṅguttara-nikāya (discourse 70), and in the sixth
chapter of the Udāna (discourse 1). Clearly this description of
four assemblies of capable disciples is of central importance
and needs to be taken seriously as enshrining a fundamental
principle of the Buddha’s teaching activity.
WOMEN’S ABILITY TO AWAKEN
The teachings given by the Buddha, in the way these have
come down in the Pāli discourses, were not limited to only
privileged members of society. Caste, for example, was considered to be of no direct relevance for one’s ability to realize
awakening, and neither was gender.
The only passage among the Pāli discourses that openly
questions the ability of women to reach awakening is a state30
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-ත් බනාවන්බනමි.
මුල පටන් ම භික්ුණීන් තමන්වහන්බසරබේ ශ්රාවිකාවන් විය යුතු යැයි
බුදුන්වහන්බසර සැළුේ බකාට ඇි ව බමම ප්රකාශබයන් ගමය බව්.
බවනත් වචනවලින් කියබතාත්, ශ්රාවිකාවන්ට පැවිදි-උපසේපදාව ප්රදානය
කිරීම මුලපටන් ම බුදුන් වහන්බසරබේ බුද්ධ දැක්බමහි ිබූ පැිකඩකි.
ඉහත උපුටාගත් බේදබේ සඳහන්වන පරිදි නිපුණතා සහිත භික්ුණීන්
පහළ ීමට බමය අතයාවශය ම අංගයකි. මහා පරිනිබ් ාණ සූත්රයට අනුව,
බමය බකතෙේ වැදගත්යැයි බුදුන්වහන්බසරට දැනුණි ද යත් උන්වහන්බසර
එම අෙමුණ ඉටුකෙගන්නා තුරු පිරිනිවන් බනාපාන වට අදිටන් කෙගත්
බසරක.
බ රෙවාද සේප්රදාය තුළ බමම ප්රකාශනය දෙන වැදගත්කම එය
බවනත් බද්ශනාවල නැවත සඳහන්ීම තුළින් පැහැදිළි බව්. නේ
වශබයන්, සංයුත්ත නිකාබේ ඉද්ිපාද සංයුත්තය (10 බවනි සූත්රය),
අංගුත්තෙ නිකාබේ අට්ඨක නිපාතය (70 බවනි සූත්රය), සහ උදාන
හයවැනි වේගය (1වැනි සූත්රය) ආදිය බපන්වා දිය හැකිය. සිව්වණක්
පිරිබසහි හැකියාව ඇි ශ්රාවකයන් ගැන ිබ න බමම විසරතෙය
පැහැදිලිව ම ඉතා වැදගත් වන අතෙ, එය බුදුන්වහන්බසරබේ ඉගැන්ීේ
ක්රියාවලිබයහි මූලිකම ප්රිපත්ියක් පිළිබිඹු කෙන වැදගත් ප්රකාශයක්
බලස ගත යුතුය.
කාන්තාවන්ට ෙහත්ීමට හැකි ව
බුදුන්වහන්බසර බේ ඉගැන්ීේ පාලි බද්ශනාවල සඳහන්ව ඇි ආකාෙයට,
සමාජබේ වෙප්රසාද ලත් පිරිසකට පමණක් සීමා බනාවුණි. උදාහෙණයක්
වශබයන්, යේ බකබනකුබේ ධර්මාවබ ෝධයට ඇි හැකියාව අළලා,
කුලය කිසිදු සෘජු සේ න්ධයක් නැි බදයකැයි සැළකිණි. ලිංග බේදය ද
එ පරිදිය.
කාන්තාවන්ට ෙහත්ීමට ඇි හැකියාව ගැන පාලි බද්ශනාවල
විවෘතව ප්රශරන කෙන එකම බේදය මාෙයාබේ ප්රකිශයකි. මාෙයා යනු
බුදුන්වහන්බසරබේ බද්ශනාවලට විරුද්ධ ලබව්ගවල ප්රිමූර්ිය යි.
සංයුත්ත නිකාබේ භික්ුණී සංයුත්තය (2වන සූත්රය) වාර්තා කෙන පරිදි
මාෙයා විසින් එබසර අභිබයෝග කෙනු ලැබූ භික්ුණිය සැබනකින්
මාෙයාබේ බ ාළඳ අදහසර ැහැෙ කළා ය:
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ment by Māra, the embodiment of the forces that are antagonistic to the Buddha’s teaching. The Bhikkhunī-saṃyutta of the
Saṃyutta-nikāya (discourse 2) reports that the bhikkhuni, whom
Māra had addressed with this challenge, was quick to dismiss
his silly ideas:
itthibhāvo kiṃ kayirā
cittamhi susamāhite,
ñāṇamhi vattamānamhi
sammā dhammaṃ vipassato?
What does being a woman matter
To one with correct insight into the Dhamma,
When the mind is well concentrated
And knowledge increases?
This is just one of a number of instances, reported in the Bhikkhunī-saṃyutta, where Māra invariably has to face defeat on
accosting an accomplished bhikkhunī. Each of these bhikkhunīs
proves her worth by rejecting his challenges, showing that the
Buddha’s vision of having accomplished bhikkhunī disciples,
able to refute others, did find fulfilment. The same is also evident in the poems by accomplished bhikkhunīs collected in the
Therīgāthā, an impressive testimony to the fact that being a
woman does indeed not matter at all when one cultivates concentration and develops insight into the Buddha’s teachings.
In this way the coming into existence of an order of
bhikkhunīs as one of the four assemblies of disciples is an
important requirement for the Buddha’s message to reach out
to all humanity. Both men and women have thereby in principle the option to decide whether to dedicate themselves to the
monastic life or implement the teachings of the Buddha within
the setting of household life.
THE FOUR ASSEMBLIES AND THE COMMUNITY
The distinct contribution made by the members of each of
these four assemblies to the flourishing of the Buddhist Commu32
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ඉත්ිභාබවා කිං කයිො
චිත්තේහි ුසමාහිබත,
ඤාණේහි වත්තමානේහි
සේමා ධේමං විපසරසබතා?
ධර්මය සේ න්ධව නිවැෙදි විදුනක් ඇි තැනැත්ිය
සිත මනාව සමාහිත කෙබගන
ඤාණය දියුණු කෙයි නේ
සරීභාවය කුමක් කෙයි ද?.
වියත් භික්ුණියක් අභිමුඛයට බගාසර බචෝදනා කෙන මාෙයාට බවනත්
විකල්පයක් බනාමැිව පොජයට මුහුණ දීමට සිදුවන අයුරු පිළි ඳව
භික්ුණී සංයුත්තබේ වාර්තාවන උදාහෙණවලින් බමය එකක් පමණි. බේ
එක් එක් භික්ුණීන් වහන්බසර මාෙයාබේ අභිබයෝග ප්රික්බෂරප කිරීබමන්
තමන් වහන්බසරබේ වටිනාකම ඔප්පු කෙ, නිපුණතාවලින් පිරිපුන්
භික්ුණී ශ්රාවිකාවන් අනයයන්බේ මත ඛණ්ඩනය කිරීමට හැකි ී බුද්ධ
දැක්ම සේපූර්ණ වූ ව බපන්වා බදයි. එපරිද්බදන් ම යේ තැනැත්ියක්
සිත සමාිගත කෙන්බන් ද, බුදුන්වහන්බසරබේ ධර්මය තුළ ප්රඥාව දියුණු
කෙන්බන් ද, ඇබේ සරීභාවය එවිට කිසිබසරත්ම අදාළ බනාවන ව
බ රරීගා ාවල සේපිණ්ඩනය ී ඇි බ රරී ගී වලින් ද සිත් ඇදගන්නා ුළු
පරිදි සනා බකබර්.
බේ අනුව ගත් කල, සිව්වණක් පිරිබසහි එක් ශ්රාවක පිරිසක්
වශබයන් භික්ුණී සංඝයා පහළ ීම බුදුන්වහන්බසරබේ පණිවුඩය සියලුම
මනුෂයයාට ළඟාීමට අදාළවන වැදගත්ම කාෙණයකි. එබසර ගත්කල
පුරුෂ සහ සරී බදපක්ෂයටම ප්රිපත්ියක් වශබයන් තමන් පැවිදි
ජීවිතයට කැප බවනවා ද එබසර නැත්නේ ගිහිව ධර්මය ප්රගුණ කෙනවා ද
යන ීෙණය ගැනීමට අවසර ාව ලැබබ්.
සිව්වණක් පිරිස සහ සංඝ සමාජය
බ ෞද්ධ සංඝයා වයාප්ත කිරීමට බේ සිව් පිරිබසහි එක් එක් බකාටසරවල
සාමාජිකයන් විසින් ල ාදුන් අනනය දායකත්වය අංගුත්තෙ නිකාබේ
චතුක්ක නිපාතබයන් (සූත්රය 7) බපනී යයි. මුල් පාලිය ඒ ඒ තැන
පරිවර්තනය කෙමින් මීට අදාළ බකාටස මා විසින් ඉදිරිපත් බකාට ඇත:
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nity, the Saṅgha, can be seen from a discourse among the Fours
of the Aṅguttara-nikāya (discourse 7). Here is the relevant part,
which I present by alternating between the original Pāli and its
translation:
bhikkhu, bhikkhave, viyatto vinīto visārado bahussuto
dhammadharo dhammānudhammapaṭipanno saṅghaṃ
sobheti.
Bhikkhus, a bhikkhu who is competent, disciplined, confident, learned, an upholder of the Dhamma, a practitioner of the Dhamma in conformity with the Dhamma,
illuminates the Community.
bhikkhunī, bhikkhave, viyattā vinītā visāradā bahussutā
dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā saṅghaṃ
sobheti.
Bhikkhus, a bhikkhunī who is competent, disciplined,
confident, learned, an upholder of the Dhamma, a practitioner of the Dhamma in conformity with the Dhamma,
illuminates the Community.
upāsako, bhikkhave, viyatto vinīto visārado bahussuto
dhammadharo dhammānudhammapaṭipanno saṅghaṃ
sobheti.
Bhikkhus, a male lay follower who is competent, disciplined, confident, learned, an upholder of the Dhamma, a practitioner of the Dhamma in conformity with the
Dhamma, illuminates the Community.
upāsikā, bhikkhave, viyattā vinītā visāradā bahussutā
dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā saṅghaṃ
sobheti.
Bhikkhus, a female lay follower who is competent, disciplined, confident, learned, an upholder of the Dhamma,
a practitioner of the Dhamma in conformity with the
Dhamma, illuminates the Community.
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භික්ු, භික්ඛබව, වියත්බතා විනීබතා විසාෙබදා හුසරුබතා
ධේමධබො ධේමානුධේමපටිපන්බනා සංඝං බසාබභි.
මහබණනි, භික්ුවක් වියත් වූබේ, විනීත වූබේ, විශාෙද වූබේ,
හුශ්රැත වූබේ, ධර්මධෙ වූබේ, ධර්මානුධර්ම ප්රිපදාබවහි
හැසිබෙන්බන්, සංඝයා බශෝභමාන කෙයි.

භික්ුණී, භික්ඛබව, වියත්තා විනීතා විසාෙදා හුසරුතා ධේමධො
ධේමානුධේමපටිපන්නා සංඝං බසාබභි.
මහබණනි, භික්ුණියක් වයක්ත වූබේ, විනීත වූබේ, විශාෙද වූබේ,
හුශ්රැත වූබේ, ධර්මධෙ වූබේ, ධර්මානුධර්ම ප්රිපදාබවහි
හැසිබෙන්බන්, සංඝයා බශෝභමාන කෙයි.

උපාසබකා, භික්ඛබව, වියත්බතා විනීබතා විසාෙබදා හුසරුබතා
ධේමධබො ධේමානුධේමපටිපන්බනා සංඝං බසාබභි.
මහබණනි, උපාසකබයක් විනීත වූබේ, විශාෙද වූබේ, හුශ්රැත
වූබේ, ධර්මධෙ වූබේ, ධර්මානුධර්ම ප්රිපදාබවහි හැසිබෙන්බන්,
සංඝයා බශෝභමාන කෙයි.

උපාසිකා, භික්ඛබව, වියත්තා විනීතා විසාෙදා හුසරුතා ධේමධො
ධේමානුධේමපටිපන්නා සංඝං බසාබභි.
මහබණනි, උපාසිකාවක් වයක්ත වූබේ, විනීත වූබේ, විශාෙද වූබේ,
හුශ්රැත වූබේ, ධර්මධෙ වූබේ, ධර්මානුධර්ම ප්රිපදාබවහි
හැසිබෙන්බන්, සංඝයා බශෝභමාන කෙයි.
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ime kho, bhikkhave, cattāro viyattā vinītā visāradā bahussutā dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā
saṅghaṃ sobhentī ti.
Bhikkhus, these four, being competent, disciplined, confident, learned, upholders of the Dhamma, practitioners
of the Dhamma in conformity with the Dhamma, illuminate the Community.
In this way, each of the four assemblies makes its own distinct
contribution to illuminating the Community, the Saṅgha. The
discourse continues by summing up the same teaching in verse,
which brings out the contributions to be made by each of the
four assemblies:
yo hoti viyatto ca visārado ca,
bahussuto dhammadharo ca hoti;
dhammassa hoti anudhammacārī,
sa tādiso vuccati saṅghasobhano.
One who is competent and confident,
learned and an upholder of the Dhamma,
who rightly lives in conformity with the Dhamma,
such a one is reckoned as illuminating the Community.
bhikkhu ca sīlasampanno,
bhikkhunī ca bahussutā;
upāsako ca yo saddho,
yā ca saddhā upāsikā;
ete kho saṅghaṃ sobhenti,
ete hi saṅghasobhanā ti.
A bhikkhu who is endowed with virtue,
a bhikkhunī who is learned,
a male lay follower who has faith
and a female lay follower who has faith,
these indeed illuminate the Community,
for they are illuminators of the Community.
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ඉබම බඛා, භික්ඛබව, චත්තාබො වියත්තා විනීතා විසාෙදා
හුසරුතා ධේමධො ධේමානුධේමපටිපන්නා සංඝං
බසාබභන්ී ි.
මහබණනි, බේ සතෙ පිරිස, වයක්ත වූබේ, විනීත වූබේ,
විශාෙද වූබේ, හුශ්රැත වූබේ, ධර්මධෙ වූබේ, ධර්මානුධර්ම
ප්රිපදාබවහි හැසිබෙන්බන්, සංඝයා බශෝභමාන කෙයි.
බේ ආකාෙයට, සංඝයා බශෝභමාන කිරීමට සිව්වණක් පිරිබසහි
එක් එක් පිරිස තම තමන්බේ දායකත්වය සපයයි. සිව්වණක්
පිරිබසහි එක් එක් පිරිස විසින් කළ යුතු අනනය දායකත්වය
බගානු කෙමින් බමම සූත්ර බද්ශනාබවහි එම ඉගැන්ීම ම
ගා ාවලිනුත් සමාබලෝචනය බකාට ඉදිරිපත් කෙයි:

බයා බහාි වියත්බතා ච විසාෙබදා ච,
හුසරුබතා ධේමධබො ච බහාි;
ධේමසරස බහාි අනුධේමචාරී,
ස තාදිබසා වුච්චි සංඝබසාභබනා.
යබමක් වයක්ත වූබේ, විශාෙද වූබේ,
හුශ්රැත වූබේ, ධර්මධෙ වූබේ,
ධර්මානුධර්ම ප්රිපදාබවහි නිවැෙදිව හැසිබෙනුබේ,
ඔහු සංඝයා බශෝභමාන කෙන්බනක් යැයි කියනු ලැබබ්.

භික්ු ච සීලසේපන්බනා,
භික්ුනී ච හුසරුතා;
උපාසබකා ච බයා සද්බධා,
යා ච සද්ධා උපාසිකා;
එබත බඛා සංඝං බසාබභන්ි,
එබත හි සංඝබසාභනා ි.
භික්ුවක් සීලසේපන්න වූබේ,
භික්ුණියක් හුශ්රැත වූබේ,

උපාසකබයක් ශ්රද්ධාසේපන්න වූබේ,
උපාසිකාවක් ශ්රද්ධාසේපන්න වූබේ,
බමාවුහු අතයාන්තබයන්ම සංඝයා බශෝභමාන කෙත්,
ඔවුහු සංඝබශෝභමානකබයෝ බවි.
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The verses put the spotlight on the virtue of bhikkhus and the
learnedness of bhikkhunīs, as well as the faith or confidence of
male and female lay followers. This does of course not imply
that a bhikkhunī could not illuminate through her virtue. In fact
this is explicitly stated in another discourse among the Fours
of the Aṅguttara-nikāya (discourse 211) in relation to illuminating an assembly:
bhikkhunī, bhikkhave, sīlavatī kalyāṇadhammā parisasobhanā.
Bhikkhus, a bhikkhunī who is virtuous and of good character illuminates an assembly.
THE FOUR ASSEMBLIES AND THE DECLINE OF THE DHAMMA
Other discourses more specifically address the contribution to
be made by the four assemblies in order to prevent the decline
of the Dhamma. According to a discourse in the Kassapa-saṃyutta of the Saṃyutta-nikāya (discourse 13), the members of
each of the four assemblies can contribute to preventing such a
decline in the following manner:
idha, kassapa, bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo
satthari sagāravā viharanti sappaṭissā, dhamme sagāravā viharanti sappaṭissā, saṅghe sagāravā viharanti sappaṭissā, sikkhāya sagāravā viharanti sappaṭissā, samādhismiṃ sagāravā viharanti sappaṭissā.
Kassapa, here bhikkhus, bhikkhunīs, male lay followers,
and female lay followers dwell with respect and regard
towards the Teacher, dwell with respect and regard towards the Dhamma, dwell with respect and regard towards the Community, dwell with respect and regard towards the training, and dwell with respect and regard towards concentration.
ime kho, kassapa, pañca dhammā saddhammassa ṭhitiyā
asammosāya anantaradhānāya saṃvattantī ti.
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භික්ුවකබේ සීලය ද, සහ භික්ුණියකබේ හුශ්රැතභාවය ද,
උපාසක උපාසිකාවන්බේ ශ්රද්ධාව ද, ගා ාවලින් ඉසරමතු බකාට
දක්වා ඇත. භික්ුණියකට ඇබේ සීලබයන් ැ ළිය බනාහැකි යැයි
බමයින් කිසිබසරත්ම අදහසර බනාබව්. සංඝයා
ැ ළීම
සේ න්ධබයන් අංගුත්තෙ නිකාබේ චතුක්ක නිපාතබේ බවනත්
සූත්රයක (සූත්රය 211) පැහැදිලිව ම ප්රකාශ බකාට ඇත:

භික්ුනී, භික්ඛබව, සීලවී කළයාණධේමා පරිසබසාභනා.
මහබණනි, සීලවන්ත සහ කලයාණ ගුණධර්ම ඇි
භික්ුණියක් පිරිස බශෝභමාන කෙයි.
සිව්වණක් පිරිස සහ ධර්මබේ පරිහානිය
ධර්මබේ පිරිහීම මර්දනය කිරීමට සිව්වණක් පිරිස විසින් කළයුතු
කාර්යභාෙය පිළි ඳව බවනත් බද්ශනාවල විබශරෂබයන් සඳහන්
බව්. සංයුත්ත නිකාබේ කසරසප-සංයුත්තබේ (13 වැනි) සූත්රයට
අනුව පහත ආකාෙබයන් සිව්වණක් පිරිබසහි එක් එක්
සාමාජිකයන් විසින් ධර්මබේ පිරිහීම වැළැක්ීමට දායක විය
හැකිය:

ඉධ, කසරසප, භික්ූ භික්ුනිබයා උපාසකා උපාසිකාබයා
සත් රි සගාෙවා විහෙන්ි සප්පටිසරසා, ධේබම සගාෙවා
විහෙන්ි සප්පටිසරසා, සංබඝ සගාෙවා විහෙන්ි සප්පටිසරසා,
සික්ඛාය සගාෙවා විහෙන්ි සප්පටිසරසා, සමාිසරමිං සගාෙවා
විහෙන්ි සප්පටිසරසා.
කාශයපය, බමහිදී භික්ූහු, භික්ුණීහු, උපාසකබයෝ,
උපාසිකාබවෝ ශාසරතෘන් වහන්බසර බකබෙහි බගෞෙවාදෙබයන්
හැසිබෙත්, ධර්මය බකබෙහි බගෞෙවාදෙබයන් හැසිබෙත්,
සංඝයා බකබෙහි බගෞෙවාදෙබයන් හැසිබෙත්, ශික්ෂණය
බකබෙහි බගෞෙවාදෙබයන් හැසිබෙත්, සමාිය බකබෙහි
බගෞෙවාදෙබයන් හැසිබෙත්.

ඉබම බඛා, කසරසප, පංච ධේමා සද්ධේමසරස ඨිියා
අසේබමාසාය අනන්තෙධානාය සංවත්තන්ී ි.
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Kassapa, these are the five qualities that lead to the longevity of the true Dhamma, to its non-decay and nondecline.
In this way the respectful and reverential behaviour of each of
the four assemblies, including the assembly of bhikkhunīs, is
what prevents the decline of the Dhamma. Similar presentations can be found in several discourses in the Aṅguttara-nikāya. Besides occurrences among the Sixes (discourse 40) and
among the Sevens (discourse 56), another such statement,
found among the Fives (discourse 201), mentions the following additional object of respect:
bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo … aññamaññaṃ sagāravā viharanti sappaṭissā.
Bhikkhus, bhikkhunīs, male lay followers, and female lay
followers … dwell with respect and regard towards one
another.
Mutual respect and regard between the four assemblies of the
Buddha’s disciples is clearly required in order to ensure their
smooth cooperation and thereby prevent a decline of the
Dhamma. Through such forms of respect and regard the four
assemblies can support each other in the implementation of the
Buddha’s teachings.
THE WHEEL-MARK ON THE BUDDHA’S FEET
The significance of establishing the four assemblies can be
seen in a passage related to the thirty-two superior bodily
marks with which, according to tradition, the Buddha was
endowed. The Lakkhaṇa-sutta of the Dīgha-nikāya (discourse
30) sets each of these marks in relation to past life virtues and
former deeds of the Buddha-to-be.
One of these marks concerns the soles of the Buddha’s
feet, which were adorned with auspicious wheel-marks. The
Lakkhaṇa-sutta relates the possession of these auspicious
marks, already evident at the time when the Buddha-to-be was
40
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කාශයපය, බේ පංච ගුණ සද්ධර්මබේ දිගුකල් පැවැත්මට, එහි
බනාපිරිහීමට, සහ අතුරුදහන් බනාීමට බහරතුපාදක බව්.
බේ ආකාෙයට ධර්මබේ බනාපිරිහීමට සහ අතුරුදහන් බනාීමට
බහරතුපාදක වනුබේ භික්ුණී පිරිස ද ඇතුළුව, සිව්වණක් පිරිබසහි එක් එක්
පිරිස බගෞෙවාදෙබයන් හැසිරීමයි. අංගුත්තෙ නිකාබේ බද්ශනා කිහිපයක
බේ හා සමාන ඉගැන්ීේ බසායාගත හැකිය. ඡක්ක නිපාතබේ (සූත්රය 40)
සහ සත්තක නිපාතබේ (සූත්රය 56) සඳහන්වන ඉගැන්ීේවලට අමතෙව,
පංචක නිපාතබේ (සූත්රය 201) එ ඳු තවත් ප්රකාශයක බගෞෙවය ලැබ න
තවත් අංගයක් සඳහන් කෙයි:

භික්ූ භික්ුනිබයා උපාසකා උපාසිකාබයා ... අඤරඤමඤරඤං
සගාෙවා විහෙන්ි සප්පටිසරසා.
භික්ූහු, භික්ුණීහු, උපාසකබයෝ, උපාසිකාබවෝ ... එකිබනකාට
බගෞෙවාදෙබයන් හැසිබෙත්.

එකමුතුව කටයුතු කිරීම සඳහා බමන්ම ධර්මය බනාපිරිහී පවත්වාගැනීම
සඳහා බ ෞද්ධ ශ්රාවකයන්බේ සිව්වණක් පිරිස අතෙ අබනයානය
බගෞෙවාදෙය පැහැදිලිවම ිබියයුතුය. එ ඳු බගෞෙවාදෙ සහ සැළකිලි
හෙහා බුදුන්වහන්බසරබේ ඉගැන්ීේ ක්රියාවට නැංීබේදී සිව්වණක් පිරිසට
එකිබනකාට උපකාරීීමට හැකිය.
බුදුන්වහන්බසරබේ සිරි පා පතුබළහි චක්ර සළකුණ
සේප්රදායට අනුව බුදුන්වහන්බසර ප්රිමණ්ිත බදිසර මහාපුරුෂ ලක්ෂණ
සඳහන් බේදයක සිව්වණක් පිරිස පිහිටුීබමහි වැදගත්කම දැකගත
හැකිය. බේ එක් එක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දීඝ නිකාබේ ලක්ඛණ සූත්රබයහි
(සූත්රය 30) බුදුවන්නට බපරුේපුෙන බ ෝසතුන් වහන්බසරබේ අීත ජීවිත
ගුණවලට සේ න්ධ කෙයි.
බේ ලක්ෂණවලින් එකක් මංගල චක්ර ලකුණින් සමලංකෘත වූ
බුදුන්වහන්බසරබේ යටිපතුලට අදාළ බව්. බ ෝසතුන් උපන් බමාබහාබත්
පවා ිබුණු බේ මංගල ලකුණු, උන්වහන්බසර බුද්ධත්වයට පත් වූ පු,
භික්ුණීන් ද ඇතුළුව, විශාල ශ්රාවකයින් පිරිසක් පිරිවොබගන සිටීමට
නියමිතව ිබූ ව අදහසර බකබර් යැයි ලක්ඛණ සූත්රය සඳහන් කෙයි. එම
බේදය පහත පරිදි බව්:
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just born, to his destiny of being surrounded, once he had become a Buddha, by a large retinue of disciples, including bhikkhunīs. The passage proceeds as follows:
heṭṭhā pādatalesu cakkāni jātāni honti sahassārāni sanemikāni sanābhikāni sabbākāraparipūrāni suvibhattantarāni.
On the soles of his feet wheels manifest with a thousand
spokes, complete in all respects with rim and hub, and
well arranged.
so tena lakkhaṇena samannāgato … sace pana agārasmā anagāriyaṃ pabbajati, arahaṃ hoti sammāsambuddho loke vivaṭṭacchaddo.
Being endowed with this mark … if he goes forth from
the home life into homelessness, he becomes an Arahant, a Fully Awakened One, who withdraws the veil [of
ignorance] from the world.
buddho samāno kiṃ labhati? mahāparivāro hoti; mahā
’ssa honti parivārā bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo devā manussā asurā nāgā gandhabbā. buddho samāno idaṃ labhati.
Being a Buddha what does he gain? He has a great company. Great are his retinues of bhikkhus, bhikkhunīs,
male lay followers, female lay followers, devas, humans,
asuras, nāgas, and gandhabbas. Being a Buddha he
gains this.
This makes the existence of each of the four assemblies an integral, even indispensable part of the very condition of being a
Buddha as a teacher of humanity. In this way the present passage goes a step further than the Mahāparinibbāna-sutta, according to which the Buddha had planned, after his awakening, to have bhikkhunī disciples. According to the Lakkhaṇasutta, this was already clear well before the Buddha reached
awakening, namely since the time of the Buddha’s birth, as evi42
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බහට්ඨා පාද තබලු චක්කානි ජාතානි බහාන්ි සහසරසාොනි
සබනමිකානි සනාභිකානි සබ් ාකාෙ පරිපූොනි ුවිභත්තන්තොනි.
උන්වහන්බසරබේ යටිපතුල්වල චක්ර ගොදි දහසකින් යුතුව, වළල්ල
සහ නැ ඇතුළු සියලුම අංගවලින් පිළිබවලින් පිහිටා හටබගන
ඇත.

බසා බතන ලක්ඛබණන සමන්නාගබතා සබච පන ... අෙහං
බහාි, අගාෙසරමා අනගාරියං පබ් ජි සේමා සේබුද්බධා බලාබක
විවට්ටච්ඡද්බදා.
බේ ලකුණින් සමන්විතව .. ගෘහ වාසබයන් අනගාරිකව
පැවිදිභාවයට පත්වූබේ නේ ඔහු ෙහත්භාවයට පත්බව් ... සේමා
සේබුද්ධ බව්, බලෝකබයන් (අවිදයාව නමැි) වැසරම ගලවා
දමන්බන් බව්.

බුද්බධා සමාබනා කිං ලභි?මහා පරිවාබො බහාි;මහා’සස
බහාන්ි පරිවාො භික්ු භික්ුනිබයා උපාසකා උපාසිකාබයා
බදවාමනුසරසා අුො නාගා ගන්ධබ් ා. බුද්බධා සමාබනා ඉදං
ලභි.
බුද්ධත්වයට පත් වූ කල කුමක් ලැබබ්ද? උන්වහන්බසරට මහා
පිරිවෙ ඇිබවයි. විශාල අනුගාමික පිරිසක් භික්ු, භික්ුණී,
උපාසක, උපාසිකා, බද්ව, මනුෂය, අුෙ, නාග, සහ ගාන්ධර්ව
වශබයන් බවයි. බුදුන් වහන්බසර වට පත්ීබමන් බමම ලාභය
ල යි.
බුදුන්වහන්බසර මනුෂය සංහිබේ ශාසරතෘවෙබයක් යන තත්ත්වය සඳහා
ම සිව්වණක් පිරිබසහි එක් එක් පිරිස සිටීම අවිබයෝජනීය බමන්ම
අතයවශය කාෙණාවක් වට බමයින් පත් කෙයි. බුද්ධත්වබයන් පු
බුදුන්වහන්බසර භික්ුණී ශ්රාවිකාවන් බිහිකිරීමට සැළුේකෙ ඇතැයි මහා
පරිනිබ් ාන සූත්රබේ සඳහන් කාෙණාවට වඩා ඉහත බේදය තවත්
පියවෙක් ඉදිරියට යයි. එනේ, ලක්ඛණ සූත්රයට අනුව, මංගල චක්ර
ලකුණින් සනා වන ආකාෙයට බුද්ධත්වයට පත්ීමටත් බපෙසිට ම
බහවත් උපන් බමාබහාබත් ම බමය පැහැදිලි වූ කරුණකි. බේ ආකාෙයට
බුදුන්වහන්බසර භික්ුණී ශ්රාවිකාවන් බිහිකිරීමට නියමිතව ිබූ ව
ලක්ඛණ සූත්රය නිසැකවම පැහැදිලිකෙ යි.
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dent from the auspicious wheel marks on his feet. In this way
the Lakkhaṇa-sutta makes it indubitably clear that the Buddha
was destined to have bhikkhunī disciples.
THE COMPLETENESS OF THE HOLY LIFE
The preceding discourse in the same Dīgha-nikāya, the Pāsādika-sutta (discourse 29), reports the Buddha declaring that
the completeness of the holy life taught by him was evident in
the accomplishments reached by the four assemblies of his disciples. For the case of the bhikkhunīs, his declaration takes the
following form:
santi kho pana me, cunda, etarahi therā bhikkhuniyo sāvikā viyattā vinītā visāradā pattayogakkhemā, alaṃ samakkhātuṃ saddhammassa, alaṃ uppannaṃ parappavādaṃ sahadhammena suniggahītaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desetuṃ.
Cunda, I have senior bhikkhunī disciples now who are
competent, disciplined, confident, who have reached
security from bondage, who are capable of proclaiming
the true Dhamma and who, having well refuted with
Dhamma the tenets of others that have arisen, are capable of teaching the Dhamma with wonderful effect.
The discourse continues with the same statement made for
bhikkhunīs of middle standing, majjhimā bhikkhuniyo, and
even for those who are new, navā bhikkhuniyo, in the sense of
having only recently been ordained.
In other words, such highly accomplished disciples of
the Buddha, who are capable of teaching the Dhamma and of
standing their ground in debate with others, were found not
only among senior bhikkhunīs, but also among those who had
less seniority and even among some who had only recently
joined the Buddhist Order of bhikkhunīs.
This confirms that the Buddha had indeed achieved his
mission, as proclaimed in the Mahāparinibbāna-sutta, of having
44
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බ්රහරමචාරී ජීවිතය සේපූර්ණ ීම
බුදුන්වහන්බසර විසින් බද්ශනාකෙන ලද බ්රහරමචාරී ජීවිතය සේපූර්ණ යැයි
සිව්වණක් පිරිබසහි ශ්රාවකයින් විසින් ළඟා වූ නිපුණතා තුළින් සනා
වන්බන් යැයි උන්වහන්බසර ප්රකාශ කෙන ව දීඝ නිකාබේම මීට බපෙ
හමුවන පාසාදික සූත්රය (සූත්රය 29) වාර්තා කෙයි. භික්ුණීන්ට අදාළව,
බුදුන්වහන්බසරබේ ප්රකාශය පහත සරවරූපය ගනියි:

සන්ි බඛා පන බම, චුන්ද, එතෙහි බ ො භික්ුනිබයා සාවිකා
වියත්තා විනීතා විසාෙදා පත්තබයාගක්බඛමා, අලං සමක්ඛාතුං
සද්ධේමසරස, අලං උප්පන්නං පෙප්පවාදං සහධේබමන
ුනිේගහීතං නිේගබහත්වා සප්පටිහාරියං ධේමං බදබසතුං.
චුන්ද, මා හට දැන් බජයෂරඨ භික්ුණීන් ඇත. ඔවුහු වියත්ය,
විනීතය, විශාෙදය, ැඳීේවලින් නිදහසර වූ ක්බෂරම භූමියට පැමිණ
ඇත, සද්ධර්මය මැනවින් බද්ශනාකිරීමට හැකියාව ඇත, උපන්
පෙවාද ධර්මබයන් මනාව ප්රික්බෂරප බකාට, ප්රාිහාර්යය සහිත
ධර්මය බද්ශනාකිරීමට හැකියාව ඔවුනට ඇත.

මජ්ඣිමා භික්ුනිබයා බහවත් මධයම භික්ුණීන් සහ මෑතක දී පැවිදි වූ
යන අර් බයන් නවා භික්ුනිබයා බහවත් නවක භික්ුණීන් අෙභයා එම

ප්රකාශය ම බයදීබමන් සූත්රය තව දුෙටත් දිගහැබෙයි.
බවනත් අයුබෙකින් කියබතාත්, එ ඳු උසසර නිපුණත්වයට පත්වූ,
ධර්මය බද්ශනා කිරීබේ හැකියාව ඇි එබසරම තනියම අනයයන් සමග
වාදකිරීබේ හැකියාව ඇි බුද්ධ ශ්රාවිකාබවෝ බජයෂරඨ භික්ුණීන් අතෙ
පමණක් බනාව, අවම බජයෂරඨත්වයක් ිබුණු අය අතෙ ද, එනේ මෑතකදී
භික්ුණී සංඝයාට ඇතුළත් වූ අය අතෙ පවා සිටියහ.
බමයින් තහවුරුවනුබේ මහා පරිනිබ් ාන සූත්රබේ බද්ශනා කෙ ිබූ
පරිදි, භික්ුණී පිරිසද ඇතුළත්ව, වියත්, විනීත, විසාෙද ශ්රාවක පිරිසක්
බිහිකිරීම පිණිස වූ තමන් වහන්බසරබේ දැක්මට බුදුන්වහන්බසර ළඟා වූ
වයි.
මීට විරුද්ධ පැිකඩ එනේ සිව්වණක් පිරිබසහි එක් එක් ශ්රාවක
පිරිස තුළ වියත් ශ්රාවකයන් නැි ධර්මයක් සහ බ්රහරමචාරී ජීවිතයක් ගැන
සඳහන් බකාට, එමනිසා එය අසේපූර්ණ ව පාසාදික සූත්රය බපන්වා
බදයි. බවනත් අයුබෙකින් ගතබහාත්, බුදුන්වහන්බසර විසින් බද්ශනා කළ
බ්රහරමචරිය බහවත් “බ්රහරමචාරී ජීවිතය”, “සේපූර්ණ” බහෝ පරිපූෙ බහවත්
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competent, disciplined, and confident disciples from each of
these four assemblies, including an assembly of bhikkhunīs.
The Pāsādika-sutta sets this in contrast to a type of
teaching and holy life that does not possess accomplished
disciples from each of the four assemblies, which for this
reason will be incomplete. In other words, for the “holy life”,
the brahmacariya, taught by the Buddha to be “complete” or
“perfect”, paripūra, the coming into being of accomplished
bhikkhunī disciples is a necessary requirement.
Without the coming into existence of such bhikkhunī
disciples, it would not have been possible for the Pāsādikasutta to proclaim that the holy life taught by the Buddha is
complete in all respects.
HIGH NUMBERS OF ARAHANT BHIKKHUNĪS
A similar perspective also emerges from the Mahāvacchagotta-sutta in the Paribbājaka-vagga of the Majjhima-nikāya
(discourse 73). According to this discourse, the completeness
of the Buddha’s dispensation was evident in the high numbers
of bhikkhus and bhikkhunīs who had become fully liberated,
and in the fact that similarly high numbers of male and female
lay followers had attained lower levels of awakening. Here is
the passage relevant for the case of bhikkhunīs:
na kho, vaccha, ekaṃ yeva sataṃ na dve satāni na tīṇi
satāni na cattāri satāni na pañca satāni, atha kho bhiyyo
va yā bhikkhuniyo mama sāvikā āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantī ti.
Vaccha, there are not only one hundred, not two hundred, not three hundred, not four hundred, not five hundred, but even more bhikkhunīs, disciples of mine, who
with the destruction of the influxes have here and now
realized for themselves through higher knowledge, and
dwell established in, the influx-free liberation of the
mind and liberation by wisdom.
46

සිව්වණක් පිරිස
“පරිපූර්ණ” බහෝ ීමට නේ, වියත් භික්ුණී ශ්රාවිකාවන් බිහිීම
අතයාවශයය බව්.
එ ඳු භික්ුණී ශ්රාවිකාවන් පැවැත්මට බනාආබේ නේ,
බුදුන්වහන්බසර විසින් බද්ශිත බ්රහරමචාරී ජීවිතය සියලුම අංගවලින්
ප්රිමණ්ිතයැයි ප්රකාශ කිරීමට පාසාදික සූත්රයට බනාහැකි වනු ඇත.
ෙහත් භික්ුණීන් වහන්බසරලා රැසක්

මජ්ඣිම නිකාබේ

පරිබ් ාජක වේගබේ මහා වච්ඡබගාත්ත සූත්රබේ

(සූත්රය 73) ද බේ හා සමාන අදහසක් සඳහන් බව්. බමම සූත්රයට අනුව
විමුක්ි ුවයට පත් වූ භික්ූන් සහ භික්ුණීන් විශාල ප්රමාණයක් බමන්
ම ඒ හා සමාන ඉහළ සංඛයාවක උපාසක උපාසිකාවන් අබනකුත්
අිගමවලට පත්ව සිටීම මගින් බුද්ධ ශාසනබේ සේපූර්ණ වට සාක්ි
සපයයි. භික්ුණීන්ට අදාළ බේදය පහත පරිදි බව්:

න බඛා, වච්ඡ, එකං බයව සතං න ද්බව සතානි න ීණි සතානි න
චත්තාරි සතානි න පඤරච සතානි, අ බඛා භිබයයා ව යා
භික්ුනිබයා මම සාවිකා ආසවානං ඛයා අනාසවං
බචබතාවිමුත්ිං පඤරඤාවිමුත්ිං දිබටඨව ධේබම සයං අභිඤරඤා
සච්ිකත්වා උපසේපජ්ඣජ විහෙන්ී ි.
වච්ඡ, භික්ුණීන් සියයක් බනාව, බදසීයක් බනාව, තුන්සියයක්
බනාව, හාෙසියයක් බනාව, පන්සියයක් බනාව ඊටත් වඩා
ප්රමාණයක් වූ මාබේ ශ්රාවිකාබවෝ ආශ්රව නසා බමහිදී ම ඉහළ
ඤාණයන්ට පත්ව ආශ්රවවලින් විමුක්ත වූ මනසින් ප්රඥා විමුක්තව
වාසය කෙි.
බුදුන් වහන්බසර සහ උන්වහන්බසරබේ ශ්රාවක භික්ූන් හැෙ එක්
භික්ුණියක් බහෝ අවසාන පෙමාර් යට ළඟා ී ිබබ්දැයි වච්ඡබගාත්ත
පරිබ්රාජකයා විසින් අසන ලද පැණයට පිළිතුෙක් ඉහින් ල ා දී ඇත.
එ ඳු භික්ුණීන් පන්සියයකටත් වඩා වැි ප්රමාණයක් සිටි ව මහා වච්-
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This forms the reply to the query by the wandering ascetic
Vacchagotta if, in addition to the Buddha himself and his bhikkhu disciples, any bhikkhunī had realized the final goal. The
Buddha’s statement in the Mahāvacchagotta-sutta makes it
clear that there was in fact a large number of such bhikkhunīs,
more than five hundred.
This in turn implies that the bhikkhunīs who feature in
the Bhikkhunī-saṃyutta as being able to defeat Māra, or those
whose verses are recorded in the Therīgāthā, are not the only
instances of accomplished bhikkhunīs. Judging from the description given by the Buddha in the Mahāvacchagotta-sutta,
his granting of ordination to women resulted in the coming
into existence of large numbers of arahant bhikkhunīs.
OUTSTANDING INDIVIDUAL BHIKKHUNĪS
Besides the Bhikkhunī-saṃyutta and the Therīgāthā, accomplished bhikkhunīs are also prominent in the Aṅguttara-nikāya
among the Ones (section 14). The relevant section lists various
disciples according to their respective eminence.
In relation to being accomplished in wisdom and in supernormal powers, two bhikkhunīs are mentioned as particularly outstanding:
etad aggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ
mahāpaññānaṃ yadidaṃ khemā.
Bhikkhus, she is the foremost among my bhikkhunī disciples in great wisdom, namely Khemā.
etad aggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ
iddhimantānaṃ yadidaṃ uppalavaṇṇā.
Bhikkhus, she is the foremost among my bhikkhunī disciples in supernormal powers, namely Uppalavaṇṇā.
The same two bhikkhunīs are also mentioned in the Aṅguttaranikāya among the Twos (section 12) and again among the
Fours (discourse 176) as the role models for other bhikkhunīs,
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-ඡබගාත්ත

සූ ත්රබේ සඳහන් බුදුන්ව හන්බසර බේ ප්ර කාශබයන්
පැහැදිලි බවයි.
වියත් භික්ුණීන්ට ිබ න එකම උදාහෙණ භික්ුණී
සංයුත්තබේ සඳහන් වන මාෙයා පොජය කළහැකි භික්ුණීන් බහෝ
බ රරීගා ාවල වාර්තා ී ඇි භික්ුණීන් බහෝ බනාවන ව බමයින් තව
දුෙටත් පැහැදිලි බවයි. මහා වච්ඡබගාත්ත සූත්රබේ බුදුන් වහන්බසර විසින්
දී ඇි විසරතෙයට අනුව, කාන්තාවන්ට පැවිදි ව ප්රදානය කිරීබමන් විශාල
ෙහත් භික්ුණී පිරිසක් බිහිව ඇතැයි නිශරචය කළ හැකිය.
කැපී බපබනන භික්ුණී චරිත

බ රරී ගා ා සහ භික්ුනී සංයුත්තයට අමතෙව, අංගුත්තෙ නිකාබේ ඒකක

නිපාතබේ (14 වැනි බකාටබසහි) වියත් භික්ුණීන් ප්රමුඛත්වයක් ගනී.
එහි විවිධ ශ්රාවිකාවන් ඒ ඒ අයබේ අග්රසර ානයට පත්ීමට බහරතු වූ
දක්ෂතාවය අනුව නේබකාට ඇත.
භික්ුණීන් වහන්බසරලා බදනමක් ප්රඥාබවන් සහ අභිඥාලාභීන්
අතරින් අගතැන්පත් භික්ුණීන් අතෙ කැපී බපබනන ව සඳහන් බකාට
ඇත:

එතදේගං, භික්ඛබව, මම සාවිකානං භික්ුනීනං මහාපඥරඥානං
යදිදං බඛමා.
මහබණනි, මාබේ භික්ුණී ශ්රාවිකාවන්බගන් මහා ප්රාඥ
අග්රවනුබේ බේමාවයි.

වින්

එතදේගං, භික්ඛබව, මම සාවිකානං භික්ුනීනං ඉද්ිමන්ිකානං යදිදං උප්පලවණ්ණා.
මහබණනි, මාබේ භික්ුණී ශ්රාවිකාවන්බගන් සෘද්ිමත්
අග්රවනුබේ උප්පලවණ්ණාවයි.

වින්

සැරියුත් මුගලන් බදනම භික්ූන් වහන්බසරලාට පෙමාදර්ී චරිත වූ බසර,
අබනකුත් භික්ුණීන්ට පෙමාදර්ී චරිත බලස ඉහත භික්ුණීන්
වහන්බසරලා බදනම අංගුත්තෙ නිකාබේ දුක නිපාතබේ (12 බකාටබස) හි
සහ නැවතත් චතුක්ක නිපාතබේ (176 වැනි සූත්රබේ) සඳහන්ව ඇත.
අංගුත්තෙ නිකාබේ ඒකක නිපාතයට නැවත අවධානය බයාමු
කළබහාත්, බවනත් භික්ුණීන් විනයධෙ වින් සහ ධර්මධෙ වින් පහත
සඳහන් පරිදි අගතැන්පත්ව සිට ඇත:
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just as Sāriputta and Mahāmoggallāna served as the role models for other bhikkhus.
Returning to the Ones of the Aṅguttara-nikāya, other
bhikkhunīs were outstanding for mastery of the Vinaya and
teaching the Dhamma, as follows:
etad aggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ
vinayadharānaṃ yadidaṃ paṭācārā.
Bhikkhus, she is the foremost among my bhikkhunī disciples in mastery of the Vinaya, namely: Paṭācārā.
etad aggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ
dhammakathikānaṃ yadidaṃ dhammadinnā.
Bhikkhus, she is the foremost among my bhikkhunī disciples in giving talks on the Dhamma, namely Dhammadinnā.
The section on the Ones continues by mentioning several other
bhikkhunī disciples considered outstanding in respect to a particular quality.
In evaluating these statements, it needs to be kept in
mind that for one particular bhikkhunī to be accorded the rank
of foremost in a particular respect, other bhikkhunīs must have
been endowed with the same quality, although to a lesser degree. In other words, for Khemā to be foremost among bhikkhunīs accomplished in great wisdom, other bhikkhunīs must
also have been accomplished in great wisdom. For Uppalavaṇṇā to be the leading bhikkhunī in supernormal powers,
other bhikkhunīs must also have had supernormal powers.
Again, there must have been a number of bhikkhunīs
who mastered the Vinaya or who were good at giving Dhamma talks, and it is among these that Paṭācārā and Dhammadinnā were reckoned to be the most eminent. This further
confirms what already emerged from the Mahāvacchagottasutta, namely that the Buddha’s granting of ordination to
women resulted in the coming into existence of large numbers
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එතදේගං, භික්ඛබව, මම සාවිකානං භික්ුනීනං විනයධොනං
යදිදං පටාචාො.
මහබණනි, මාබේ භික්ුණී ශ්රාවිකාවන්බගන් විනයධෙ වින්
අග්රවනුබේ පටාචාොව යි.

එතදේගං, භික්ඛබව, මම සාවිකානං භික්ුනීනං ධේමකිකානං
යදිදං ධේමදින්නා.
මහබණනි, මාබේ භික්ුණී ශ්රාවිකාවන්බගන් ධර්ම කික වින්
අග්රවනුබේ ධේමදින්නාව යි.

කිසියේ විබශරෂත්වයකින් අගතැන්පත් වූ භික්ුණීන් කිහිප නමක් සඳහන්
කෙමින් ඒකක නිපාතබේ එම බකාටස තවදුෙටත් දිගහැබෙයි.
එක් ුවිබශරෂී භික්ුණියක් කිසියේ කාෙණයකට දක්ෂ වන්බන්
යැයි ඉහළ තනතුෙකට ඔසවා තැබීබේ දී, එම දක්ෂතාවය ඊට අඩු
මට්ටබමන් දැරූ තවත් භික්ුණීන් නිසැකබයන් ම සිටින්නට ඇි ව
බමම ප්රකාශ අවබ ෝධ කෙගැනීබේ දී සිහිබේ ත ාගත යුතු ය. බවනත්
ආකාෙබයන් කියබතාත්, මහා ප්රඥාබවන් බේමාව අග්රසර ානයට
පත්වන්නට නේ, මහා ප්රඥාබවන් යුක්ත වූ තවත් භික්ුණීන් සිටින්නට
ඇත. උප්පලවණ්ණාව සෘද්ි ල ඇි භික්ුණීන් අතරින් අග්රසර ානයට
පත්වන්නට නේ, අනය භික්ුණීන්ට ද සෘද්ි ල ිබ න්නට ඇත.
නැවත ද, තවත් බ ාබහෝ විනයධෙ භික්ුණීන් බහෝ ධර්මකික
භික්ුණීන් සිටින්නට ඇි අතෙ පටාචාොව සහ ධේමදින්නාව
අග්රසර ානයට පත් වූබේ ඔවුන් අතුරිනි. බුදුන් වහන්බසර කාන්තාවන්ට
පැවිද්ද ප්රදානය කිරීබමන් වියත් භික්ුණීන් විශාල සංඛයාවක් බිහි වූ
වත්, ඔවුන් නමින් සඳහන් කළ භික්ුණීන්ට වඩා විශාල සංඛයාවක් වූ
වත් යැයි මහා වච්ඡබගාත්ත සූත්රබේ දැනටමත් සඳහන් වූ කරුණ
තවදුෙටත් තහවුරු කෙයි.
අංගුත්තෙ නිකාබේ ඒකක නිපාතබේ විබශරෂබයන් සඳහන් බකාට
ඇි ගුණයක් නේ පැවිද්බදහි බජයෂරඨත්වය යි. බජයෂරඨතම භික්ුණීන්
අතෙ මහාප්රජාපී බගෝතමිය අග්ර වූවා ය:

ඒතදේගං, භික්ඛබව, මම සාවිකානං භික්ුනීනං ෙත්තඤරූනං
යදිදං මහාපජාපී බගෝතමී.
මහබණනි, මාබේ භික්ුණී ශ්රාවිකාවන්බගන් බජයෂරඨත්වබයන්
අග්ර වනුබේ මහාප්රජාපී බගෝතමිය යි.
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of accomplished bhikkhunīs, far more than those who are individually mentioned by name.
Another quality highlighted among the Ones of the Aṅguttara-nikāya concerns monastic seniority. Among bhikkhunīs
of senior standing, Mahāpajāpatī Gotamī was foremost:
etad aggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ
rattaññūnaṃ yadidaṃ mahāpajāpatī gotamī.
Bhikkhus, she is the foremost among my bhikkhunī disciples in seniority, namely Mahāpajāpatī Gotamī.
Mahāpajāpatī Gotamī’s eminence in this category reflects her
role in the coming into being of the order of bhikkhunīs, of
which she became the first member. In the next chapter I turn
to the account of her ordination in the Cullavagga of the Vinaya.
SUMMARY
The auspicious wheel-mark on the Buddha’s feet predicted,
already at his birth, that as a Fully Awakened One he would
have four assemblies of disciples, including an assembly of
bhikkhunīs.
At a time apparently soon after his awakening, the Buddha is on record for stating emphatically to Māra that he
would not pass away until he had four assemblies of accomplished disciples, including bhikkhunīs.
As one of the four assemblies, the bhikkhunīs illuminate
the Community and through good conduct make a substantial
contribution to preventing the decline of the Dhamma. The
capability of women to awaken is amply confirmed by the
discourses, which throw into relief the eminence and accomplishment reached by large numbers of bhikkhunīs in ancient
India.
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මහාප්රජාපී බගෝතමිය බේ අංශබයන් අගතැන්පත් ීබමන් භික්ුණී
පැවිද්ද බිහි කිරීම පිණිස ඇය ල ා දුන් දායකත්වය පිළිබිඹු කෙයි, එහි
ඇය පළමු සාමාජිකාව වූවා ය. ඊළඟ පරිච්බේදබේ දී මම ඇබේ පැවිදිීම
පිළි ඳව විනබයහි චුල්ලවේගබේ සඳහන්ව ිබ න සිදුීම අධයයනය
කිරීමට අබප්ක්ෂා කෙමි.
සාොංශය
සේමා සේබුදුෙජාණන් වහන්බසර නමක් බලස, භික්ුණීන් ද ඇතුළු,
සිව්වණක් පිරිසක් බුදුන්වහන්බසරට සිටිනු ඇි ව උන්වහන්බසරබේ සිරි
පා පතුබළහි මංගල චක්ර ලකුණ උපබත් දී ම අනාවැකි පළ කෙන ලදී.
භික්ුණීන් ද ඇතුළුව වියත් ශ්රාවක පිරිසක් සිව්වණක් පිරිස
වශබයන් බිහි කෙන තාක් කල් උන්වහන්බසර පිරිනිවන් බනාපාන ව,
බපබනන ආකාෙබයන්, බුද්ධත්වබයන් ආසන්න කාලයක බුදුන්
වහන්බසර මාෙයාට අවධාෙණාත්මකව ප්රකාශ කබළර යැයි වාර්තා බවයි.
සිව්වණක් පිරිබසන් එක් පිරිසක් බලස, භික්ුණීන් යහපත්
චර්යාබවන් සංඝයා බශෝ මාන කෙන අතෙ ධර්මබේ පිරිහීම වැළැක්ීම
පිණිස සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ල ාබදයි. කාන්තාවන්ට ෙහත්ීමට
ඇි හැකියාව සූත්රවල හුල වශබයන් තහවුරු බකාට ඇි අතෙ පැෙණි
ඉන්දියාබව් විශාල සංඛයාවක් භික්ුණීන් විසින් ළඟා වූ විශිෂරටත්වය සහ
නිපුණත්වය එයින් බපන්වා බදයි.
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Mahāpajāpatī Gotamī’s Ordination
The account of how Mahāpajāpatī Gotamī received ordination
and thereby became the most senior among bhikkhunīs is found
in the tenth chapter of the Cullavagga of the Pāli Vinaya. This
part of the Cullavagga will be of continuous relevance to my
exploration in this and subsequent chapters, as it contains the
rules on bhikkhunī ordination together with their narrative
setting.
MAHĀPAJĀPATĪ GOTAMĪ’S REQUEST
The narration begins in Kapilavatthu, the home town of the
Buddha. The Cullavagga reports that Mahāpajāpatī Gotamī had
approached the Buddha and made the following request:
sādhu, bhante, labheyya mātugāmo tathāgatappavedite
dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ti.
Venerable sir, it would be good if women could receive
the going forth from home to homelessness in the teaching and discipline made known by the Tathāgata.
According to the Cullavagga account, the Buddha declined.
Mahāpajāpatī Gotamī repeated her request twice, but the Buddha kept on refusing. When the Buddha left for Vesālī, Mahāpajāpatī Gotamī and a following of Sakyan women shaved off
their hair, put on monastic robes, and followed him to Vesālī.
On arriving there, they met Ānanda, who intervened on their
behalf with the Buddha.
In view of the passages surveyed in the previous chapter,
the report of the Buddha’s refusal is unexpected and requires
further examination. Here it can be helpful to study the relevant
portion from the Theravāda Vinaya in comparison with other
Vinaya traditions, because the long period of oral transmission
may result in a portion of text becoming lost.
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මහාප්රජාපතී ග ෝතමියගේ පැවිදිවීම
මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය පැවිද්ද ලබා ැනීම සම්බන්ධ විස්තරය සහ එයින්
ඇය භික්ෂුණීන් අතර ගජෙෂ්ඨතම භික්ෂුණිය බවට පත්වවීම පාලි විනගයහි
චුල්ලවේ ගේ දස වැනි පරිච්ගේදගේ සඳහන් ගේ. භික්ෂුණී පැවිද්දට
අදාල නීති සහ ඒවාගේ කතා ප්රවෘත්වති අඩංගු චුල්ලවේ ගේ ගමම
ගකාටස, ගම් පරිච්ගේදගේ සහ පසු පරිච්ගේදවල මා කරන අධෙයනයට
දිගින් දි ටම අදාළ ගේ.
මහාප්රජාපතී ග ෝතමියගේ ඉල්ීම
බුදුන්වහන්ගස් උපන් න රය වන කපිලවත්වුගවන් ගමම කතා ප්රවෘත්වතිය
ආරම්භ ගේ. මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය බුදුන්වහන්ගස් ගවත පැමිණ පහත
ඉල්ීම කළ බව චුල්ලවේ ය වාර්තා කරයි:

සාධු, භන්ගත, ලගභයෙ මාතු ාගමා තථා තප්පගවදිගත
ධම්මවිනගය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන් ති.
ස්වාමීනි, කාන්තාවන්ට ගිහිග යින් නික්ෂම තථා තයන් වහන්ගස්
විසින් අනුදැන වදාළ ධර්ම-විනයගයහි පැවිදිවීමට ඉඩගදන්ගන්
නම් මැනවි.

චුල්ලවේ කතාප්රවෘත්වතියට අනුව, බුදුන්වහන්ගස් එය ප්රතික්ෂගෂ්ප කළ

ගස්ක. මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය ගද වතාවක්ෂ ඇගේ ඉල්ීම කළ මුත්ව
බුදුන්වහන්ගස් දිගින් දි ටම ප්රතික්ෂගෂ්ප කළ ගස්ක. බුදුන්වහන්ගස්
ගේසාලිගයන් පිටත්ව වුණ පසුව මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය සහ අනු ාමිකාවන්
වූ ශාකෙ කාන්තාගවෝ හිස මුඩු ා, චීවර දරා, උන්වහන්ගස් පසුපස
ගේසාලියට ගියහ. එහි පැමිණීගමන් පසු, ඔවුන් ආනන්ද ගතරුන්
මුණ ැසුණු අතර, ඔවුන් ගවනුගවන් බුදුන්වහන්ගස් සමඟ කතාකිරීමට
ආනන්ද ගතරුන් මැදිහත්ව වුණි.
කලින් පර්ච්ගේදගේ ගේෂණය කළ ගේදය සිහි තබාග න බැලූ
කල, බුදුන්වහන්ගස් ප්රතික්ෂගෂ්ප කළගස්කැයි යන වාර්තාව අනගප්ක්ෂිත
වන අතර එය තවදුරටත්ව විභා කිරීම අවශෙය ගේ. ගබාගහෝ කලක්ෂ මුඛ
පරම්පරාගවන් පැමිණි නිසා ගකාටසක්ෂ ම හැගරන්නට ඉඩ ඇති බැවින්
ගථ්රවාද විනගයහි අදාළ ගකාටස අගනක්ෂ විනය සම්ප්රදා සමඟ අධෙයනය
කිරීම උපකාරී විය හැකිය.
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As already mentioned in the introduction, for the purposes of
Theravāda monastic law, the Pāli Vinaya is the main point of
reference. Thus the suggestion to consult parallel versions is
only meant as a way of helping to make sense of the narrative
in the way it is found in the Pāli Vinaya.
THE NATURE OF ORAL TRANSMISSION
The possibility of a portion of text being lost can be illustrated
with the case of the Chabbisodhana-sutta, the “Discourse on
Sixfold Purity”, found in the Anupada-vagga of the Majjhimanikāya (discourse 112). In spite of the explicit reference to “six”
(cha) in its title, the discourse expounds only five types of purity
of an arahant. The commentary, the Papañcasūdanī, reports
several explanations for this inconsistency. One of these
explanations refers to the reciters from India, according to
whom an arahant’s detachment in regard to the four nutriments
(edible food, contact, volition, and consciousness) should be
added to the five purities mentioned in the discourse.
That this is indeed the solution can be seen through comparative study of a parallel preserved in the Madhyama-āgama,
a discourse collection brought from India to China and translated into Chinese. Besides the five purities mentioned in the
Chabbisodhana-sutta, this parallel lists non-attachment in regard
to the four nutriments as a sixth purity (Taishō I 732b, found as
the second in the list of six purities).
From this it follows that at some point during oral transmission, in India or in Sri Lanka, this sixth purity was lost.
Indian reciters still knew of a complete version of the discourse
that had this sixth purity, but by the time the discourse had
reached Sri Lanka, this part of the text had gone missing. The
case of the Chabbisodhana-sutta shows that substantial portions
of a Pāli canonical text could be lost during oral transmission.
The difficulties of relying on oral transmission are explicitly taken up in the Pāli discourses themselves. The San-
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හැඳින්වීගමහි දැනටමත්ව සඳහන් කළ පරිදි, ගථ්රවාද විනය නීති
සම්බන්ධගයන් ප්රධාන මූලාශ්රය ගලස පාලි විනය භාවිත ගේ. එමනිසා
අනිකුත්ව විනයයන් අධෙයනය කිරීගම් ගයෝජනාගවන් අදහස් වනුගේ පාලි
විනගයහි සඳහන් කතාන්තරය අවගබෝධකර ැනීමට උපකාරී කර ැනීම
පමණකි.
භාණක සම්ගේශණගේ ස්වභාවය
ග්රන්ථයක ගකාටසක්ෂ නැතිවිය හැකි බව මජ්ඣිම නිකාගේ අනුපද
වේ ගේ එන “සය” (ඡ) ආකාර පාරිශුද්ධ භාවය පැහැදිළි කරන
ඡබ්භිගසෝධන සූත්රය (112 වැනි සූත්රය) ඇසුගරන් ගපන්නුම් කළ හැකි ය.
එනම්, එම සූත්ර නාමගයහි නිශ්ිතව සයක්ෂ ැන සඳහන් වුව ද, සූත්රගේ
පැහැදිළි කරනුගේ රහතන් වහන්ගස් නමකගේ පස් ආකාර
පාරිශුද්ධත්වවයක්ෂ පිළිබඳව පමණි. ගම් ගනා ැළපීම පිළිබඳව
පපඤ්චසූදනී අටුවාව පැහැදිලි කිරීම් කිහිපයක්ෂ වාර්තා ගකාට ඇත. එයින්
එකක්ෂ නම්, ඉන්දියාගේ භාණකයන්ට අනුව, ආහාර සතරක්ෂ
සම්බන්ධගයන් රහතන් වහන්ගස්ගේ ගනාඇල්ම (ඛාදනීය ආහාර,
ස්පර්ශය, ගච්තනා, සහ විඤ්ඤාණය) සූත්රගේ සඳහන් පස් ආකාර
ශුද්ධවීම්වලට ඇතුළත්ව විය යුතුය යන්න යි (ප.සූ. IV 94, ම.නි. 112
පිළිබඳව අටුවා දක්ෂවමින්).
ඉන්දියාගේ සිට චීනයට රැග න විත්ව, චීන භාෂාවට පරිවර්තනය වූ
සූත්ර එකතුවක්ෂවන, මධෙම ආ ම තුළ ආරක්ෂෂා වී තිබූ සමාන්තර සූත්රයක්ෂ
සමඟ සසඳාබැීගමන් ගමම විසඳුම නිවැරදි යැයි තහවුරු ගේ. සූත්රගේ
සඳහන් පස් ආකාර පාරිශුද්ීන්ට අමතරව, සතර ආහාර සම්බන්ධගයන්
ගනාඇීම සයවැනි පාරිශුද්ිය ගලස ගමම සමාන්තර සූත්රය දක්ෂවයි.
(පාරිශුද්ි හයක ලැයිස්තුගවහි ගදවැන්න ගලස ටයිගෂෝ I 732b හි එය
සඳහන්ව ඇත).
ගමයින් අවගබෝධ වනුගේ ඉන්දියාගවන් ශ්රී ලංකාවට මුඛ
පරම්පරාගවන් සම්ගේෂණය වීගම් දී, ඉන්දියාගේ දී ගහෝ ශ්රී ලංකාගේ දී,
ගමම සයවැනි පාරිශුද්ිය ම හැරුණු බවයි. ඉන්දියානු භාණක හිමිවරු
සයවැනි පාරිශුද්ිය තිබුණු සම්ූර්ණ ගද්ශනාවක්ෂ දැන සිටි මුත්ව ලංකාවට
සූත්රය පැමිණි කාලය වනවිට ගමම සූත්ර ගකාටස අතුරුදහන් වී ඇත.
භාණක සම්ගේෂණගේ දී සූත්රයක සැලකියයුතු ගකාටසක්ෂ අතුරුදහන් විය
හැකි බව ඡබ්භිගසෝධන සූත්රය ගපන්වා ගදයි.
මුඛ සම්ගේෂණය මත රඳාපැවතීගම් දුෂ්කරතා පාලි සූත්රවල ම
නිශ්ිතව ම දක්ෂවා ඇත. මජ්ඣිම නිකාගේ පරිබ්බාජක වේ ගේ සඳහන්
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daka-sutta, found in the Paribbājaka-vagga of the Majjhimanikāya (discourse 76), points out that oral tradition is not necessarily well transmitted and therefore need not be correct:
sussutam pi hoti dussutam pi hoti, tathā pi hoti aññathā pi
hoti.
[Some of it] is well heard, [some of it] is not well heard;
[some of it] is true, [some of it] is otherwise.
The Caṅkī-sutta, found in the Brāhmaṇa-vagga of the Majjhima-nikāya (discourse 95), also takes up the unreliability of
oral tradition:
api ca, bhāradvāja, svānussutaṃ yeva hoti, tañ ca hoti
rittaṃ tucchaṃ musā; no ce pi svānussutaṃ hoti, tañ ca
hoti bhūtaṃ tacchaṃ anaññathā … saccam anurakkhatā,
bhāradvāja, viññunā purisena nālam ettha ekaṃsena
niṭṭhaṃ gantuṃ: idam eva saccaṃ, mogham aññan ti.
Now, Bhāradvāja, something may be well recollected, yet
it may be empty, hollow, and false; and something may
not be well recollected, yet it may be factual, true, and not
otherwise … Bhāradvāja, for a wise person who protects
truth this is not sufficient for coming to a definite conclusion: only this is truth, anything else is wrong.
The recommendation is that someone who wishes to preserve
truth should not take a definite stance on what has been transmitted orally, claiming that this alone is true, everything else is
false.
Considering the parallel versions of a particular text
offers a way of giving proper consideration to the nature and
possible errors of oral transmission in accordance with the
recommendations made in the Sandaka-sutta and the Caṅkīsutta. Doing justice to the indications in these Pāli discourses
requires allowing, in principle, the possibility that at times a
portion of a text preserved in the Pāli canon could be incomplete
due to textual loss.
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සන්දක සූත්රය (76 සූත්රය) ගපන්වාගදනුගේ භාණක සම්ප්රදාය
අවශෙගයන්ම ගහාඳින් සම්ගප්ෂණය ගනාකරන බැවින් එය නිවැරදි විය
ගනාහැකි බවයි:

සුස්සුතම්පි ගහාති දුස්සුතම්පි ගහාති, තථාපි ගහාති අඤ්ඤථා පි
ගහාති.

[ඇතැම් ගකාටස්] ගහාඳින් ශ්රවණයවිය හැකිය [ඇතැම් ගකාටස්]
ගහාඳින් ශ්රවණය ගනාවිය හැකිය; [ඇතැම් ගකාටස්] සතෙය ගේ,
[ඇතැම් ගකාටස්] එගස් ගනාගේ.
මජ්ඣිම නිකාගේ බ්රාහ්මණ වේ ගේ සඳහන් චංකී සූත්රය (සූත්රය 95) ද
භාණක සම්ප්රදාය මත සැමවිටම රඳා පැවැතිය ගනාහැකි බව ගපන්වා
ගදයි:

අපි ච, භාරද්වාජ, ස්වානුස්සුතං ගයව ගහාති, තඤ් ච ගහාති රිත්වතං
තුච්ඡං මුසා; ගනා ගච පි ස්වානුස්සුතං ගහාති, තඤ්ච ගහාති භූතං
තච්ඡං අනඤ්ඤථා ...සච්චං අනුරක්ෂඛතා, භාරද්වාජ, විඤ්ුනා
පුරිගසන නාලං එත්වථ එකංගසන නිට්ඨං න්තුං: ඉදං එව සච්චං,
ගමාඝමඤ්ඤන්ති.
තව ද, භාරද්වාජ, යමක්ෂ ගහාඳින් මතකගේ තිබිය හැකිය, නමුත්ව
එය හිස්, තුච්ඡ, සහ මුසා විය හැකිය; යමක්ෂ ගහාඳින් මතකගේ
ගනාතිබිය හැකිය, නමුත්ව එය ඇත්වත ඇති සැටිගයන්, සතෙය, සහ
එගස් ගනාවන්ගන් ගනාවිය හැකිය ... භාරද්වාජය, සතෙය රකින
ප්රඥාවන්ත පුද් ලයාට ස්ිර නි මනයකට පැමිණීමට ගමය
ප්රමාණවත්ව ගනාගේ: ගමය පමණක්ෂ සතෙය, අගනක්ෂවා අසතෙය
යැයි කිව ගනාහැකි ය.
ගමහිලා නිර්ගද්ශය නම් සතෙය රැකීමට බලාගපාගරාත්වතුවන ගකගනක්ෂ
ස්ිර පියවරක්ෂ වශගයන් භාණකව සම්ගේෂණය වූ යමක්ෂ පමණක්ෂ සතෙය
වන්ගන් ය අගනක්ෂවා සියල්ල අසතෙය වන්ගන් යැයි ගනා ත යුතු බවයි.
සන්දක, චංකී වැනි සූත්රවල නිර්ගද්ශවලට අනුව, කිසියම්
ග්රන්ථයක සමාන්තර සංස්කරණ සලකා බැීම, භාණක සම්ගේෂණගේ
ස්වභාවය සහ ගදෝෂ හඳුනා ැනීමට ම ක්ෂ සලසයි. ගමම සූත්රවලට
සාධාරණය ඉටුකිරීමට නම්, ඇතැම් විගටක පාලි ත්රිපිටකගේ ගකාටස්
අසම්ූර්ණ වීමට ඇති ඉඩකඩට අප විවෘත විය යුතු ය.
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MAHĀPAJĀPATĪ GOTAMĪ IN ROBES WITH SHAVEN HEAD
Allowing in principle the possibility of textual loss throws a
different light on an aspect of the account of the founding of the
bhikkhunī order in the Pāli Vinaya that is not entirely straightforward. As briefly mentioned above, according to the Cullavagga’s report, once the Buddha had refused Mahāpajāpatī Gotamī’s request to go forth, she and her followers shaved off their
hair and put on robes.
According to the Nandatthera-vatthu in the Dhammapada-aṭṭhakathā, Mahāpajāpatī Gotamī had earlier become a
stream-enterer. Her attainment of stream-entry is also evident
in the Dakkhiṇāvibhaṅga-sutta, found in the Vibhaṅga-vagga of
the Majjhima-nikāya (discourse 142), which narrates events
that clearly precede her request for ordination, described in the
Cullavagga.
On the assumption that she had already reached this lofty
distinction before the present event, it is inconceivable that as a
stream-enterer she would openly defy the Buddha’s command
by an apparent act of self-ordination.
In fact, even if she had not been a stream-enterer at that
time, it would still be difficult to conceive of the Buddha’s
foster-mother behaving in such a disobedient and even rebellious way.
Moreover, when Mahāpajāpatī Gotamī with shaven head
and wearing robes approaches Ānanda, the latter comments on
her exhausted bodily condition after having travelled, but he
makes no remark at all about her being shaven-headed and
wearing robes. The narration in the Cullavagga does not depict
him as surprised when seeing Mahāpajāpatī Gotamī and her
followers with shaven heads and wearing robes, as if that was
entirely natural.
This only makes sense if this was not just a rebellious act
undertaken by the women on their own, but much rather something that was based on some sort of permission given by the
Buddha.
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මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය ගකස් ා චීවර දැරීම
සූත්ර ගකාටස් ගිලිහී යා හැකිය යන ප්රතිපත්වතියට අවකාශය දීගමන් පාලි
විනගයහි භික්ෂුණී පැවිද්ද ආරම්භකිරීම අරභයා තිගබන ප්රවෘත්වතිගයහි
ඇතැම් අං
සම්බන්ධව ගවනස් අවගබෝධයක්ෂ ලැගබ්. ඉහතින්
ගකටිගයන් සඳහන් කළ ආකාරයට, චුල්ලවේ ගේ වාර්තාවන පරිදි,
මහාප්රජාපතී ග ෝතමියගේ පැවිදිවීම සඳහා කළ ඉල්ීම ප්රතික්ෂගෂ්ප වූ පසු
ඇය සහ ඇගේ අනු ාමිකාගවෝ හිස මුඩු ගකාට කසාවත්ව ගපාරවා
ත්වගතෝ ය.
ධම්මපදට්ඨකථාගේ නන්දත්වගථර වත්වුවට අනුව, මහාප්රජාපතී
ග ෝතමිය ගමම සිදුවීමට ගපර ගසෝවාන්ව සිටියා ය. ඇය ගසෝවාන්ව
සිටිබව මජ්ඣිම නිකාගේ විභං වේ ගේ සඳහන් දක්ෂිණාවිභං සූත්රය
(සූත්රය 142) ඇසුරින් ද සනාථ වන අතර චුල්ලවේ ගේ විස්තරගකාට
ඇති ඇගේ පැවිදිවීගම් ඉල්ීමට කලින් සිදු වූ සිදුවීම් පැහැදිලිවම එම
සූත්රගයහි ද දක්ෂවා ඇත.
ඇය ගම් අවස්ථාව වන විටත්ව ගමකී උසස් තත්වත්වවයට පත්වව
සිටිගේ යැයි අනුමාන කළ ගහාත්ව, ගසෝවාන් වූ අගයක්ෂ ගලස, තනිව
පැවිදිවීමක්ෂ යැයි ගපගනන ක්රියාවකින් ඇය බුදුරජාණන්වහන්ගස්ගේ
ආඥාවට ප්රසිද්ිගේ අකීකරු වූවා යැයි සිතීම අපහසු ය. බුදුන්වහන්ගස්
හදාවඩා ත්ව මව එබඳු අකීකරු සහ කැරලිකාර ආකාරයට හැසිරුගේ
යැයි සිතීම ඇය ඒ වන විට ගසෝවාන් ගනාවී සිටියත්ව අපහසු ය.
තව ද, මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය හිස මුඩු ා සිවුරු ගපාරවා ආනන්ද
ගතරුන්ගවත සමීපවන විට, ඇයගේ මන නිසා අතිශයින් ගවගහසට පත්ව
කායික ස්වභාවය පිළිබඳ ආනන්ද ගතරුන් අදහස් දැක්ෂවුවත්ව හිස මුඩු
ෑමක්ෂ ැන ගහෝ කසාවත්ව දැරීමක්ෂ ැන ගහෝ හඟවමින් කිසිදු අදහස්
දැක්ෂවීමක්ෂ ගනාකරයි. එය මුළුමනින්ම සාමානෙ ගදයක්ෂ ගමන්,
මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය හා ඇගේ අනු ාමිකාවන් දැකීගමන් ආනන්ද
ගතරුන් විමතියට පත්ව වූ බවක්ෂ චුල්ලවේ ගේ සඳහන් කතා ප්රවෘත්වතිය
සඳහන් ගනාකරයි.
කාන්තාවන් තනිව කළ හිතුවක්ෂකාර ක්රියාවක්ෂ පමණක්ෂ ගනාවී,
යම් ආකාරයක බුදුන් වහන්ගස්ග න් ලැබූ අනුමැතියක්ෂ මත පදනම්ව කළ
ගදයකැයි තගහාත්ව පමණක්ෂ අර්ථාන්විත ගේ.
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THE PERSPECTIVE AFFORDED BY THE PARALLELS
The solution to this conundrum can be found by consulting
accounts of the same event in other Vinayas. In my monograph
study on The Foundation History of the Nuns’ Order, I have
translated and compared these different versions (Anālayo
2016).
Relevant to the present issue are versions of this story
preserved in the canonical texts of three Buddhist schools, the
Mahīśāsaka, the Mūlasarvāstivāda, and the Sarvāstivāda. All
these texts were from India and had been brought to China for
translation. Besides the Chinese translations, in the case of the
Mūlasarvāstivāda Vinaya we also have the relevant passage
preserved in a Sanskrit fragment as well as in Tibetan translation.
These texts report that, when Mahāpajāpatī Gotamī approached the Buddha with her request, he indeed did not allow
her to go forth, but he then offered her an alternative. This
alternative was that she could shave off her hair and wear robes
(Anālayo 2016: 49f). But apparently she should live in the
protected environment of her home instead of going forth to
wander around India as a homeless person.
THE MOTIVATION FOR THE BUDDHA’S REFUSAL
The perspective afforded by a comparative study changes the
situation considerably. Instead of conveying the impression that
the Buddha was against an order of bhikkhunīs in principle, he
is shown to offer an alternative to women who wish to become
monastics. This alternative seems to express the concern that, at
a time when the Buddhist order was still in its beginnings, lack
of proper dwelling places and the other harsh living conditions
of a homeless life might be too much for Mahāpajāpatī Gotamī
and her following.
The Theravāda Vinaya in fact records that on several
occasions bhikkhunīs were raped (I will come back to this topic
in the next chapter), making it clear that in ancient India for
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සමාන්තර පිටකවල අදහස්
ගමම ැටළුවට පිළිතුර ගවනත්ව විනයවල ගමම සිදුවීම වාර්තාකර ඇති
ආකාරය නිරීක්ෂෂණය කිරීගමන් ගසායා ත හැකි ය. භික්ෂුණී පැවිද්ගදහි
ආරම්භක ඉතිහාසය පිළිබඳව නිබන්ධනගයහි ගමම විවිධ විනයයන් මා
විසින් සන්සන්දනය ගකාට ඇත (අනාලගයා 2016).
මහීශාසක, මූලසර්වාස්තිවාද, සහ සාර්වාස්තිවාද යන ගවනත්ව
ගබෞද්ධ නිකාය තුනක ආරක්ෂෂා වී ඇති පිටපත්ව ගමම සිදුවීමට අදාළ ගේ.
ගම් සියලුම ග්රන්ථ ඉන්දියාගවන් චීනයට පරිවර්තනය සඳහා රැග න විත්ව
ඇත. චීන පරිවර්තනවලට අමතරව, මූලසර්වාස්තිවාද විනගයහි සංස්කෘත
සහ ටිගබට් පරිවර්තනවල ද ගකාටස් ඉතිරිව තිගබ්.
මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය බුදුන්වහන්ගස් ගවත තමන්ගේ ඉල්ීම
ඉදිරිපත්ව කළ බවත්ව, බුදුන්වහන්ගස් ඇගේ ඉල්ීමට කිසිගස්ත්ව ම ඉඩ
ගනාදුන් මුත්ව උන්වහන්ගස් ඇයට විකල්පයක්ෂ ලබාදුන් බව ගමම ග්රන්ථ
වාර්තාකරයි. ඇයට හිස මුඩු ා චීවර දැරීමට ඉඩදීම එම විකල්පය යි.
නමුත්ව ඇය ඉන්දියාගේ අන ාරිකව තැනින් තැනට යමින් ජීවත්වවනවාට
වඩා ආරක්ෂෂාව ඇති පරිසරයක ගහවත්ව ඇගේ නිවගස් සිටිය යුතු ය.
බුදුන්වහන්ගස්ගේ ප්රතික්ෂගෂ්ප කිරීමට පාදක වූ කරුණු
සංසන්දනාත්වමක අධෙයනගයන් ලබා දී ඇති දැක්ෂම සැලකියයුතු
ප්රමාණයට අපගේ අධෙයන වාතාවරණය ගවනස් කරයි. භික්ෂුණී
පැවිද්දදට බුදුන්වහන්ගස් ප්රතිපත්වතිමය වශගයන් විරුද්ධ වුගේ යැයි
අදහසක්ෂ මතුකරනවා ගවනුවට, පැවිදිවීමට කැමති කාන්තාවන්ට
උන්වහන්ගස් විසින් විකල්පයක්ෂ ලබා ගදන අයුරක්ෂ ගපන්වා ඇත.
ගබෞද්ධ පැවිද්ද තවමත්ව ආරම්භක අවස්ථාවල පවතින අතරතුර, සුදුසු
වාසස්ථාන අඩුකම සහ අන ාරික ජීවිතයක තිගබන ගවනත්ව අසීරු
තත්වත්වවයන් මහාප්රජාපතී ග ෝතමියට සහ ඇගේ අනු ාමිකාවන්ට දැරීමට
අපහසුවිය හැකිය යන සැළකිළිමත්ව භාවය ගමම විකල්පය තුළින්
ප්රකාශවන කාරණය ගලස ගපනීයයි.
විවිධ අවස්ථාවල භික්ෂුණීන් දූෂණයට පත්ව වූ බව ගථ්රවාද විනය
වාර්තා කරන අතර (ගමම මාතෘකාවට ඊළඟ පරිච්ගේදගේ දී පැමිගණමි),
පැරණි ඉන්දියාගේ කාන්තාවන්ට පැවිදිවීම අනතුරුදායක ගදයක්ෂ වූ බව
එයින් පැහැදිලි ගවයි. බ්රහ්මචාරී ජීවිතයක්ෂ තකිරීමට තීරණය කළ
කාන්තාවන්ට සාමානෙගයන් එම තීරණයට රුකිරීමක්ෂ අගප්ක්ෂෂා කළ
හැකි නූතන දකුණු සහ අේනිදි ආසියාගේ පරිසරයට වඩා එකල
තත්වත්වවය ගවනස් ය.
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women to go forth could be dangerous. The situation then was
different from modern South and Southeast Asia, where women
who have gone forth can usually expect to be respected in their
choice of living a celibate life.
Returning to the Vinaya narration, on the assumption that
Mahāpajāpatī Gotamī and her followers had received explicit
permission to shave their hair and wear robes, the rest of the
story flows on naturally. It now becomes understandable why
they would indeed do so and why Ānanda, on seeing Mahāpajāpatī Gotamī shaven-headed and in robes, would not be
surprised nor find this worth commenting on.
Laity at times followed the Buddha for quite some distance on his journeys, as reported in the sixth chapter of the
Mahāvagga (section 24). In view of such a custom, it seems
natural for Mahāpajāpatī Gotamī and her group similarly to
follow the Buddha in an attempt to show that they were able to
brave the living conditions of going forth. This had not been
forbidden by the Buddha.
Having in this way proven their ability to handle the
condition of going forth would also explain why the Buddha
eventually allowed them to become bhikkhunīs. It would have
documented in public that the wish of Mahāpajāpatī Gotamī and
her followers to become bhikkhunīs was not an idle fancy
entertained by them while comfortably living at home, but
something they sincerely aspired to and whose challenges they
were willing and able to face.
ĀNANDA’S INTERVENTION
According to the narrative in the Cullavagga, the Buddha’s
allowance for women to go forth in his dispensation came about
in response to an intervention by Ānanda on behalf of
Mahāpajāpatī Gotamī and her group.
The Cullavagga reports that, although the Buddha at first
still refused, Ānanda brought up women’s potential to reach the
four levels of awakening as well as the Buddha’s personal
indebtedness to his fostermother Mahāpajāpatī Gotamī for rais64

මහාප්රජාපතී ග ෝතමියගේ පැවිදිවීම

විනය කතා ප්රවෘත්වතියට නැවත ගියගහාත්ව, මහාප්රජාපතී
ග ෝතමියට හා ඇගේ අනු ාමිකාවන්ට හිසමුඩු කිරීමට සහ කසාවත්ව
දැරීමට නිශ්ිතවම අවසර ගදන ලදැයි යන අනුමානය යටගත්ව, කථාගේ
ඉතිරි ගකාටස ස්වාභාවිකවම ලා යයි. ඔවුන් සැබැවින්ම එගස් කගළ්
ඇයි ද යන්න හා මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය හිස මුඩු ා කසාවත්ව දරා සිටින
විට ආනන්ද ගතරුන් විමතියට පත්ව ගනාවුගේ සහ එය අදහසක්ෂ
දැක්ෂවීමට තරම් අවශෙ ගදයක්ෂ ගලස ගනාසැළකූගේ ඇයි ද යන්න දැන්
වඩා පහසුගවන් අවගබෝධ කර ත හැකි ය.
ගිහි පක්ෂෂය ඇතැම් විට බුදුන් වහන්ගස්ගේ චාරිකාවන්හි කිසියම්
දුරකට පසු මන් ගිය බව මහාවේ ගේ හයවැනි පරිච්ගේදගේ (24 වැනි
ගකාටගසහි) වාර්තා ගේ. එබඳු චාරිත්රයක්ෂ සිත තබාග න බැීගම් දී,
මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය හා ඇගේ කේඩායම තමන් එබඳු පැවිදි ජීවිතයක
තත්වත්වවයන්ට එඩිතර යැයි ගපන්වීමට ත්ව උත්වසාහයක්ෂ වශගයන් බුදුන්
වහන්ගස් පසුපස මන් ගිරීම ස්වාභාවික ගදයක්ෂ යැයි ගපගන්. එබඳු
ක්රියාවක්ෂ බුදුන් වහන්ගස් විසින් තහනම් ගකාට තිබුණු ගදයක්ෂ
ගනාවන්නට ඇත.
ගම් ආකාරයට තමන් සතු පැවිදිවීගම් තත්වත්වවයන්ට මුහුණදීගම්
හැකියාව තහවුරු කිරීගමන් බුදුන් වහන්ගස් අවසානගේ දී ඔවුන්ට
භික්ෂුණීන් වීමට ඉඩ ලබාදුන්ගන් ඇයි ද යන්න පැහැදිළි කළ හැකි ය.
මහාප්රජාපතී ග ෝතමියගේ සහ ඇගේ අනු ාමිකාවන්ගේ භික්ෂුණීන්
වීගම් ප්රාර්ථනාව ඔවුන් විසින් ෘහවාසගේ සිටිමින් කල්පනා කළ හුදු
මගනෝභාවයක්ෂ ගනාව අවංකවම අගප්ක්ෂෂා කළ ගදයක්ෂ බවත්ව සහ ඔවුන්ට
එහි අභිගයෝ වලට මුහුණ දීමට හැකි බවත්ව පිළිබඳ වාර්තාවක්ෂ ඉන්
ප්රසිද්ිගේ සැපගයන්නට ඇත.
ආනන්ද ගතරුන්ගේ මැදිහත්වවීම

චුල්ලවේ ගේ එන කතා ප්රවෘත්වතියට අනුව බුදුන්වහන්ගස් තම ශාසනය

තුළ කාන්තාවන්ට පැවිදිවීම සඳහා අවසර ලබාදීම මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය
හා ඇගේ අනු ාමික පිරිස ගවනුගවන් ආනන්ද ගතරුන්ගේ මැදිහත්වවීම
මත සිදුවූවකි.
චුල්ලවේ ය වාර්තා කරනුගේ බුදුන්වහන්ගස් මුලින් ප්රතික්ෂගෂ්ප
කළ ද, කාන්තාවන්ට සතර අි මයන්ට පත්වවීමට ඇති හැකියාව සහ
තමන්ව කුඩාකල හදාවඩා
ත්ව නිසා නිසා (ප්රසූතිගයන් පසු
උන්වහන්ගස්ගේ මෑණියන් කලුරිය කළ බැවින්) බුදුන්වහන්ගස්
පුද් ලිකව මහාප්රජාපතී ග ෝතමියට තිබුණු ණය ැතිභාවය ආනන්ද
ගතරුන් විසින් ග නහැර දක්ෂවන ලද බව යි.
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ing him when he was an infant (as his mother had died soon after
giving birth).
The second of these arguments does not seem to have had
much persuasive power, which can be seen from the Dakkhiṇāvibhaṅga-sutta in the Vibhaṅga-vagga of the Majjhimanikāya (discourse 142), already mentioned above in relation to
Mahāpajāpatī Gotamī’s stream-entry. The Dakkhiṇāvibhaṅgasutta reports Ānanda raising the same argument in order to
convince the Buddha to accept a robe given to him by Mahāpajāpatī Gotamī (based on a comparative study it seems probable that this discourse might have been the place of origin of
this argument; see Anālayo 2016: 68–72).
In reply to this argument, the Buddha clarified that he had
already well settled this debt and did not accept the gift. What
according to the Dakkhiṇāvibhaṅga-sutta was not sufficient to
convince the Buddha to accept the gift of a robe could not have
had a substantially different effect in relation to the considerably more weighty issue of granting ordination to women.
In fact the different passages surveyed in the previous
chapter make it clear that the Buddha’s hesitation could hardly
mean that he was in principle opposed to having an order of
bhikkhunīs. Instead, as suggested by the parallel Vinaya versions, the report about his hesitation is best read as an expression of concern for how to protect Mahāpajāpatī Gotamī and her
followers as bhikkhunīs (and thereby also protect the reputation
of the Buddhist monastic Saṅgha as a whole) in the ancient Indian setting.
This required the cooperation of the already existing
order of bhikkhus, who would have to take a position of guidance and protection towards the bhikkhunīs that the Buddha
alone could hardly fulfil. In such a situation, it makes sense
for Ānanda, who often acted as a spokesman of the bhikkhus,
to support Mahāpajāpatī Gotamī’s request and bring up the
topic of women’s ability to reach the four levels of awakening.
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ගමම තර්කවලින් ගදවැන්නට එතරම් බලපෑමක්ෂ කිරීගම්
හැකියාවක්ෂ ගනාතිබුණු බව මජ්ඣිම නිකාගේ විභං වේ ගේ
දක්ෂිණාවිභං සූත්රගයන් (142 වැනි සූත්රය) දැක ත හැකි ය. ආනන්ද
ගතරුන් ගමම තර්කය ම ඉදිරිපත්ව කරමින් බුදුන්වහන්ගස්ට මහාප්රජාපතී
ග ෝතමිය විසින් පිළි ැන්වූ චීවරය භාර න්නැයි ඒත්වතු ැන්වීමට
උත්වසාහ කළ බව දක්ෂිණාවිභං සූත්රය වාර්තා කරයි (ගමම තර්කගේ
මූලාරම්භය එම සූත්රය වියහැකි බව සන්සන්දනාත්වමක අධෙයනයකට
අනුව ගපනී යයි. අනාලගයෝ 2016: 68-72 බලන්න).
ගමම තර්කයට පිළිතුරු සපයන බුදුන්වහන්ගස්, තමන් වහන්ගස්
විසින් ගම් ණය දැනටමත්ව ඉතා ගහාඳින් ග වා ඇති බව දක්ෂවා එම
පිරිකරය ප්රතික්ෂගෂ්ප කරන ගස්ක. දක්ෂිණාවිභං සූත්රයට අනුව චීවර
පරිෂ්කාරයක්ෂ භාර ැනීම වැනි ප්රමාණවත්ව ගනාවුණු ගදයක්ෂ කාන්තාවන්ට
පැවිදිභාවය ලබාදීම වැනි වඩාත්ව බරපතළ ැටළුවකට යම් තරමකින්
ගහෝ ගවනස් බලපෑමක්ෂ කිරීමට තිගබන්නට ඇත්වගත්ව ඉතා සුළු ඉඩකි.
බුදුන් වහන්ගස්ගේ පසු ාමී වීගමන් උන්වහන්ගස් ප්රතිපත්වතිමය
වශගයන් භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ තිබීමට විරුද්ධ වුගේ යැයි අදහස් කිරීම
ඉතා දුෂ්කර බව කලින් පරිච්ගේදගේ දී ගේෂණය ගකරුණු විවිධ ගේද
සාකලෙගයන්ම පැහැදිලි කරයි. ඒ ගවනුවට, සමාන්තර විනය
සංස්කරණයන්ග න් ගයෝජනා කරන පරිදි, උන්වහන්ගස්ගේ පසු ාමීවීම
ැන වාර්තාව ගහාඳින් කියගවනුගේ මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය සහ ඇගේ
අනු ාමික පිරිස භික්ෂුණීන් වශගයන් පැරණි ඉන්දියානු පසුබිම තුළ
ආරක්ෂෂා කිරීම ැන සැළකිල්ලක්ෂ දැක්ෂවීමක්ෂ ගලස ය (එයින් සමස්තයක්ෂ
වශගයන් ගබෞද්ධ පැවිදි සංඝයාගේ කීර්තිනාමය රැකීම ැන ද
සැළකිල්ලට භාජනය ගේ).
බුදුන්වහන්ගස්ට පමණක්ෂ තනිව ම භික්ෂුණීන් ගකගරහි
ම ගපන්වීම සහ ආරක්ෂෂාවක්ෂ සැපයීම කළ ගනාහැකි බැවින් ඒ වනවිටත්ව
වොප්ත වූ භික්ෂු පිරිසකගේ සහගයෝගීතාවය උන්වහන්ගස්ට අවශෙය
ගේ. භික්ෂූන්ගේ නිගයෝජිතයා ගලස නිතර කටයුතු කළ ආනන්ද ගතරුන්
එබඳු වාතාවරණයක්ෂ තුළ මහාප්රජාපතී ග ෝතමියගේ ඉල්ීමට සහය
දැක්ෂවීම සහ කාන්තාවන්ට සතර අි මයන්ට පත්ව වීගම් හැකියාව යන
ගත්වමාව ග නහැර දැක්ෂවීම අර්ථාන්විත බව ගමයින් ගපනීයයි.
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It can safely be assumed that the Buddha would have already been aware of this potential before Ānanda’s enquiry, but
other bhikkhus need not have been aware of it, including
Ānanda himself. For them to be motivated to serve as custodians of a newly founded order of bhikkhunīs, Ānanda’s intervention and the public confirmation of women’s potential
would have been a more convincing scenario compared to the
Buddha just accepting a request by his foster-mother while on a
visit to his home town.
As already mentioned, by now Mahāpajāpatī Gotamī and
her followers had proven their ability to endure the condition of
wandering mendicants in the ancient Indian setting, and they
were already shaven-headed and wearing robes. This would now
make them appear as more promising candidates for bhikkhunī
ordination than they were earlier at Kapilavatthu, when Mahāpajāpatī Gotamī originally made her request.
These factors in combination could explain why the Buddha was now willing to grant what he had earlier refused.
THE PROMULGATION OF THE GARUDHAMMAS
In what follows I turn to the ensuing portion of the Cullavagga
(I have added numbering to the garudhammas, which is not
found in the Pāli original, in order to facilitate the subsequent
discussion).
sādhu, bhante, labheyya mātugāmo tathāgatappavedite
dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ti.
[Ānanda addressed the Buddha]: “Venerable sir, it would
be good if women could receive the going forth from
home into homelessness in the teaching and discipline
made known by the Tathāgata.”
sace, ānanda, mahāpajāpatī gotamī aṭṭha garudhamme
paṭiggaṇhāti, sā v’assā hotu upasampadā.
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ගමයින් අනුමාන කළ හැක්ෂගක්ෂ ආනන්ද ගතරුන් විමසා සිටීමට
ගපර පවා ගමම ප්රවණතාවය පිළිබඳව බුදුන්වහන්ගස් ඒ වන විටත්ව
දැනසිටින්නට ඇති මුත්ව ආනන්ද ගතරුන් ඇතුළු අගනකුත්ව භික්ෂූන් එය
දැන ගනාසිටින්නට ඇති බව යි. සංසන්දනාත්වමකව බැලූ කල, අලුතින්
ස්ථාපනය කළ භික්ෂුණී පැවිද්දක ආරක්ෂෂකයින් වශගයන් කටයුතු
කිරීමට භික්ෂූන් ගපාළඹවීමට වඩාත්ව සුදුසු දර්ශනය වන්නට ඇත්වගත්ව
බුදුන්වහන්ගස් තම උපන් න රයට සංචාරය කළවිට උන්වහන්ගස්
හදාවඩා ත්ව සුළු මව කළ ඉල්ීම පිළි ැනීමකින් පමණක්ෂ එය වුගේ ය
යන්නට වඩා ආනන්ද ගතරුන්ගේ මැදිහත්වවීම සහ කාන්තාවන්ගේ
හැකියාව ප්රසිද්ිගේ තහවුරු කිරීම යි.
දැනටමත්ව සඳහන් කළ පරිදි, එවකට ඉන්දියානු පරිසරගේ ශ්රමණ
පිරිස් විඳි තත්වත්වවයන් දරා ැනීමට තමන්ට හැකිබව හිස මුඩු ෑගමන් සහ
චීවර දැරීගමන් ඒ වන විටත්ව මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය සහ ඇගේ
අනු ාමිකාවන් ඒත්වතු න්වා තිබුණි. ගමයින් ඔවුන් භික්ෂුණී පැවිද්ද
ප්රදානයට වඩාත්ව ගයෝ ෙ අගප්ක්ෂිකාවන් බවට පත්ව ගේ, කපිලවත්වුගේ
කලින් වාතාවරණගේ දී මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය මුල් ඉල්ීම කළ
අවස්ථාවට වඩා ගමය පැහැදිළි ගේ.
ගම් කාරණා එක්ෂව ත්ව කල තමන්වහන්ගස් විසින් කලින්
ප්රතික්ෂගෂ්ප කරන ලද ගදයක්ෂ දැන් ප්රදානය කරන්ගන් කිනම්
ගහ්තුවකටදැයි පැහැදිළි කළ හැකි ය.
රුධර්ම පැණවීම
මීළඟට චුල්ලවේ ගේ මින් පසු ගපළ ැස්ගවන කරුණු ගවතට මාගේ
අවධානය ගයාමු ගේ. (ඉදිරි සාකච්ඡාවට පහසුවීම පිණිස රුධර්මවලට
මා අංක එකතුගකාට ඇති මුත්ව මුල්පාලිගේ එබඳු අංක සඳහන් වන්ගන්
තැන).

සාධු, භන්ගත, ලගභයෙ මාතු ාගමා තථා තප්පගවදිගත
ධම්මවිනගය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජ්ඣජන්ති.
[ආනන්ද ගතරුන් බුදුන්වහන්ගස් අමතා]: “ස්වාමීනි, ගිහිග යින්
තථා තයන් වහන්ගස් විසින් අනුදැන වදාළ ධර්ම-විනයගයහි
ගිහිග යින් නික්ෂම පැවිදිවීමට කාන්තාවන්ට ඉඩගදන්ගන් නම්
මැනවි.”

සගච, ආනන්ද, මහාපජාපතී ග ාතමී අට්ඨ
පටිේ ේහාති, සා ව’ස්සා ගහාතු උපසම්පදා.
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[The Buddha replied]: “Ānanda, if Mahāpajāpatī Gotamī
accepts eight principles to be respected, then that will be
her higher ordination:
1) vassasatupasampannāya bhikkhuniyā tadahupasampannassa bhikkhuno abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ kātabbaṃ. ayam pi dhammo
sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
“A bhikkhunī who has received the higher ordination
since a hundred years should pay homage to, rise up for,
put the palms of her hands together for, and behave appropriately towards a bhikkhu who has received the
higher ordination on that very day. This is also a principle
to be revered, respected, honoured, venerated, and not to
be transgressed for the whole of one’s life.
2) na bhikkhuniyā abhikkhuke āvāse vassaṃ vasitabbaṃ.
ayam pi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā
yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
“A bhikkhunī should not spend the rainy season in a residential area where there is no bhikkhu. This is also a principle to be revered, respected, honoured, venerated, and
not to be transgressed for the whole of one’s life.
3) anvaddhamāsaṃ bhikkhuniyā bhikkhusaṅghato dve
dhammā paccāsiṃsitabbā: uposathapucchakañ ca ovādūpasaṅkamanañ ca. ayam pi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
“Every fortnight a bhikkhunī should seek two things from
the order of bhikkhus: enquiring about [the date of] the
observance day and coming for the exhortation. This is
also a principle to be revered, respected, honoured, venerated, and not to be transgressed for the whole of one’s
life.
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[බුදුන්වහන්ගස් ගමගස් පිළිවදන් දුන් ගස්ක]: “ආනන්දය,
මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය ප්රතිපත්වති අටකට රුකිරීමට පිළි න්ගන්
නම්, එය ඇගේ උපසම්පදාව වන්ගන්ය:

වස්සසතුපසම්පන්නාය භික්ෂුනියා තදහුපසම්පන්නස්ස
භික්ෂුගනා අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීිකම්මං
කාතබ්බං. අයම්පි ධම්ගමා සක්ෂකත්වවා රුකත්වවා මාගනත්වවා
ූගජත්වවා යාවජීවං අනතික්ෂකමනීගයා.
1)

“උපසම්පදා වී සියක්ෂ වස් වූ භික්ෂුණියක විසින් එදවස ම
උපසම්පදා වූ භික්ෂුවකට වැඳීම, දැක හුනස්ගනන් නැගිටීම,
ගදාගහාත්ව මුදුන් තබා නැමදීම, සාමීි කිරීම සහ නිසි වත්ව කිරීම
කළ යුතු ය. ගම් ප්රතිපත්වතිය ද සකසා රු ගකාට බුහුමන් ගකාට
පුදා දිවි ඇති ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට රැකිය යුතු ය.
2) න භික්ෂුනියා අභික්ෂුගක ආවාගස වස්සං වසිතබ්බං. අයම්පි

ධම්ගමා සක්ෂකත්වවා
අනතික්ෂකමනීගයා.

රුකත්වවා මාගනත්වවා ූගජත්වවා යාවජීවං

“භික්ෂුණියක්ෂ භික්ෂුවක්ෂ නැති ආවාසයක වස් ගනාවිසිය යුතු ය.
ගම් ප්රතිපත්වතිය ද සකසා රු ගකාට බුහුමන් ගකාට පුදා තම දිවි
ඇති ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට රැකිය යුතු ය.
3) අන්වද්ධමාසං භික්ෂුනියා භික්ෂු සංඝගතා ද්ගව ධම්මා

පච්චාසිංසිතබ්බා: උගපෝසථපුච්ඡකඤ් ච ඔවාදූපසඞ්කමනඤ් ච.
අයම්පි ධම්ගමා සක්ෂකත්වවා රුකත්වවා මාගනත්වවා ූගජත්වවා
යාවජීවං අනතික්ෂකමනීගයා.
“අඩමසක්ෂ පාසා භික්ෂුණියක විසින් භික්ෂු සංඝයා ගකගරන්
ගපාගහෝ විචාරීම ද ඕවාද ලැබීම සඳහා පැමිණීම ද යන ගදපිළිගවත්ව
සිදුකළ යුතු ය. ගම් ප්රතිපත්වතිය ද සකසා රු ගකාට බුහුමන්
ගකාට පුදා තම දිවි ඇති ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට රැකිය යුතු ය.

71

Mahāpajāpatī Gotamī’s Ordination

4) vassaṃ vuṭṭhāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi pavāretabbaṃ: diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā.
ayam pi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā
yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
“After the completion of the rainy season a bhikkhunī
should make an invitation before both orders in respect to
three matters: what has been seen, heard, or suspected.
This is also a principle to be revered, respected, honoured,
venerated, and not to be transgressed for the whole of
one’s life.
5) garudhammaṃ ajjhāpannāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe pakkhamānattaṃ caritabbaṃ. ayam pi dhammo
sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
“A bhikkhunī who has offended against a serious rule is
to undergo penance for a fortnight before both orders.
This is also a principle to be revered, respected, honoured,
venerated, and not to be transgressed for the whole of
one’s life.
6) dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya ubhatosaṅghe upasampadā pariyesitabbā. ayam
pi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
“A probationer who has trained for two years in six principles should seek higher ordination from both orders.
This is also a principle to be revered, respected, honoured,
venerated, and not to be transgressed for the whole of
one’s life.
7) na bhikkhuniyā kenaci pariyāyena bhikkhu akkositabbo
paribhāsitabbo. ayam pi dhammo sakkatvā garukatvā
mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
“A bhikkhunī should not in any way revile or abuse a
bhikkhu. This is also a principle to be revered, respected,
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4) වස්සං වුට්ඨාය භික්ෂුනියා උභගතාසංගඝ තීහි ඨාගනහි
පවාගරතබ්බං: දිට්ගඨන වා සුගතන වා පරිසඞ්කාය වා. අයම්පි

ධම්ගමා සක්ෂකත්වවා
අනතික්ෂකමනීගයා.

රුකත්වවා මාගනත්වවා ූගජත්වවා යාවජීවං

“වස් විසූ භික්ෂුණියක විසින් භික්ෂු භික්ෂුණී යන උභය සංඝයා
ඉදිරිගයහි දුටු ගදයින්, ඇසූ ගදයින් සහ සැකකළ ගදයින් යන තුන්
ගදයින් පවාරණය කළ යුතු ය. ගම් ප්රතිපත්වතිය ද සකසා රු
ගකාට බුහුමන් ගකාට පුදා තම දිවි ඇති ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට
රැකිය යුතු ය.

රුධම්මං අජ්ඣඣාපන්නාය භික්ෂුනියා උභගතාසංගඝ
පක්ෂඛමානත්වතං චරිතබ්බං. අයම්පි ධම්ගමා සක්ෂකත්වවා රුකත්වවා
මාගනත්වවා ූගජත්වවා යාවජීවං අනතික්ෂකමනීගයා.
5)

“ රු ඇවැත්ව සිදුකළ භික්ෂුණියක විසින් උභය සංඝයා ඉදිරිගයහි
අඩමසක්ෂ මානත්ව (මානත්වත) පිරීම සිදුකළ යුතු ය. ගම් ප්රතිපත්වතිය
ද සකසා රු ගකාට බුහුමන් ගකාට පුදා තම දිවි ඇති ගතක්ෂ කඩ
ගනාගකාට රැකිය යුතු ය.
6) ද්ගව වස්සානි ඡසු ධම්ගමසු සික්ෂිතසික්ෂඛාය සික්ෂඛමානාය

උභගතාසංගඝ උපසම්පදා පරිගයසිතබ්බා. අයම්පි ධම්ගමා සක්ෂකත්වවා
රුකත්වවා මාගනත්වවා ූගජත්වවා යාවජීවං අනතික්ෂකමනීගයා.
“වසර ගදකක්ෂ ප්රතිපත්වති හයක හික්ෂමුණු සික්ෂඛාමානාවක්ෂ විසින්
උභය සංඝයා ඉදිරිගයහි උපසම්පදාව අගප්ක්ෂෂා කළ යුතු ය. ගම්
ප්රතිපත්වතිය ද සකසා රු ගකාට බුහුමන් ගකාට පුදා තම දිවි ඇති
ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට රැකිය යුතු ය.
7) න භික්ෂුනියා ගකනි පරියාගයන භික්ෂු අක්ෂගකාසිතබ්ගබා

පරිභාසිතබ්ගබා. අයම්පි ධම්ගමා සක්ෂකත්වවා
මාගනත්වවා ූගජත්වවා යාවජීවං අනතික්ෂකමනීගයා.

රුකත්වවා

“භික්ෂුණියක විසින් කිසිදු කාරණාවක්ෂ අරභයා භික්ෂුවකට
අගරෝෂ පරිභව ගනාකළ යුතු ය. ගම් ප්රතිපත්වතිය ද සකසා රු
ගකාට බුහුමන් ගකාට පුදා තම දිවි ඇති ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට
රැකිය යුතු ය.
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honoured, venerated, and not to be transgressed for the
whole of one’s life.
8) ajjatagge ovaṭo bhikkhunīnaṃ bhikkhūsu vacanapatho,
anovaṭo bhikkhūnaṃ bhikkhunīsu vacanapatho. ayam pi
dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo.
“From today on, bhikkhunīs are not permitted to criticize
bhikkhus. Bhikkhus are permitted to criticize bhikkhunīs.
This is also a principle to be revered, respected, honoured,
venerated, and not to be transgressed for the whole of
one’s life.
sace, ānanda, mahāpajāpatī gotamī ime aṭṭha garudhamme paṭiggaṇhāti, sā v’assā hotu upasampadā ti.
“Ānanda, if Mahāpajāpatī Gotamī accepts these eight
principles to be respected, then that will be her higher
ordination.”
atha kho āyasmā ānando bhagavato santike aṭṭha garudhamme uggahetvā yena mahāpajāpatī gotamī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etad
avoca:
Then the venerable Ānanda, having learned from the
Blessed One these eight principles to be respected,
approached Mahāpajāpatī Gotamī. Having approached
her, he said this to Mahāpajāpatī Gotamī:
sace kho tvaṃ, gotami, aṭṭha garudhamme paṭiggaṇheyyāsi, sā va te bhavissati upasampadā.
“Gotamī, if you accept eight principles to be respected,
then that will be your higher ordination:
vassasatūpasampannāya bhikkhuniyā … anovaṭo bhikkhūnaṃ bhikkhunīsu vacanapatho. ayampi dhammo
sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
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8) අජ්ඣජතේග

ඔවගටා භික්ෂුනීනං භික්ෂූසු වචනපගථා,
අගනාවගටා භික්ෂූනං භික්ෂුනීසු වචනපගථා. අයම්පි ධම්ගමා
සක්ෂකත්වවා
රුකත්වවා මාගනත්වවා ූගජත්වවා යාවජීවං
අනතික්ෂකමනීගයා.
“අද පටන්, භික්ෂූන් පිළිබඳව විගේචන කිරීමට භික්ෂුණියකට
අවසරයක්ෂ නැත. භික්ෂුණීන් පිළිබඳව විගේචනය කිරීමට
භික්ෂූන්ට අවසරයක්ෂ ඇත. ගම් ප්රතිපත්වතිය ද සකසා රු ගකාට
බුහුමන් ගකාට පුදා තම දිවි ඇති ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට රැකිය යුතු
ය.

සගච, ආනන්ද, මහාපජාපතී ග ාතමී ඉගම අට්ඨ රුධම්ගම
පටිේ ේහාති, සා ව’ස්සා ගහාතු උපසම්පදාති.
“ආනන්ද, මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය ගම් ප්රතිපත්වති අට ට රුකිරීම
පිළි න්ගන් නම්, එය ඇගේ උපසම්පදාව වන්ගන් ය.”

අථ ගඛා ආයස්මා ආනන්ගදා භ වගතා සන්තිගක අට්ඨ රුධම්ගම
උේ ගහත්වවා ගයන මහාපජාපතී ග ාතමී ගතනුපසංකමි,
උපසංකමිත්වවා මහාපජාපතිං ග ෝතමිං එතදගවාච:
එවිට ආනන්ද ගතරණුගවෝ ගමම රුකළයුතු ප්රතිපත්වති අට
භා ෙවතුන් වහන්ගස්ග න් උග න, මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය ගවත
එළඹුණාහ. එළැඹ, මහාප්රජාපතී ග ෝතමියට ගමගස් වදාළ ගස්ක:

සගච ගඛා ත්වවං, ග ෝතමී, අට්ඨ රුධම්ගම පටිේ ේගහයොසි,
සා ව ගත භවිස්සති උපසම්පදා.
“ග ෝතමියනි, ඔබ ගම් රුකළයුතු ප්රතිපත්වති අට පිළි න්ගන් නම්
එය ඔගබ් උපසම්පදාව වන්ගන් ය:

වස්සසතූපසම්පන්නාය භික්ෂුනියා ... අගනාවගටා භික්ෂූනං
භික්ෂුනීසු වචනපගථා. අයම්පි ධම්ගමා සක්ෂකත්වවා රුකත්වවා
මාගනත්වවා ූගජත්වවා යාවජීවං අනතික්ෂකමනීගයා.
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“A bhikkhunī who has received the higher ordination
since a hundred years … bhikkhus are permitted to
criticize bhikkhunīs. This is a principle to be revered,
respected, honoured, venerated, and not to be transgressed for the whole of one’s life.
sace kho tvaṃ, gotami, ime aṭṭha garudhamme paṭiggaṇheyyāsi, sā va te bhavissati upasampadā ti.
“Gotamī, if you accept these eight principles to be respected, then that will be you higher ordination.”
seyyathā pi, bhante ānanda, itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanakajātiko sīsaṃ nahāto uppalamālaṃ vā vassikamālaṃ vā attimuttakamālaṃ vā labhitvā ubhohi hatthehi
paṭiggahetvā uttamaṅge sirasmiṃ patiṭṭhāpeyya. evam eva
kho ahaṃ, bhante ānanda, ime aṭṭha garudhamme paṭiggaṇhāmi yāvajīvaṃ anatikkamanīye ti.
[Mahāpajāpatī Gotamī said:] “Venerable Ānanda, it is
just as if there were a young woman or a young man,
youthful and fond of adornment who, having washed the
head, on obtaining a garland of lotuses, jasmine, or roses,
would accept it with both hands and place it on the head.
Venerable Ānanda, in the same way I accept these eight
principles to be respected, not to be transgressed for the
whole of one’s life.”
atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami,
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi. ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca:
Then the venerable Ānanda approached the Blessed One.
Having approached and paid homage to the Blessed One,
he sat down to one side. Sitting to one side, the venerable
Ānanda said this to the Blessed One:
paṭiggahitā, bhante, mahāpajāpatiyā gotamiyā aṭṭha garudhammā, upasampannā bhagavato mātucchā ti.
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“උපසම්පදා වී සියක්ෂ වස් වූ භික්ෂුණියක විසින් … භික්ෂුවකට
භික්ෂුණීන් විෂගයහි විගේචන ආදිය කළ හැක්ෂගක්ෂ ය. ගම්
ප්රතිපත්වතිය සකසා රු ගකාට බුහුමන් ගකාට පුදා තම දිවි ඇති
ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට රැකිය යුත්වතකි.

සගච, ගඛා ත්වවං, ග ාතමී. ඉගම අට්ඨ රුධම්ගම පටිේ ේගහයොසි,
සා ව ගත භවිස්සති උපසම්පදා ති.
“ග ෞතමියනි, ඔබ ගම් රුකළයුතු ප්රතිපත්වති අට පිළි න්ගන්
නම්, එය ඔගබ් උපසම්පදාව වන්ගන් ය.”

ගසයෙථාපි, භන්ගත ආනන්ද, ඉත්වි වා පුරිගසා වා දහගරා යුවා
මේඩනකජාතිගකා සීසංනහාගතා උප්පලමාලං වා වස්සිකමාලං
වා අත්වතිමුත්වතකමාලං වා ලභිත්වවා උගභාහි හත්වගථහි
පටිේ ගහත්වවා උත්වතමංග සිරස්මිං පතිට්ඨාගපයෙ. එවගමව ගඛා
අහං, භන්ගත ආනන්ද, ඉගම අට්ඨ රුධම්ගම පටිේ ේහාමි
යාවජීවං අනතික්ෂකමනීගය ති.
[මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය ගමගස් කීවාය:] “ආනන්ද ස්වාමීන්
වහන්ස, කුඩා දරුගවකු ගහෝ දැරියක ආභරණවලට කැමැත්වගත්ව,
හිස ගසෝදා, ගනළුම් මල් මාලාවක්ෂ ලැගබන්ගන් ද, පිච්ච මල්
මාලාවක්ෂ ලැගබන්ගන් ද, ගරෝස මල් මාලාවක්ෂ ලැගබන්ගන් ද, එය
දෑතින් ම පිළිග න හිසමත තබා න්ගන් යම්ගස් ද, ආනන්ද ස්වාමීන්
වහන්ස, ඒ ආකාරයට ම සකසා ගුරු ගකාට බුහුමන් ගකාට තම
තම දිවි ඇති ගතක්ෂ කඩ ගනාගකාට රැකිය යුතු ගම් ප්රතිපත්වති අට
මම පිළි නු කැමැත්වගතමි.”

අථ ගඛා ආයස්මා ආනන්ගදා ගයන භ වා ගතනුපසංකමි,
උපසංකමිත්වවා භ වන්තං අභිවාගදත්වවා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්ගනා ගඛා ආයස්මා ආනන්ගදා භ වන්තං
එතදගවාච:
එවිට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්ගස් භා ෙවතුන් වහන්ගස් ගවත
එළඹුණාහ. එළඹ, භා ෙවතුන් වහන්ගස්ට වැඳ නමස්කාරගකාට,
එකත්වපගසක වැඩ හුන්හ. එකත්වපගසක වැඩහිඳ භා ෙවතුන්
වහන්ගස්ට ගමගස් කී ගස්ක:

පටිේ හීතා, භන්ගත, මහාපජාපතියා ග ාතමියා අට්ඨ රුධම්මා,
උපසම්පන්නා භ වගතා මාතුච්ඡා ති.
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Mahāpajāpatī Gotamī’s Ordination

“Venerable sir, Mahāpajāpatī Gotamī has accepted the
eight principles to be respected; the Blessed One’s
maternal aunt has received the higher ordination.”
The salient point in the passage translated above is the Buddha’s
promulgation of the eight garudhammas, whose acceptance
counts as Mahāpajāpatī Gotamī’s higher ordination.
THE BEGINNING OF AN ORDER OF BHIKKHUNĪS
Since the Buddha presents these eight garudhammas in reply to
a general request that women be allowed to go forth, it seems
clear that he has now decided to start an order of bhikkhunīs; he
is not merely making a special allowance only for his fostermother. In other words, although the procedure of receiving
ordination through the acceptance of the garudhammas is valid
for Mahāpajāpatī Gotamī alone, nevertheless her higher ordination needs to be considered a first step in a development that is
aiming at “allowing women to go forth from home into homelessness in the teaching and discipline made known by the
Tathāgata”.
The same is evident from the formulation of the garudhammas themselves, as most of these deal with situations that
arise once an order of bhikkhunīs has come into existence, not
with a situation where Mahāpajāpatī Gotamī is the only existing
bhikkhunī.
In fact already the first garudhamma speaks of “a bhikkhunī who has received the higher ordination since a hundred
years”. The formulation shows that this garudhamma is not just
concerned with matters right at that time, since no bhikkhunī
was yet in existence, let alone a bhikkhunī ordained a hundred
years ago. Although by having accepted the garudhammas Mahāpajāpatī Gotamī did become a bhikkhunī, it would have required
many more years for her to reach the seniority described in this
garudhamma (provided she or anyone else even lived that long).
It follows that these garudhammas are best understood as
describing the Buddha’s vision of how the bhikkhunīs should
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මහාප්රජාපතී ග ෝතමියගේ පැවිදිවීම

“ස්වාමීන් වහන්ස, මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය රුකළයුතු ප්රතිපත්වති
අට පිළි ත්වතාය; භා ෙවතුන් වහන්ගස්ගේ මාතෘත්වවගයන්
නැන්දනිය වන ඈ උපසම්පදාව ලැබුවා ය.”
ඉහත පරිවර්තනය කරන ලද ගේදගයහි කැපීගපගනන කරුණ නම්
බුදුන්වහන්ගස් විසින් අෂ්ට රුධර්ම පැණවීම සහ ඒවා පිළි ැනීම
මහාප්රජාපතියගේ පැවිදි උපසම්පදාව ගලස පිළි ැනීම යි.
භික්ෂුණී පැවිද්ගද් ආරම්භය
කාන්තාවන්ට පැවිද්ද ලබාගදන්නැයි කරන ලද ගපාදු ඉල්ීමකට අනුව
බුදුන්වහන්ගස් ගමම රුධර්ම අට ඉදිරිපත්වකරන බැවින් එයින් පැහැදිලිව
ම ගපනීයන්ගන් උන්වහන්ගස් භික්ෂුණී පැවිද්ද ආරම්භ කළයුතු යැයි ගම්
වන විට තීරණය කර ඇති බවයි; තමන්වහන්ගස්ව හදාවඩා ත්ව මවට
පමණක්ෂ උන්වහන්ගස් විසින් විගශ්ෂ අවසරයක්ෂ ලබා ගදනවා ගනාගේ.
ගවනත්ව වචනවලින් කියගතාත්ව, රුධර්ම පිළි ැනීගමන් ලබන පැවිදි
ප්රතිපදාව මහාප්රජාපතී ග ෝතමියට පමණක්ෂ වලංගු වුවත්ව, “කාන්තාවන්ට
ගිහිග යින් නික්ෂම තථා තයන් වහන්ගස් විසින් අනුදැන වදාළ ධර්මවිනගයහි පැවිදිවීමට අවසරදීම” යන්න සංවර්ධනය වීගමහි පළමු
පියවරක්ෂ ගලස ඇගේ උපසම්පදාව සැළකිය යුතු ය.
රුධර්ම සැකසීම සම්බන්ධගයන් ද එයම විදෙමාන ගේ: ඒවා
ගබාගහාමයක්ෂ භික්ෂුණී සංඝයා ආරම්භ වූ පසු අවස්ථාවන්ට අදාළ වන
ගද් මිස මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය එක ම භික්ෂුණිය ගලස සිටින
අවස්ථාවකට අදාල වන ගද් ගනාගේ.
සතෙ වශගයන් ම පළමු රුධර්මය ආරම්භගේදීම කතාකරනුගේ
“වසර සියයක්ෂ තිස්ගස් උපසපන්ව සිටි භික්ෂුණියක්ෂ” ැන ය. ගම්
රුධර්මය එවකට තිබූ පරිසරයට ම පමණක්ෂ අදාළ ගනාවූ බව ගමම
ගයදුම මගින් ගපන්වනු ලැගබ්: වසර සියයකට ගපර උපසපන්ව සිටි
භික්ෂුණියක්ෂ තබා කිසිදු භික්ෂුණියක්ෂ එගතක්ෂ ගනාසිටි බැවිනි. රුධර්ම
පිළි ැනීගමන් මහාප්රජාපතී ග ෝතමිය භික්ෂුණියක්ෂ බවට පත්වවුණත්ව ගම්
රුධර්මගේ විස්තර ගකගරන ගජෙෂ්ඨත්වවයට ළඟාවීමට ඇයට වසර
ගබාගහෝ ණනක්ෂ අවශෙය වනු ඇත (ඇය ගහෝ ගවනත්ව ඕනෑම
ගකගනක්ෂ එතරම් කල් ජීවත්වවීම මත පදනම්ව).
එයින් අනු මනය කළ හැක්ෂගක්ෂ භික්ෂුණීන් අනා ත කාලවල දී
ගකගස් ක්රියාකළ යුතුදැයි බුදුන්වහන්ගස්ගේ දැක්ෂම විස්තර ගකගරන ඒවා
ගලස ත්ව කල ගම් රුධර්ම අර්ථවත්ව වන බව යි.
වත්වමන් ප්රස්තූතය තුළ, සිදුවිය යුත්වගත්ව කුමක්ෂදැයි බුදුන්වහන්ගස්
අගප්ක්ෂෂා කළ ගද් මහාප්රජාපතී ග ෝතමියට පැහැදිළි කිරීම අර්ථාන්විත
ය. ගම් ප්රතිපත්වති පිළි ැනීගමන් ඇය පළමු සහ ගජෙෂ්ඨතම
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behave in future times. In the present setting, it would indeed be
meaningful for the Buddha to clarify to Mahāpajāpatī Gotamī
what he expected to happen. By accepting these principles she
would become the first and most senior of bhikkhunīs; therefore,
as their future leader, she is the one to whom such principles
had to be conveyed to ensure their implementation.
This in turn makes a proper understanding of the eight
garudhammas an important dimension of the canonical account
of how the order of bhikkhunīs came into existence and was expected to operate. To a more detailed study of the eight garudhammas and their significance I turn in the next chapter.
SUMMARY
The initial request to grant ordination to women was probably
refused because at this time, when the Buddhist order was still
in its beginnings, lack of proper dwelling places and the other
harsh living conditions of a homeless life posed a considerable
challenge for accommodating an order of bhikkhunīs.
In order to forestall problems in the ancient Indian setting
resulting from allowing women to participate fully in the monastic life, the Buddha is on record for promulgating eight garudhammas, “principles to be respected”, that delineate key
aspects of behaviour for future bhikkhunīs and depict central aspects of the interrelation between the two monastic orders.
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භික්ෂුණිය බවට පත්වගේ; එමනිසා ඔවුන්ගේ අනා ත නායිකාව ගලස
එබඳු ප්රතිපත්වති ක්රියාත්වමක කරවීම පිණිස සන්නිගේදනය කළ යුතුව
තිබුගේ ඇයට යි.
භික්ෂුණී පැවිද්ද ආරම්භ වූගේ ගකගස් ද සහ ක්රියාත්වමක වීමට
අගප්ක්ෂෂා කගළ් ගකගස් ද වශගයන් පිටකා ත වැද ත්ව පැතිකඩක්ෂ වන
අෂ්ට රුධර්ම පිළිබඳව මනා අවගබෝධයක්ෂ ගමයින් ලබා ගදයි. ඊළඟ
පරිච්ගේදගේ දී අෂ්ට රුධර්ම ැන සහ ඒවාගේ වැද ත්වකම ැන
විස්තරාර්ථ අධෙයනයක ගයදීමට මම බලාගපාගරාත්වතු ගවමි.
සාරාංශය
ගබෞද්ධ පැවිදි ප්රතිපදාව ආරම්භක අවස්ථාවල තවමත්ව තිබියදී
කාන්තාවන්ට පැවිද්ද ප්රදානය කරන්නැයි යන මූලික ඉල්ීම ඇතැම්විට
ප්රතික්ෂගෂ්ප වන්නට ඇත. භික්ෂුණී පැවිදි ප්රතිපදාවක්ෂ සඳහා ඉඩසැළසීමට
එවකට සුදුසු වාසස්ථාන අඩුබව සහ අන ාරික ජීවිතගේ කටුකත්වවය
සැළකියයුතු අභිගයෝ වන්නට ඇත.
කාන්තාවන්ට සම්ූර්ණව ම පැවිදි ජීවිතගේ ගයදීමට ඉඩදීගම්
ප්රතිඵලයක්ෂ වශගයන් පැන නගින පැරණි ඉන්දියානු පරිසරගේ ැටළු
ම හැරීම පිණිස බුදුන්වහන්ගස් අෂ්ට රුධර්ම පැණ වූ බව වාර්තා ගේ.
අනා ත භික්ෂුණීන්ගේ ක්රියා කලාපයට සහ උභය සංඝයා අතර
සම්බන්ධතා පිළිබඳව වැද ත්ව ලක්ෂෂණ එම “ රුකළයුතු ප්රතිපත්වති”
මගින් මනාව නිරූපණය ගේ.
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The Eight Garudhammas
The eight garudhammas have repeatedly been considered of
doubtful authenticity. However, in my comparative study of
The Foundation History of the Nuns’ Order I have not been
able to confirm this impression (Anālayo 2016: 95–116).
What does emerge from such comparative study is that
the formulations of some of these garudhammas appear to have
gone through a process of development, but the idea as such
that the Buddha set up a group of eight guidelines for the newly
founded order of bhikkhunīs is, as far as I am able to determine, quite early and part of the common heritage of the different Vinaya traditions.
It also fits the narrative context, in that the Buddha would
have given a set of injunctions on how the two monastic orders
should collaborate in terms of positioning the two towards each
other and in terms of how this would affect the overall public
image of Buddhist monasticism.
A problem is sometimes seen in the fact that several of
the garudhammas recur as pācittiya regulations for bhikkhunīs.
The assumption is that the existence of such pācittiya rules
shows the corresponding garudhammas to be anachronisms.
However, this does not fully take into account the function of the garudhammas as basic guidelines that do not carry
any penalty. Once such a basic guideline does not suffice, it
would only be natural if a corresponding rule comes into existence that spells out the gravity of the offence and also incorporates the issue into the code of rules, the pātimokkha, to be
recited every fortnight.
In the same vein, and this is of particular importance to
my overall topic, the basic vision of the cooperation between
the two monastic orders in matters of ordination, as stipulated
in the sixth garudhamma, requires adaptation to specific situations.
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අෂ්ට ගරුධර්ම
අෂ්ට ගරුධර්මවල මුල්කාලීන බව සැකසහිත යැයි නැවත නැවතත්
සැළකීමට භාජනය වී ඇත. කකකස්කවතත්, භික්ෂුණී පැවිද්කෙහි ආරම්භය
පිළිබඳව මා විසින් කළ සන්සන්ෙනාත්මක අධයයනකයහි මට කම් අෙහස
සනාථ කිරීමට කනාහැකි විණි (අනාලකයෝ 2016: 95-116).
ඇතැම් ගරුධර්ම සංවර්ධනය වීකම් ක්රියාවලියකට භාජනය වී
ඇතැයි එබඳු සන්සන්ෙනාත්මක අධයයනයකින් කපනී යන මුත්, මට
නිර්ණය කළ හැකි ප්රමාණයට අනුව, අලුතින් ආරම්භකළ භික්ෂුණී
පැවිද්ෙට බුදුන්වහන්කස් මාර්ගනිර්කද්ශ අටක්ෂ පැනවූකේ ය යන අෙහස
මුල්කාලීන වන අතර එය විවිධ විනය සම්ප්රොයවලින් කපාදුකේ පිළිගත්
අෙහස යි.
උභය සංඝයා එක්ෂ එක්ෂ පාර්ශ්වය කකකරහි හැඩගැසිය යුත්කත්
කකකස් ෙ සහ එය කබෞද්ධ පැවිදි සංස්ථාව පිළිබඳව කපාදුජනයා සිතා
සිටින චිත්රයට කකබඳු බලපෑමක්ෂ එල්ල කරයි ෙ යන්න මත සළකා බලා
බුදුන්වහන්කස් නිකයෝග මාලාවක්ෂ නිකුත් කරන්නට ඇතැයි යනුකවන්
ගත් කල එය කතා ප්රවෘත්ති පසුබිමට ෙ මනාව ගැළකපයි.
ගරුධර්ම කිහිපයක්ෂම භික්ෂුනී පාචිත්තිය නිර්කද්ශවල ෙකින්නට
ලැබීම යන කාරණාව තුළ ඇතැම්විට ගැටළුවක්ෂ පැන නගියි. එබඳු
පාචිත්තිය නිර්කද්ශ තිබීකමන් කපනීයන්කන් ඊට සමානුරූප ගරුධර්ම
කවනත් කාලයකට අයත් බව යැයි කකකනකුකේ අනුමානය යි.
කකකස්නමුත්, ආපත්ති කනාවන මූලික මාර්කගෝපකද්ශ
වශකයන් ගරුධර්මවල කාර්යභාරය ඉහත අනුමානකයන් සපුරා
අවධානයට කනාගනී. එබඳු මූලික මාර්කගෝපකද්ශයක්ෂ ප්රමාණවත් කනාවූ
කල, වරකෙහි බරපතල බව පැහැදිළිව කපන්වාකෙමින් ඊට සමානුරූප
නීතියක්ෂ පැමිණ අඩමසක්ෂ පාසා සජ්ඣායනා විය යුතු පාතිකමාක්ෂඛයට
කහවත් විනය නීති මාලාවට එය ඇතුළත් වන්කන් නම් පමණක්ෂ
ස්වාභාවික වනු ඇත.
එම කාරණාවට අොළව, හයවැනි ගරුධර්මකේ නියමකර ඇති
ආකාරයට, පැවිදිකිරීම් කාරණා වල දී උභය සංඝයා සහකයෝගීව කටයුතු
කිරීම යන මූලික ෙැක්ෂම සඳහා විකශ්ෂ අවස්ථාවලට හැඩගැසීම අකේක්ෂෂා
කකකරන අතර එය මාකේ සමස්ථ මාතෘකාවට විකශ්ෂකයන්ම වැෙගත්
කේ.
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Neither such adaptation of a garudhamma nor the assigning of several of these principles to be respected to the
category of a pācittiya offence entails that the garudhamma
itself must be late.
PAYING HOMAGE
The first garudhamma concerns the paying of homage that
bhikkhunīs are expected to perform towards bhikkhus regardless of their respective monastic seniority:
A bhikkhunī who has received the higher ordination
since a hundred years should pay homage to, rise up for,
put the palms of her hands together for, and behave
appropriately towards a bhikkhu who has received the
higher ordination on that very day.
The topic of such paying of homage comes up soon again in
the same tenth chapter of the Cullavagga, which reports that
Mahāpajāpatī Gotamī asked Ānanda to request the Buddha to
prescribe the paying of homage according to seniority, regardless of gender.
A similar request is on record in some other Vinayas,
which specify that this took place after some time, once a
number of bhikkhunīs had reached seniority (Anālayo 2016:
104–106). This seems indeed a meaningful placing of such a
request, as only when bhikkhunīs had reached seniority would
it make sense to reconsider if they should indeed be expected
to pay homage to junior bhikkhus.
The Cullavagga reports the Buddha giving the following
reply:
aṭṭhānam etaṃ, ānanda, anavakāso yaṃ tathāgato anujāneyya mātugāmassa abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ.
It is impossible, Ānanda, it cannot come to be that the
Tathāgata would authorize the paying of homage to, ris-
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අෂ්ටගරුධර්ම
ගරුධර්මයක එබඳු අවස්ථානුකූල හැඩගැසීම සහ කමම ගරු කළ
යුතු ප්රතිපත්ති කිහිපයක්ෂ පාචිත්තිය ඇවැත් කකාටසට ඇතුළත්කිරීම යන
කෙකකන් ම ගරුධර්මය ම පසුකාලීන වන්කන් නැත.
වැඳනමස්කාර කිරීම

භික්ෂුණීන් තමන්ට අොළ කජයෂ්ඨත්වය කනාසළකා භික්ෂූන්ට
වැඳනමස්කාර කිරීම පිළිබඳව පළමු ගරුධර්මය අවධානය කයාමු කරයි:
උපසම්පො වී සියක්ෂ වස් වූ භික්ෂුණියක විසින් එෙවස ම
උපසම්පො වූ භික්ෂුවකට වැඳීම, ෙැක හුනස්කනන් නැගිටීම,
කොකහාත් මුදුන් තබා නැමදීම, සාමීචි කිරීම සහ නිසි වත් කිරීම
කළ යුතු ය.

චුල්ලවේගකේ එම ෙහවැනි පරිච්කේෙකේ ම වැඩි දුරක්ෂ යෑමට මත්කතන්

එබඳු නමස්කාර කිරීමක්ෂ පිළිබඳව මාතෘකාව නැවත සඳහන් වන අතර,
එහි දී, ස්ී පුරුෂ කේෙය කනාසළකා හැර කජයෂ්ඨත්වය අනුව
වැඳනමස්කාර කිරීම සඳහා නිර්කද්ශ කිරීමට බුදුන්වහන්කස්කගන් ඉල්ලා
සිටින්නැයි මහාප්රජාපතී කගෝතමිය ආනන්ෙ කතරුන්කගන් අයැෙ සිටි බව
වාර්තා කවයි.
මීට සමාන ඉල්ලීමක්ෂ පිළිබඳ ව කවනත් විනය මූලාශ්රවල වාර්තා
වන අතර කලක්ෂ ගත වූ පසුව කහවත් භික්ෂුණීන් සෑකහන ප්රමාණයක්ෂ
කජයෂ්ඨත්වයට පත් වූ පසු එම ඉල්ලීම කළ බව ඒවාකයහි විකශ්ෂකයන්
සඳහන් කරයි (අනාලකයෝ 2016: 104-106). භික්ෂුණීන් කජයෂ්ඨත්වයට
පත් වූ පසු ව පමණක්ෂ කණිෂ්ඨ භික්ෂූන්ට නමස්කාර කිරීම සැබැවින් ම
අකේක්ෂෂා කකකර්ෙැ යි නැවත සළකා බැලීම අර්ථාන්විත බැවින් එබඳු
ඉල්ලීමක්ෂ සුදුසු ස්ථානයක තැබීමක්ෂ කලස කමම අවස්ථාව කපනී යයි.
බුදුන්වහන්කස් පහත සඳහන් පිළිතුර ලබාකෙන බව චුල්ලවේගය
වාර්තා කර යි:

අට්ඨානං එතං, ආනන්ෙ, අනවකාකසා යං තථාගකතා අනුජාකනයය
මාතුගාමස්ස අභිවාෙනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං.
ආනන්ෙය, කිසිකස්ත්ම කනාවන්නකි, කාන්තාවන්ට වැඳීම, ෙැක
හුනස්කනන් නැගිටීම , ඇඳිලි බැඳීම, කාන්තාවන් කකකරහි
ගරුබුහුමන් ෙැක්ෂවීම යන කම්වාට තථාගතයන් වහන්කස් අවසර
දුන්කන් ය යන්නට අවකාශයක්ෂ නැත.
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ing up for, putting the palms of the hands together for,
and behaving appropriately towards women.
ime hi nāma, ānanda, aññatitthiyā durakkhātadhammā
mātugāmassa abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ na karissanti; kim aṅga pana tathāgato
anujānissati mātugāmassa abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ
añjalikammaṃ sāmīcikamman ti?
Ānanda, these heterodox practitioners of badly proclaimed teachings will not pay homage to, rise up for,
put the palms of the hands together for, and behave
appropriately towards women. How then could the Tathāgata authorize the paying of homage to, rising up for,
putting the palms of the hands together for, and behaving appropriately towards women?
This passage makes it clear that the underlying concern behind
this garudhamma relates to the public image of the early Buddhist monastic order. In the setting of ancient India, the full
participation of women in the monastic life, permitted in the
Buddhist and Jaina orders, was in itself a daring step. Presumably it would have been unthinkable to take this so far as
to have male monastics publicly pay homage to their female
counterparts.
In fact a late text of the Jain tradition, the Upadeśamālā,
reflects similar concerns (Anālayo 2016: 106n49). This makes
it probable that the expectation of such behaviour reflects the
need to take into account a fairly pervasive public opinion in
the Indian setting.
Here it is also significant that this particular garudhamma does not recur as a pācittiya rule. In other words, a bhikkhunī who fails to conform to the described behaviour does not
incur a pācittiya offence and is not in need of performing an
act of disclosure in front of a fellow bhikkhunī, as is the case
when incurring a pācittiya offence. She has simply failed to
conform to an aspect of monastic etiquette.
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අෂ්ටගරුධර්ම
ඉකම හි නාම, ආනන්ෙ, අඤ්ඤතිත්ියා දුරක්ෂඛාතධම්මා
මාතුගාමස්ස අභිවාෙනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං
න කරිස්සන්ති; කිමංග පන තථාගකතා අනුජානිස්සති මාතුගාමස්ස
අභිවාෙනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලකම්මං සාමීචිකම්මන්ති?
ආනන්ෙය, කම් අනයතීර්ථකයන් කනාමනාව කෙසූ ෙහම් ඇත්කත්,
කාන්තාවන්ට වැඳීම, ෙැක හුනස්කනන් නැගිටීම, ඇඳිලිබැඳීම,
කාන්තාවන් කකකරහි ගරුබුහුමන් ෙැක්ෂවීම කනාකරති.
තථාගතයන් වහන්කස් කුමක්ෂ නිසා කාන්තාවන්ට වැඳීම, ෙැක
හුනස්කනන් නැගිටීම, ඇඳිලිබැඳීම, කාන්තාවන් කකකරහි
ගරුබුහුමන් ෙැක්ෂවීම සඳහා අවසර දිය යුතු ෙ?
මුල්කාලීන කබෞද්ධ පැවිදි සම්ප්රොය පිළිබඳව කපාදු ජනයා තුළ ඇති
චිත්රයට කමම ගරුධර්මය පසුපස ඇති ගැටළුව අොළ වන බව කමම
කේෙකයන් පැහැදිලි කේ. කබෞද්ධ සහ ජජන සම්ප්රො තුළ මුළුමනින්ම
පැවිදි ජීවිතයට කැපවීමට කාන්තාවන්ට අවසර දීම පමණක්ෂ ම වුව ෙ
පැරණි ඉන්දියානු පසුබිම තුළ අභීත පියවරකි. පැවිදි පුරුෂයන් පැවිදි
කාන්තාවන්ට ප්රසිද්ිකේ නමස්කාර කිරීම ෙක්ෂවා කමය රැකගන ඒම සිතිය
කනාහැකි කෙයක්ෂ කලස තිකබන්නට ඇතැයි අනුමාන කළ හැකි ය.
ජජන සම්ප්රොකේ පසුකාලීන ග්රන්ථයක්ෂ වන උපකද්ශමාලා හි
කමබඳු ෙෑ පිළිබඳව අවධානය කයාමු කරයි (අනාලකයෝ 2016: 106 n49).
එබඳු චර්යාවක්ෂ අකේක්ෂෂා කිරීමට ඉන්දියානු පසුබිම තුළ යම් ප්රමාණයක
බලවත් කපාදු මතයක්ෂ තිබීම සැළකිල්ලට ගතයුතු බව එයින් පිළිබිඹු
වනවා වියහැකිය.
කමම ගරුධර්මය පාචිත්තිය නීතියක්ෂ වශකයන් නැවත සඳහන්
කනාවීම ෙ කමහි ලා විකශ්ෂත්වයකි. කවනත් වචනවලින් කියකතාත්,
විස්තර කරනලෙ චර්යාවට එකඟ කනාවන භික්ෂුණියක පාචිත්තිය
ඇවතකට හසුවන්කන් නැති අතර සාමානයකයන් පාචිත්තිය ඇවතක දී
කළයුතු ආකාරයට කවනත් භික්ෂුණියක්ෂ ඉදිරිකේ එය අනාවරණය
කිරීකම් කර්මයක අවශයතාවයක්ෂ පැන නඟින්කන් ෙ නැත. පැවිදි
චාරිත්රයකට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට ඇයට කනාහැකි වීමක්ෂ පමණක්ෂ
සරළව ම සිදු වී ඇත.
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THE RAINY SEASON RESIDENCE
The second garudhamma concerns the type of residence
bhikkhunīs should not choose for the rainy season period:
A bhikkhunī should not spend the rainy season in a
residential area where there is no bhikkhu.
This garudhamma corresponds to pācittiya rule 56 for bhikkhunīs. According to the background narration to this rule,
some bhikkhunīs did spend the rainy season period in such a
place and as a consequence did not receive any exhortation
from the bhikkhus. Finding out about this, other bhikkhunīs
raised criticism as follows:
kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo abhikkhuke āvāse vassaṃ
vasissantī ti?
How can bhikkhunīs spend the rainy season in a residence where there is no bhikkhu?
The formulation makes it clear that, from the viewpoint of the
Vinaya narrative, the expectation for bhikkhunīs to spend the
rainy season only in a place where there are bhikkhus was already well in place before the reported event happened.
According to the Vinaya, learning of this situation was
what then motivated the Buddha to make such behaviour a
pācittiya offence. It is worthy of note that both the garudhamma
and the pācittiya rule are motivated by the wish to ensure that
the bhikkhunīs have access to bhikkhus who can provide them
exhortation.
The way the narrative proceeds confirms a point made
above, namely that the existence of a pācittiya rule that corresponds to a garudhamma does not in itself imply that the latter
must be of doubtful authenticity. On the assumption that the
garudhamma was already in place, the story reads quite naturally, and the fact that it was not observed then led to the corresponding regulation.
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අෂ්ටගරුධර්ම
වැසිසමකේ වාසස්ථානය
වස් සමය තුළ භික්ෂුණීන් වාසය සඳහා කතෝරා කනාගතයුතු ස්ථාන
පිළිබඳව කෙකවනි ගරුධර්මකයහි සැළකිලිමත් කේ:

භික්ෂුණියක්ෂ භික්ෂුවක්ෂ නැති ආවාසයක වස් කනාවිසිය යුතු ය.
56 වැනි භික්ෂුණී පාචිත්තිය නීතිය හා කමම ගරුධර්මය සමානුරූප කේ.
කමම නීතිකයහි පසුබිම් වූ කතා ප්රවෘත්තියට අනුව, භික්ෂුණීන්
කිහිපනමක්ෂ එබඳු ස්ථානයක වස් විසූ අතර එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වශකයන්
ඔවුන් භික්ෂූන්කගන් කිසිදු අවවාෙයක්ෂ කනාලැබූහ. කම් පිළිබඳව
ෙැනගැනීකමන් පසු අකනකුත් භික්ෂුණීහු පහත පරිදි කචෝෙනා කළහ:

කථං හි නාම භික්ෂුනිකයා අභික්ෂඛකව ආවාකස වස්සං
වසිස්සන්තීති?
කකකස් නම් භික්ෂුණීහු භික්ෂූන් කනාමැති ස්ථානයක වස්
විසුකයහු ෙ?

විනය කතා ප්රවෘත්තිකේ අෙහසට අනුව, භික්ෂූන් ඒ වන විටත් වැඩ සිටින
ස්ථානයක පමණක්ෂ භික්ෂුණීන් වස් විසිය යුතුයැයි යන සම්මතය කමම

වාර්තාකළ සිදුවීමට කපර පටන් ක්රියාත්මක වූ බව කමම නීතිකයන්
පැහැදිළි කවයි.
එබඳු චර්යාවක්ෂ විනයට අනුව පාචිත්තිය ඇවතක්ෂ යැයි සම්මත
කිරීමට බුදුන්වහන්කස් කපළකෙනුකේ සිදු වූ කද් පිළිබඳව බුදුන්වහන්කස්
ෙැනුවත් වීකමනි. ඕවාෙ ලබාදිය හැකි භික්ෂූන් කවත ළඟාවීමට
භික්ෂුණීන්ට අවකාසය තිකේෙැ යි නිශ්චිතව තහවුරු කරගැනීකම්
අරමුණින් ගරුධර්ම සහ පාචිත්තිය යන නීති කෙක ම සකස්ව ඇතැයි
අවධානයට ගැනීම වටී.
ගරුධර්මයට සමානුරූප පාචිත්තිය නීතියක්ෂ තිබීම මත ම
පෙනම්ව එම ගරුධර්මකේ මුල්කාලීන බව සැකයට බඳුන්වන්කන්
නැතැයි යන ඉහතින් සඳහන් කළ කරුණ කතා ප්රවෘත්තිය ඉදිරියට
ගලායන ආකාරය අනුව තහවුරු කවයි. ගරුධර්මය ඒ වනවිටත්
ක්රියාත්මක වූකේ යැයි අනුමානයට අනුව එය කනාරැක්ෂකක්ෂය යන කරුණ
මත පෙනම්ව ඊට සමාන කකාන්කද්සියක්ෂ පැනවීමට කහ්තු වූකේ ය යන
ආකාරකයන් ගත් කල සාමානය පරිදි කතාව ගැලපී යයි.
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At the same time, it is also possible that the narrative
was influenced by the idea that the promulgation of the garudhammas must have happened when the order of bhikkhunīs
came into existence. Thus my point is not that the narrative
proves that the corresponding garudhamma must have already
been in existence in exactly this form, but only that the supposed anachronism used to argue for the alleged lateness of
the garudhammas is not really an anachronism.
EXHORTATION AND THE DATE OF THE UPOSATHA
The third garudhamma concerns the same topic of exhortation
as well as the date for the observance day. This date needs to
be determined by deciding whether it falls on the fourteenth or
the fifteenth day after the previous uposatha. On the day determined as the uposatha, the bhikkhunīs are expected to receive
an exhortation from the bhikkhus.
Every fortnight a bhikkhunī should seek two things from
the order of bhikkhus: enquiring about [the date of] the
observance day and coming for the exhortation.
This garudhamma corresponds to pācittiya rule 59. The corresponding narrative proceeds similarly to the previous garudhamma, in that some bhikkhunīs did not meet the expected
behaviour. Here is the full narration:
tena kho pana samayena bhikkhuniyo uposatham pi na
pucchanti ovādam pi na yācanti. bhikkhū ujjhāyanti
khiyyanti vipācenti:
At that time the bhikkhunīs did not enquire about [the
date of] the observance day and did not request exhortation. The bhikkhus complained, took offence, and criticized it:
kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo uposatham pi na pucchissanti ovādam pi na yācissantī ti.
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එකස් ම, භික්ෂුණී පැවිද්ෙ ආරම්භයත් සමඟ ගරුධර්ම පැනවීම
අනිවාර්යකයන් ම සිදු වන්නට ඇතැයි යන අෙහසින් කතා ප්රවෘත්තියට
ආභාෂයක්ෂ ලැකබන්නට ඉඩ තිකේ. එනිසා සමානුරූප ගරුධර්මය කම්
ස්වරූපකයන්ම තිබූණා යැයි කතා ප්රවෘත්තිකයන් ඔේපු කරන්කන් ය
යන්න කනාව, ගරුධර්ම කවනත් කාලයකට අයත් යැයි අනුමානකකාට
ඒවා පසුකාලීන යැයි තර්ක කළ ෙ එවන් පසුකාලීන බවක්ෂ සැබැවින්ම
නැතැ යි යන්න පමණක්ෂ මකේ අෙහස කේ.
ඕවාෙ සහ උකපෝසථ දිනය
එම ඕවාෙ ලැබීම යන කත්මාව ම සහ උකපෝසථ දිනය පිළිබඳව තුන්කවනි
ගරුධර්මය අවධානය කයාමු කරයි. කලින් උකපෝසථ දිනකයන් පසු එම
දිනය ෙහහතරවැනි කහෝ පහකළාස්වැනි දින කයකෙන්කන් ෙ යන්න අනුව
කම් දිනය තීරණය කරගත යුතුය. උකපෝසථය සම්මත කරගත් දිනට
භික්ෂුණීන් භික්ෂුකගන් ඕවාෙ ලැබීම අකේක්ෂෂා කකකර්.
අඩමසක්ෂ පාසා භික්ෂුණියක්ෂ භික්ෂූන්කගන් කාරණා කෙකක්ෂ
අකේක්ෂෂා කළයුතුය: උකපෝසථ (දිනය) සහ ඕවාෙ සඳහා
පැමිණීම විමසීමයි.
කමම ගරුධර්මය 59 වැනි පාචිත්තියට සමානුරූප කේ. ඇතැම් භික්ෂුණීන්
අකේක්ෂිත චර්යාවට අනුව කටයුතු කනාකළ බැවින් ඊට අොළ කතා
ප්රවෘත්තිය කපර කී ගරුධර්මයට සමාන කේ. සම්ූර්ණ කතා ප්රවෘත්තිය
කමකස්ය:

කතන කඛා පන සමකයන භික්ෂුනිකයා උකපාසථම්පි න
පුච්ඡන්ති ඔවාෙම්පි න පුච්ඡන්ති. භික්ෂූ උජ්ඣායන්ති ඛීයන්ති
විපාකචන්ති:
එකල භික්ෂුණීන් උකපෝසථ [දිනය] පිළිබඳව කහෝ ඕවාෙ
ලබාගැනීම සම්බන්ධකයන් විමසීමක්ෂ කනාකළාහු ය. භික්ෂූහු
කචෝෙනා කකාට, වරෙක්ෂ කස් සළකා, එය විකේචනය කළහ:

කථං හි නාම භික්ෂුනිකයා උකපාසථම්පි න පුච්ිස්සන්ති
ඔවාෙම්පි න යාචිස්සන්තීති.
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“How can these bhikkhunīs not enquire about [the date
of] the observance day and not request exhortation?”
The Vinaya reports that this then motivated the Buddha to
make it a pācittiya offence if the bhikkhunīs behave in such
ways. The above passage shows the bhikkhus to have been
clearly aware of the need for bhikkhunīs, as stipulated in the
third garudhamma, to enquire about the date of the observance
day and to request exhortation, since they complain when this
does not happen.
This shows that, from the viewpoint of the Vinaya account, the bhikkhus themselves clearly recognized the function
of the garudhammas as regulating interrelations between bhikkhus and bhikkhunīs. They were aware of what was expected
of both orders and complained when the standard was not kept
up.
Although the garudhammas were not addressed to bhikkhus, they nevertheless do indicate the way in which bhikkhus
were expected to collaborate with bhikkhunīs. In fact the
whole set of eight garudhammas recurs in the word commentary section of the Vinaya account of pācittiya 21 for bhikkhus,
where these eight are part of an instruction that a bhikkhu
should give to bhikkhunīs. From the viewpoint of the word
commentary that forms part of the canonical Pāli Vinaya, the
bhikkhus were clearly expected to be well familiar with the
eight garudhammas.
THE INVITATION
The fourth garudhamma describes the invitation (pavāraṇā) to
be undertaken by bhikkhunīs towards their own order and the
order of bhikkhus:
After the completion of the rainy season a bhikkhunī
should make an invitation before both orders in respect
to three matters: what has been seen, heard, or suspected.
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අෂ්ටගරුධර්ම
“කකකස් නම් භික්ෂුණීහු උකපෝසථ [දිනය] පිළිබඳව කහෝ ඕවාෙ
ලබාගැනීම සම්බන්ධකයන් විමසීමක්ෂ කනාකළාහු ෙ?”

භික්ෂුණීන් කමකස් කටයුතු කළ බැවින් එය පාචිත්තිය ඇවතක්ෂ කලස
සැළකීමට බුදුන්වහන්කස් කපළඹුණු කස්කැයි විනය වාර්තා කරයි.
තුන්වන ගරුධර්මකයහි නියමකකාට ඇති ආකාරයට උකපෝසථ දිනය

පිළිබඳව විමසීම සහ ඕවාෙ ඉල්ලීම සිදු කනාවන විට භික්ෂූන් කචෝෙනා
කළ බැවින් භික්ෂූන් භික්ෂුණීන් විසින් කළයුතු ෙෑ පිළිබඳව පැහැදිලි
අවකබෝධයකින් සිටි බව ඉහත විනය කේෙකයන් කපන්වා කෙයි.
විනය ප්රවෘත්තිකයහි ෙෘෂ්ටි කකෝණයට අනුව භික්ෂූන් සහ
භික්ෂුණීන් අතර අන්තර් සබඳතාවයන් කගාඩනැකගන ධර්මයක්ෂ කලස
භික්ෂූන් වහන්කස්ලා ගරුධර්මවල කාර්යභාරය කහාඳින් හඳුනාගත් බව
කමයින් කපන්වාකෙයි. උභය සංඝයාකගන් කුමක්ෂ අකේක්ෂෂා කකළ්ෙැයි
උන්වහන්කස්ලාට අවකබෝධයක්ෂ තිබුණු අතර එම සම්මතය ක්රියාවට
කනානැඟුණුවිට ඒ ගැන කචෝෙනා කළහ.
ගරුධර්ම භික්ෂූන්ට අොළව පැනවූකේ නැතත් භික්ෂූන් කුමන
ආකාරකයන් භික්ෂුණීන් සමඟ කටයුතු කිරීමක්ෂ අකේක්ෂෂා කකළ්ෙැයි
ඒවායින් කනාඅඩුව කපන්වා කෙයි. කමම අට භික්ෂුවක්ෂ විසින් භික්ෂුණීන්ට
දියයුතු ඕවාෙවල කකාටසක්ෂ වශකයන් විසිඑක්ෂවන (21) භික්ෂු
පාචිත්තිකයහි විනය වත්ුකවහි වචනාර්ථකථන කකාටකසහි කම් සියලු
ගරුධර්ම අටම නැවත සඳහන් කවයි. පාලි විනකයහි කකාටසක්ෂවන
වචනාර්ථකථන මතයට අනුව, අෂ්ටගරුධර්ම පිළිබඳව මනා අවකබෝධයක්ෂ
තිබීම භික්ෂූන්කගන් පැහැදිළිවම අකේක්ෂෂා කකරිණි.
පවාරණය

භික්ෂුණීන් විසින් තමන්කේ සංඝයා කවත සහ භික්ෂු සංඝයා කවත
අනුගමනය කළයුතු පවාරණය (පවාරණා) පිළිබඳව සතරවැනි
ගරුධර්මය විස්තර කරයි:
වස්කාලය අවසන් වූ පසු උභය සංඝයා ඉදිරිකයහි භික්ෂුණියක්ෂ
විසින්: දුටු කද්, ඇසූ කද්, කහෝ සැක පහළ කළ කද් වශකයන්
කාරණා තුනක්ෂ සම්බන්ධකයන් පවාරණා කළ යුතුය.
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This garudhamma has its counterpart in pācittiya rule 57 for
bhikkhunīs. The narration proceeds according to the pattern of
pācittiya rule 56, in that here, again, other bhikkhunīs criticized such behaviour and as a final result of being informed of
what had happened, the Buddha promulgated the corresponding pācittiya regulation.
PENANCE
The fifth garudhamma concerns the penance (mānatta) to be
undertaken by bhikkhunīs towards their own order and the
order of bhikkhus:
A bhikkhunī who has offended against a serious rule is
to undergo penance for a fortnight before both orders.
Although this garudhamma does not recur as a pācittiya rule,
a reference to it can be found at the conclusion of the section
on saṅghādisesa offences for bhikkhunīs. Such offences constitute the second gravest type of offence laid down in the Vinaya.
After the detailed exposition of the saṅghādisesa offences, this part of the Vinaya indicates, regarding a bhikkhunī who
has incurred a saṅghādisesa offence:
ubhatosaṅghe pakkhamānattaṃ caritabbaṃ,
she is to undergo penance for a fortnight before both
orders.
This helps to clarify the significance of the term garudhamma
in the context of the fifth garudhamma. What requires the undergoing of penance (mānatta) is a saṅghādisesa offence. Subsequent to that, the offending monastic has to go through an
act of rehabilitation called abbhāna. A saṅghādisesa offence is
a breach of the rules which merits the offender’s temporary
loss of standing.
This is not the sense the term garudhamma carries when
it is used for the eight dhammas that Mahāpajāpatī Gotamī ac94

අෂ්ටගරුධර්ම
57 වැනි භික්ෂුණී පාචිත්තිය කමම ගරුධර්මයට සමානුරූප කේ. පාචිත්තිය
56 හි රටාවට අනුව කතා ප්රවෘත්තිය දිගහැකරන අතර, කමහි දී ෙ, නැවත
අනය භික්ෂුණීන් එබඳු චර්යාවක්ෂ පිළිබඳව කචෝෙනා කකාට ෙැනුම්දීකමහි
අවසාන ප්රතිඵලයක්ෂ වශකයන් බුදුන්වහන්කස් ඊට අොළ පාචිත්තිය නීතිය
පැනවූ කස්ක.
මානත්ත
පස්වැනි ගරුධර්මය භික්ෂුණීන් විසින් තමන්කේ සංඝයා විෂයකයහි සහ
භික්ෂූන් විෂයකයහි මානත් පිරීමට (මානත්ත) අොළ කේ:
ගරු නීතියක්ෂ කඩකළ භික්ෂුණියක්ෂ අඩමසක්ෂ පුරා උභයසංඝයා
ඉදිරිකයහි මානත් පිරීම කළයුතු ය.
කම් ගරුධර්මය පාචිත්තියක්ෂ කලස නැවත සඳහන් කනාවුණ ෙ, කමය
භික්ෂුණීන්ට අොළ සංඝාදිකස්ස ආපත්තිවල සමාකලෝචනකේ දී ෙැකගත
හැකි ය. එබඳු සංඝාදිකස්ස ආපත්තීන්වල ඇතුළත් වනුකේ විනකයහි
කෙවැනි බරපතල කහවත් ගරු ආපත්තීන් කේ.
සංඝාදිකස්ස ආපත්තිවල විස්තර සහිත පැහැදිළි කිරීකමන්
අනතුරුව, සංඝාදිකස්ස ආපත්තියකට පත් වූ භික්ෂුණියක්ෂ පිළිබඳව
විනකයහි කම් කකාටස සඳහන් කරයි:

උභකතාසංකඝ පක්ෂඛමානත්තං චරිතේබං,
උභය සංඝයා ඉදිරිකයහි ඇය අඩමසක්ෂ පුරා මානත් පිරිය යුතු ය.
පස්වැනි ගරුධර්ම සන්ෙර්භය තුළ ගරුධම්ම යන පෙකේ සුවිකශ්ෂත්වය
පැහැදිලි කිරීමට කමය උපකාරී කේ. මානත් පිරීම (මානත්ත) අවශයය
වනුකේ සංඝාදිකස්ස ආපත්තියක්ෂ නිසා ය. ඉන් අනතුරුව, ආපත්තියට පත්
වූ පැවිදි කතකම් අේභාන වශකයන් නම් කර ඇති පුනරුත්ථාපන ක්රියාවක්ෂ
අනුගමනය කළ යුතු ය. සංඝාදිකස්ස ආපත්තියක්ෂ යනු වරෙ කරන්නාකේ
කජයෂ්ඨත්වය තාවකාලිකව අහිමිවීමට කහ්තුවන ගරු ආපත්තියකි.
උපසම්පොව ලැබීම සඳහා මහාප්රජාපතී කගෝතමිය පිළිගත්
ගරුධර්ම අට සඳහා භාවිත කළ ගරුධර්ම යන පෙය තුළ තිකබනුකේ කම්
ගරු අර්ථය කනාකේ. එහි දී ගරුධර්ම යන පෙය සංඝාදිකස්ස ස්වරූපකේ
ආපත්තියක්ෂ සඳහා බලපවත්වන්කන් නැත. මහාප්රජාපතී කගෝතමිය පිළිග-
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cepted in order to receive higher ordination. Here the term
garudhamma does not stand for an offence of the saṅghādisesa
category. In my translation, I have tried to reflect this difference by translating the garudhammas accepted by Mahāpajāpatī Gotamī as “principles to be respected”, but when the same
term occurs in relation to the observance of penance, I instead
translate garudhamma as “a serious rule”.
The foregoing has already shown that several of the
eight garudhammas recur as pācittiya rules elsewhere in the
Vinaya. Thus they cannot be saṅghādisesa offences. In fact
none of the eight garudhammas belongs to the category of saṅghādisesa offences. Unlike a saṅghādisesa offence, a pācittiya
is a light offence and just requires disclosure to a fellow monastic. If the pācittiya offence involves possessions, their formal forfeiture is also required.
Neither disclosure to a fellow monastic nor formal forfeiture are required in the case of a breach of the first garudhamma, discussed above. This particular garudhamma does
not even correspond to a pācittiya offence.
In sum, the eight garudhammas are indeed “principles to
be respected”, and none of them concerns a breach of monastic
law as serious as a saṅghādisesa offence.
ORDINATION
The sixth garudhamma is perhaps the most important from the
viewpoint of my overall topic, as it concerns the granting of
ordination to a female candidate:
A probationer who has trained for two years in six principles should seek higher ordination from both orders.
This is a principle to be revered, respected, honoured,
venerated, and not to be transgressed for the whole of
one’s life.
The rules related to higher ordination for female candidates
are the topic of the next chapters. In the course of my discussion, I will refer to the type of ordination that requires the pres96

අෂ්ටගරුධර්ම
-ත් ගරුධර්ම “ගරුකළයුතු ප්රතිපත්ති අටක්ෂ” වශකයන් පරිවර්තනය
කකාට එම ගරු යන පෙයම ගරු ආපත්ති වශකයන් මානත් පිරීමට අොළව
සඳහන්වන විට “ගරු නීතියක්ෂ” වශකයන් මාකේ පරිවර්තනය තුළ කම්
කවනස පිළිබිඹු කිරීමට මම උත්සාහකගන ගත්කතමි.
ගරුධර්ම අකටන් කිහිපයක්ෂ පාචිත්තිය නීති වශකයන් විනකයහි
කවනත් තැනක සඳහන්වන බව කමකතක්ෂ සාකච්ඡා කළ කරුණු
ෙැනටමත් කපන්වා දී ඇත. එබැවින් ඒවා සංඝාදිකස්ස ආපත්ති විය
කනාහැකි ය. ගරුධර්ම අකටන් එකක්ෂවත් සංඝාදිකස්ස ආපත්ති ගණයට
අයත් කනාකේ. සංඝාදිකස්ස ආපත්තියක්ෂ කමන් කනාව, පාචිත්තිය
අයත්වනුකේ සුළු ආපත්ති ගණයකට වන අතර ඒවායින්
සද්ිවිහාරිකකයකුට අනාවරණය කිරීම පමණක්ෂ අකේක්ෂෂා කකකර්.
පාචිත්තිය ආපත්තියට අයිතිකේ තිබූ ෙෑ අොළ කේ නම්, ඒවා සම්මුතිකයන්
අහිමි කිරීම ෙ අවශයය කේ.
ඉහතින් සාකච්ඡා කළ පළමු ගරුධර්මය කඩකළ විට
සද්ිවිහාරිකකයකුට ෙැනුම්දීම කහෝ සම්මුතිකයන් අහිමි කිරීම යන කෙකම
අවශයය වන්කන් නැත. කම් ගරුධර්මය පාචිත්තිය ඇවතකටවත්
සමානුරූප කනාකේ.
සාරාංශ වශකයන්, අෂ්ට ගරුධර්ම සාකලයකයන්ම “ගරුකළයුතු
ප්රතිපත්ති අටක්ෂ”වන අතර එම එකකින්වත් සංඝාදිකස්ස ආපත්තියක්ෂ
තරම් පැවිදි විනය කඩකිරීමක්ෂ කලස සැළකන්කන් නැත.
පැවිදිකිරීම
කාන්තා අකේක්ෂිකාවකට පැවිද්ෙ ලබාදීම පිළිබඳව සඳහන් වන නිසා
මාකේ සමස්ථ මාතෘකාකේ අෙහසට අනුව සයවැනි ගරුධර්මය ඇතැම්විට
වැෙගත් ම ගරුධර්මය කේ.
වසර හයක්ෂ තිස්කස් පුහුණුව ලෙ සික්ෂඛාමානාවක්ෂ
උභයසංඝයාකගන් උපසම්පොව අකේක්ෂෂාකළ යුතු ය. කම්
ප්රතිපත්තිය සකසා ගරු කකාට බුහුමන් කකාට පුො තම දිවි ඇති
කතක්ෂ කඩ කනාකකාට රැකිය යුතුය.
කාන්තා අකේක්ෂිකාවන්කේ උපසම්පොවට අොළ නීති ඊළඟ
පරිච්කේෙවල මාතෘකාව කේ. මාකේ සාකච්ඡාව පුරාම, උභය සංඝයා ම
අවශයයවන පැවිදි කිරීකම් ක්රමය “උභය සංඝයා විසින් කරන පැවිද්ෙ”
කලස සඳහන් කරන අතර එය භික්ෂු ගණපුරණයක්ෂ විසින් පැවිදිභාවය
ලබාදිය හැකි “ඒකීය පැවිද්ෙ” යන්කනන් කවනස් කේ.
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ence of both monastic orders as “dual ordination”, in contrast
to “single ordination”, which is when a quorum of bhikkhus
can grant ordination on their own.
For the present garudhamma, the comparative perspective based on other Vinaya traditions is again of relevance
(Anālayo 2016: 95–99). From this perspective, the reference to
dual ordination by both orders is not found in all versions, as
some only refer to single ordination given by monks. From a
historical perspective, the implications of this difference seem
to me uncertain and I fail to see a definite reason for categorically preferring one reading over the other.
In the Cullavagga narrative the reference in the sixth
garudhamma to dual ordination by both orders leads up to a
whole episode based precisely on this formulation and the resultant need to clarify in which way the followers of Mahāpajāpatī Gotamī should be ordained when no bhikkhunī order is
in existence. This in turn implies that the reference to dual ordination by both orders must be an early element in the development of this text and needs to be taken for granted when
trying to develop a coherent reading of the Pāli Vinaya account.
In the case of the stipulation on probationary training the
situation is different, however, as the remainder of the narrative would work just as well if the probationary period were
not mentioned in the garudhamma. This is indeed the case in
several other Vinayas, so that from a comparative perspective
it seems possible that the probationary training is a later addition to the sixth garudhamma.
The impression that this reference could be a later addition is based not only on its absence in several parallel versions, but also on consulting the report of another episode in
the same Pāli Vinaya. This is the narrative setting for the promulgation of pācittiya 61 for bhikkhunīs, which reports that a
pregnant woman had been ordained. The reaction among lay
people on seeing her going out to beg alms in this condition
then led to criticism by other bhikkhunīs and eventually to the
Buddha promulgating a rule that a bhikkhunī who grants higher
98
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කවනත් විනය සම්ප්රො මත පෙනම් වූ සන්සන්ෙනාත්මක
අවකබෝධය නැවත කමහි සාකච්ඡාවන ගරුධර්මය සඳහා අොළ කේ
(අනාලකයෝ 2016: 95-99). කම් ෙෘෂ්ටිකකෝණකයන් බැලූ කල, ඇතැම්
විනය සම්ප්රො භික්ෂූන් විසින් ලබාකෙන ඒකීය පැවිද්ෙ පමණක්ෂ සඳහන්
කරන බැවින් උභය සංඝයා විසින් ලබාකෙන පැවිද්ෙ සියලු සම්ප්රොවල
සඳහන් කනාකේ යැයි කම් කවනකසන් ගමයවන කෙය ඓතිහාසික
ෙෘෂ්ටිකකෝණකයන් බැලූ කල මට අපැහැදිලි අතර වර්ගීකරණාත්මකව
එක්ෂ කියවීමකින් අනික කතෝරා ගැනීමට නිශ්චිත කහ්තුවක්ෂ හඳුනාගැනීමට
මා අකපාකහාසත් වී ඇත.
භික්ෂුණී පැවිද්ෙ කනාපවතින අවස්ථාවක දී මහාප්රජාපතී
කගෝතමියකේ අනුගාමිකාවන් පැවිදි කළ යුත්කත් කුමන ආකාරයකින්ෙැයි
පැහැදිළි කරමින් චුල්ලවේග කතා ප්රවෘත්තිකයහි, හයවැනි ගරුධර්මකේ
උභය සංඝයා විසින් පැවිද්ෙ ලබාදීම සඳහන්වීම තවත් සිදුවීමකට මුල
පුරයි. කම් නයින් ගත් කල උභය සංඝයා විසින් කරන පැවිද්ෙ සඳහන්
කිරීම කමකී ග්රන්ථය සංවර්ධනය වීකම් මුල්කාලීන අංගයක්ෂ විය යුතු යැයි
ෙ පාලි විනය විස්තරය ගැලකපන අයුරින් කියවීමට උත්සාහ කිරීකම් දී
ප්රශ්න කනාකරම එය එකස් යැයි සැළකීමට ෙ සිදු කේ.
සික්ෂඛමානා පුහුණුව නියමකිරීකම් දී පසුබිම මීට වඩා කවනස්
කේ. එනම් ගරුධර්මකේ සික්ෂඛමානා කාලය සඳහන් කනාකකළ් නම්
කතාප්රවෘත්තිකේ ඉතිරි කකාටස කකකස් කහෝ කවනසක්ෂ නැතිවම
ගැලපීයන බැවිනි. කවනත් විනය කිහිපයක ම එය එකස් බැවින්
සන්සන්ෙනාත්මක ෙෘෂ්ටිකකෝණකයන් බැලූ කල හයවැනි ගරුධර්මයට
අමතරව සික්ෂඛමානා පුහුණුව පසුකාලීනව එකතුවීමක්ෂ ය යන්න සිදුවිය
හැකැයි කපකන්.
කමම සඳහන්වීම පසුකාලීනව එකතුවීමකැයි යන අෙහස කමය
සමාන්තර සංස්කරණයන් කිහිපයක ම සඳහන්ව කනාතිබීම යන්න මත
පමණක්ෂ කනාව, එම පාලි විනකේ ම කවනත් සිදුවීමක්ෂ වාර්තා කකාට ඇති
ආකාරය අධයයනය කිරීම මත පෙනම්ව ඇත. 61 කවනි භික්ෂුණී
පාචිත්තිය පැනවීමට කහ්තු වූකේ කමම සිදුවීම වන අතර ගැබිණි
කාන්තාවක්ෂ පැවිදිව තිබූ බව එහි වාර්තා කේ. ඇය කම් තත්ත්වකයන්
පිණ්ඬපාත චාරිකාකේ යෑම ගිහි ජනතාවකේ විකරෝධයට බඳුන්වීම අකනක්ෂ
භික්ෂුණීන්කේ විකේචනයට කහ්තු වී අවසානකේ දී බුදුන්වහන්කස්ට ෙැනුම්
දීකමන් පසු උන්වහන්කස් පාචිත්තිය නීතියක්ෂ පණවන කස්ක. එයට අනුව
ගැබිණි කාන්තාවකට උපසම්පොව ලබා කෙන
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ordination to someone who is pregnant incurs a pācittiya offence. If from the outset all candidates had been observing the
probationary training, which requires continuous adherence to
celibacy, this could not have happened.
However, it could of course be imagined that lack of
proper adherence to the garudhamma led to the ordaining of a
pregnant woman. Yet, had the probationary training been in
existence, instead of a rule against ordaining a pregnant candidate, a more natural response would have been a rule against
lax observance of the probationary training, thereby also
covering breaches of celibacy that do not result in pregnancy.
This is in fact found in pācittiya 63 for bhikkhunīs,
which concerns precisely the requirement to train as a probationer. According to the relevant narrative, higher ordination
had been given to female candidates who had not undergone
probation for two years in the six principles. As a result:
tā bālā honti abyattā na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā,
these were foolish and ignorant, they did not know what
was allowable and what was not allowable.
This provides a natural context for the arising of a stipulation
regarding the need for a probation period.
Nevertheless, it should also be mentioned that the narrative reports that the criticizing bhikkhunīs referred to the need
for a period of probation for two years in the six principles,
similar to the cases of other pācittiyas discussed above that refer to principles enshrined in the corresponding garudhamma.
Here, too, this gives the impression that such a need was already recognized at the time of the reported event.
In sum, although I personally think it probable that the
probationary training was not part of the formulation of the
sixth garudhamma from the outset, the case is not unequivocal.
Be that as it may, the narrative continues by reporting
detailed instructions given by the Buddha regarding how to ad100
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භික්ෂුණිය පාචිත්තිය ඇවතකට පත් කේ. මුල පටන් සියලු

අකේක්ෂිකාවන් සික්ෂඛමානා පුහුණුව අනුගමනය කකළ් නම් ඔවුන්ට
සම්ූර්ණකයන්ම බ්රහ්මචාරීව විසීම නිර්කද්ශවන බැවින් කමය සිදු
කනාවන්නට තිබුණි.
කකකස් නමුත්, ගරුධර්මය නිවැරදිව පිළි කනාපදීම නිසා ගැබිණි
කාන්තාවක්ෂ පැවිදි කකළ් යැයි යකමකුට සිතිය හැකි ය. නමුත්,
සික්ෂඛමානා පුහුණුව ක්රියාත්මකව තිබුකණ් නම්, ගැබිණි අකේක්ෂිකාවක්ෂ
පැවිදි කිරීමට විරුද්ධව නීතියක්ෂ පැනවීම කවනුවට ස්වාභාවික
ප්රතිචාරයක්ෂ කලස සික්ෂඛමානා පුහුණුව ලිහිල්ව අනුගමනය කිරීම
සම්බන්ධකයන් කවනත් නීතියක්ෂ පණවා ගැබිණිවීම වැළකකන අයුරින්
බ්රහ්මචාරී ජීවිතය කඩ කිරීම ෙ එයින් ආවරණය කරන්නට තිබුණි.
සික්ෂඛමානාවක්ෂ කලස පුහුණුවීමට අවශයය සුදුසුකම ගැන
සැළකිලිමත්වන භික්ෂුණී පාචිත්තිය 63 හි කමය පැහැදිළිවම සඳහන්ව
ඇත. ඊට අොළ සිදුවීමට අනුව වසර කෙකක්ෂ පුරා ප්රතිපත්ති හයක්ෂ තුළ
සික්ෂඛමානා පුහුණුව කනාකළ කාන්තා අකේක්ෂිකාවන්ට උපසම්පොව
ලබා දී ඇත. එහි ප්රතිඵලයක්ෂ වශකයන්:

තා බාලා කහාන්ති අබයත්තා න ජානන්ති කේපියං වා අකේපියං
වා,
කමාවුහු කමෝඩ සහ අඥානක කවත්, කුමක්ෂ කැප ෙ කුමක්ෂ අකැප
ෙැ යි කමාවුහු කනාෙැන සිටියාහ.
සික්ෂඛමානා කාලයක අවශයතාවය සම්බන්ධකයන් යම් නියමයක්ෂ කිරීමට
කහ්තුවන ස්වාභාවික සන්ෙර්භයක්ෂ කමයින් සපයයි.
කකකස්කවතත්, වසර කෙකක්ෂ පුරා ප්රතිපත්ති හයක සික්ෂඛමානා
කාලයක අවශයතාවය එම විකේචනය කරන භික්ෂුණීන් කපන්වාදුන් බව
කතාප්රවෘත්තිය වාර්තා කරන බව සඳහන් කළ යුතු අතර, එය සමානුරූප
ගරුධර්මකයහි ඇතුළත් ප්රතිපත්තිවලට අොළව ඉහතින් සාකච්ඡාකළ
කවනත් පාචිත්තියවලට සම්බන්ධ සිදුවීම්වලට සමාන ය. වාර්තා කරන
ලෙ සිදුවීම වනවිටත් එබඳු අවශයතාවයක්ෂ හඳුනාකගන සිටි බව කමහි දී ෙ
ගමය කවයි.
සාරාංශ වශකයන්, හයවැනි ගරුධර්මය සැකැස්කම් මුල්
අදියරකේ පටන් සික්ෂඛමානා පුහුණුව කනාතිබුණා වියහැකි යැයි මා
පුද්ගලිකව සිතූවත් කමය නිශ්චය වශකයන් කිව කනාහැකි ය.
කකකස් වතු දු, එබඳු සික්ෂඛමානා පුහුණුවක්ෂ ක්රියාකේ කයාෙවන
ආකාරය පිළිබඳව බුදුන්වහන්කස් විසින් ලබා දුන් විස්තරාර්ථ උපකෙස් වා-
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minister such probationary training. These show that the six
principles correspond to six of the ten precepts of a novice,
namely:
• to refrain from killing,
• to refrain from taking what is not given,
• to refrain from sexual activity,
• to refrain from false speech,
• to refrain from intoxication,
• to refrain from eating at the wrong time.
What marks the difference from an undertaking of these precepts by lay disciples or even by novices is that they are taken
in the following manner:
dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmi.
I undertake the resolution not to transgress it for two
years.
Thus the challenge faced by a probationer is to maintain such
ethical conduct continuously for two years in order to qualify
for higher ordination. A bhikkhunī ordaining a female candidate who has not maintained such continuity incurs a pācittiya.
The incurring of a pācittiya in this way does not imply,
however, that the ordination itself is invalid, as already shown
by Bhikkhu Bodhi (2010: 45f).
This becomes evident from a closer look at the text that
follows pācittiya 63 for bhikkhunīs on the probationary training. After stipulating that ordaining a female candidate who
has not trained for two years as a sikkhamānā results in a pācittiya offence for the ordaining bhikkhunī preceptor, the
Vinaya continues by discussing several such cases where a
female candidate is ordained who has not fulfilled the sikkhamānā training.
Three cases concern offences that are incurred when the
ordination itself is legal, dhammakamma, and another three
cases concern an ordination that is not legal, adhammakamma.
The first three cases are as follows:
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-ර්තා කරමින් කතා ප්රවෘත්තිය ඉදිරියට යයි. කම්වායින් කපන්වා කෙනුකේ
අොළ ප්රතිපත්ති හය සාමකණ්ර ෙස සික්ෂඛාවලින් හයකට සමරූපවන
බවයි. ඒවා නම්:
•
•
•
•
•
•

ප්රාණඝාතකයන් වැළකීම
අෙත්තාොනකයන් වැළකීම
කාම කස්වනකයන් වැළකීම
මුසාවාෙකයන් වැළකීම
මත්රවය භාවිතකයන් වැළකීම
විකාල කභෝජනකයන් වැළකීම කවත්.

ගිහි ශ්රාවකයන් විසින් කහෝ සාමකණ්රයන් විසිනුත් කහෝ සමාෙන්කවන
ආකාරකයන් කම්වා කවනස් බව පහත ආකාරකයන් සමාෙන් වීකමන්
සළකුණු කකකරයි:

ද්කව වස්සානි අවීතික්ෂකම්ම සමාොනං සමාදියාමි.
වසර කෙකක්ෂ පුරා කඩ කනාකිරීමට මම සමාෙන් කවමි.
උපසම්පොව සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට එබඳු සිල්වත් චර්යාවක්ෂ වසර
කෙකක්ෂ තිස්කස් පවත්වා ගැනීම සික්ෂඛාමානාවක්ෂ විසින් මුහුණ කෙන
අභිකයෝගය යි. එබඳු කාලයක්ෂ පවත්වා කනාගත් කාන්තා අකේක්ෂිකාවක්ෂ
පැවිදිකරන භික්ෂුණියකට පාචිත්තිය ඇවතක්ෂ සිදු කේ.
කකකස් කහෝ කේවා, ෙැනටමත් භික්ෂු කබෝි ස්වාමීන් වහන්කස්
විසින් කපන්වා දී ඇති පරිදි, කම් ආකාරයට පාචිත්තිය ඇවතක්ෂ වීකමන්,
එම පැවිදි කිරීම ම අවලංගු යැයි අෙහස් වන්කන් නැත (2010: 45f).
සික්ෂඛමානා පුහුණුවට අොළව භික්ෂුණී පාචිත්තිය 63 හි පාලිය
සමීපව නිරීක්ෂෂණය කිරීකමන් කමය පැහැදිලි කේ. වසර කෙකක්ෂ පුරා
සික්ෂඛමානා පුහුණුව කනාලත් කාන්තා අකේක්ෂිකාවක්ෂ පැවිදි කිරීකමන්
එම පැවිද්ෙ කරවන උපාධයයාය භික්ෂුණියට පාචිත්තිය ඇවතක්ෂ කේ යැයි
නියම කිරීකමන් පසුව එබඳු සික්ෂඛාමානා පුහුණුව සම්ූර්ණ කනාකළ
කාන්තා අකේක්ෂිකාවක්ෂ පැවිදි කිරීමට අොළ සිදුවීම් කිහිපයක්ෂ ගැන
සාකච්ඡා කරමින් විනකයහි සඳහන් කේ.
පැවිද්ෙ නීතයානුකූල කහවත් ධම්මකම්ම වශකයන් තිබිය දී සිදු වූ
ඇවැත් පිළිබඳව සිදුවීම් තුනක අවධානය කයාමු කරන අතර තවත් සිදුවීම්
තුනක පැවිද්ෙ නීතයනුකූල කනා වී කහවත් අධම්මකම්ම අවස්ථාවල දී සිදු
වූ අවැත් පිළිබඳව අවධානය කයාමු කරයි. පළමු අවස්ථා තුන පහත පරිදි
කේ:
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1) dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, “the
act being legal, she ordains her perceiving the act as legal”;
2) dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, “the act being legal, she ordains her being uncertain”;
3) dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti,
“the act being legal, she ordains her perceiving the act as
illegal”.
These three cases differ because the preceptor has a different
perception. She may think the act to be legal (1), she may be in
doubt about its legality (2), or she may think the act to be illegal (3). In each of these three cases, the preceptor incurs a
pācittiya offence, āpatti pācittiyassa.
In each of these three cases, however, the act itself of
ordaining a female candidate who has not fulfilled the training
as a sikkhamānā is legal, dhammakamma. This clearly implies
that a bhikkhunī ordination is not invalidated by the fact that
the candidate has not fulfilled the sikkhamānā training.
Therefore, from the viewpoint of the canonical Vinaya,
the higher ordination of a female candidate is still valid even if
she has not undertaken the training period of two years as a
sikkhamānā.
REVILING AND CRITICISM
The comparative perspective is also of interest to the remaining two garudhammas, as in one other Vinaya tradition only
the second one has a counterpart (Anālayo 2016: 107).
These two garudhammas are in fact related to some
degree, as the seventh garudhamma concerns reviling and the
eighth garudhamma concerns criticism. Therefore in what
follows I take them up together. The seventh garudhamma
reads:
A bhikkhunī should not in any way revile or abuse a
bhikkhu.
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1) ධම්මකම්කම ධම්මකම්මසඤ්ඤා වුට්ඨාකපති,
“කර්මය විනයානුකූල වී, විනයානුකූල සඤ්ඤාකවන් පැවිදි
කරයි”;
2) ධම්මකම්කම කවමතිකා වුට්ඨාකපති,
“කර්මය විනයානුකූල වී, ඇය අවිනිශ්චිතව පැවිදි කරයි”;
3) ධම්මකම්කම අධම්මකම්මසඤ්ඤා වුට්ඨාකපති,
“කර්මය විනයානුකූල වී, ඇය විනයානුකූල කනාකේය
සඤ්ඤාකවන් පැවිදි කරයි”.
උපාධයාය කතාකමෝ ට කවනස් සඤ්ඤා ඇති නිසා කම් අවස්ථා තුනම
එකිකනකට කවනස් ය. කර්මය විනයානුකූල යැයි ඇය සිතනු ඇත (1),
කහෝ එහි විනයානුකූලභාවය පිළිබඳව ඇය සැකකයන් සිටිනු ඇත (2),
කහෝ කර්මය විනයානුකූල කනාකේයැයි කහෝ සිතනු ඇත (3). කම් එක්ෂ එක්ෂ
අවස්ථාවල, උපාධයායවරිය ආපත්ති පාචිත්තියස්ස කහවත් පාචිත්තිය
ඇවතකට පත් කේ.
කකකස්නමුත්, කම් අවස්ථා තුකනහි ම, සික්ෂඛාමානාවක්ෂ කලස
පුහුණුව සම්ූර්ණ කනාකළ කාන්තා අකේක්ෂිකාවක්ෂ පැවිදි කිරීකම්
කර්මය විනයානුකූල කහවත් ධම්මකම්ම කේ. සික්ෂඛාමානා පුහුණුව සපුරා
කනාතිබීම යන කාරණාව මත භික්ෂුණී පැවිද්ෙක්ෂ අවලංගු කනාවන බව
කමයින් පැහැදිලිව ම ගමය කේ.
එමනිසා, පිටකාගත විනකයහි අෙහසට අනුව, කාන්තා
අකේක්ෂිකාවක්ෂ වසර කෙකක්ෂ පුරා සික්ෂඛාමානාවක්ෂ වශකයන් පුහුණුව
සම්ූර්ණ කර නැත්නම් ඇකේ උපසම්පොව අවලංගු කනාේ.
අකක්රාෂපරිභවය සහ විකේචනය
කවනත් එක්ෂ විනය සම්ප්රොයක කෙවැනි ගරුධර්මයට පමණක්ෂ සමානුරූප
ගරුධර්මයක්ෂ සඳහන්ව ඇති බැවින් සන්සන්ෙනාත්මක අවකබෝධය ඉතුරු
ගරුධර්ම කෙකට ෙ අොළ කේ (අනාලකයා 2016: 107). සත්වැනි
ගරුධර්මය අකක්රෝෂපරිභව කිරීම ගැන සහ අටවැනි ගරුධර්මය
විකේචනය කිරීම ගැන අවධානය කයාමුකරන බැවින් එම ගරුධර්ම
කෙකම යම් මට්ටමකින් එකිකනකාට සම්බන්ධ කේ.
එමනිසා කමයින් මතු මම ඒ කෙකම එක්ෂකකාට සාකච්ඡාවට
බඳුන් කරමි. සත්වැනි ගරුධර්මය කමකස්ය:

භික්ෂුණියක විසින් කිසිදු කාරණාවක්ෂ අරභයා භික්ෂුවකට
අකක්රෝෂපරිභව කහෝ අපවාෙ කනාකළ යුතු ය.
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The Eight Garudhammas

According to the eighth garudhamma:
From today on, bhikkhunīs are not permitted to criticize
bhikkhus. Bhikkhus are permitted to criticize bhikkhunīs.
The seventh garudhamma corresponds to pācittiya rule 52 for
bhikkhunīs, whose promulgation is preceded by a report of an
actual instance of such behaviour by the infamous group of six
bhikkhunīs. The same injunction to avoid reviling and abusing
bhikkhus applies also to male novices, sāmaṇeras, according to
the first chapter of the Mahāvagga (section 57).
The need to avoid criticism, however, is less self-evident. In fact the Vinaya reports instances where criticism
raised by bhikkhunīs of bhikkhus motivated the Buddha to promulgate a ruling against such behaviour of bhikkhus, without
any censure of the fact that the bhikkhunīs had voiced criticism.
A case illustrating this concerns pācittiya 21 for bhikkhus, which prevents them from just setting themselves up as
exhorters of bhikkhunīs. This is what, according to the accompanying narration, the infamous group of six bhikkhus had
done, followed by then engaging in all kinds of irrelevant chattering rather than giving a proper exhortation. On being asked
by the Buddha about the exhortation, the bhikkhunīs are on
record for stating:
kuto, bhante, ovādo iddho bhavissati? ayyā chabbaggiyā
parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojesun ti.
Venerable sir, how could the exhortation have been effective? The masters of the group of six, having given a
trifling talk on the Dhamma, spent the day in irrelevant
chatter, and then dismissed us.
This formulation does amount to criticism, which in this case
was clearly quite appropriate.
In addition the two aniyata regulations can be consulted,
according to which breaches of rules by bhikkhus can even be
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අටවැනි ගරුධර්මයට අනුව:
අෙ පටන්, භික්ෂූන් පිළිබඳව විකේචන කිරීමට භික්ෂුණියකට
අවසරයක්ෂ නැත. භික්ෂූන්ට භික්ෂුණීන් පිළිබඳව විකේචනය
කිරීමට අවසර ඇත.
සත්වැනි ගරුධර්මය 52 වැනි භික්ෂුණී පාචිත්තිය නීතියට සමානුරූප වන
අතර කුප්රකට ඡේබේගිය භික්ෂුණීන් පිරිසක්ෂ විසින් කළ එබඳු චර්යාවකට
අොළ සැබෑ සිදුවීමක්ෂ අරභයා එහි පැනවීම සිදු කේ. මහාවේගකේ පළමු
පරිච්කේෙකේ (57 කකාටසට) අනුව භික්ෂූන්ට අකක්රාෂ පරිභවකයන් හා
අපවාෙ කිරීකමන් වැළකීකම් තහනම සාමකණරයන්ට ෙ අොළ කේ.
විකේචන වැළකීකම් අවශයතාවය, කකකස් නමුත්, සෘජුව
පැහැදිලි කනාකේ. භික්ෂුණීන් විසින් භික්ෂූන්ව විකේචනය කරන ලදුව එම
විකේචනය භික්ෂුණීන් විසින් කරන ලෙැයි යන කාරණාවට කිසිදු
තහනමක්ෂ නැතිවම භික්ෂූන්කේ එබඳු චර්යා වැළැක්ෂවීමට නීතියක්ෂ
පැනවීම සඳහා බුදුන්වහන්කස් විසින් කටයුතුකළ අවස්ථා විනකයහි
වාර්තා කේ.
කමය පිළිබිඹු කරන සිදුවීමක්ෂ 21 වන භික්ෂු පාචිත්තියට අොළ
වන අතර එයින් භික්ෂූන් නාමිකව භික්ෂුණීන්ට අවවාෙ අනුසාසනා
කරන්නන් බවට පත්වීම වැළකකයි. ඊට අොළ කතාප්රවෘත්තියට අනුව
කුප්රකට ඡේබේගිය භික්ෂුන් කමය සිදු කර ඇති අතර අනතුරුව ඔවුන්
සුදුසු ආකාරකේ ඕවාෙ කෙනු කවනුවට කනාසුදුසු කතාවන්හි නියැළී ඇත.
බුදුන්වහන්කස් විසින් ඕවාෙ පිළිබඳව විමසීකම් දී භික්ෂූණීන් කමකස්
ප්රකාශ කිරීමක්ෂ වාර්තා කේ:

කුකතා, භන්කත, ඕවාකො ඉද්කධා භවිස්සති? අයයා ඡේබේගියා
පරිත්තඤ්කඤව ධමමිං කථං කත්වා දිවසං තිරච්ඡානකථාය
වීතිනාකමත්වා උකයයාකජ්සුන්ති.
ස්වාමීනි, ඕවාෙ දීම කකකස්නම් ඵලොයී විය හැකි ෙ?, ඡේබේගිය
භික්ෂූහු, ඉතා සුළුකවන් ෙැහැමි කතා කකාට, තිරච්ඡාන
කතාකයහි කයදී ෙවස ගතකරමින්, අපව මඟ හැරියහ.
කමය විකේචනයක්ෂ ස්වරූපකයන් ගත හැකිය, එම විකේචනය කමම
සිදුවීමට පැහැදිලිව ම සුදුසු බව ෙ පැහැදිලි ය.
මීට අමතරව අනියත ශික්ෂෂා පෙ කෙක ෙ පිරික්ෂසා බැලිය හැකි
අතර විශ්වසනීය උපාසිකාවක්ෂ විසින් පවා භික්ෂූන් විසින් නීති කඩකිරීම
කපන්වාදිය හැකි බව ඒවාකයහි සඳහන් කේ. එපමණකට ඉඩ තිකේ නම්,
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pointed out by a trustworthy lay woman. Once that much is
possible, there seems to be little scope to prohibit bhikkhunīs
from voicing any criticism in principle, in particular if this
concerns actual instances of misbehaviour by bhikkhus deserving of criticism.
This in turn suggests that the point at stake would be
directly criticizing a bhikkhu face to face in a challenging or
offensive manner or else in a way that implies the assuming of
disciplinary authority by the bhikkhunī(s) over bhikkhus.
THE GARUDHAMMAS AND THE BHIKKHUS
Be that as it may, the bhikkhus must have come to know about
the garudhammas, presumably on being informed by Ānanda
that the Buddha had promulgated them for Mahāpajāpatī Gotamī, who had accepted them. Thus the bhikkhus would have
known that they were expected to undertake the following
activities, wherever a bhikkhunī order is in existence:
•
•
•
•
•

inform the bhikkhunīs of the observance day, the uposatha (garudhamma 3),
give them the exhortation, the ovāda (also garudhamma 3),
cooperate in their invitation ceremony, the pavāraṇā
(garudhamma 4),
cooperate in their observance of penance, mānatta
(garudhamma 5),
cooperate in their higher ordination, upasamapadā
(garudhamma 6).

In the next chapter I will briefly return to the topic of exhortation, in relation to a special allowance given by the Buddha for
a bhikkhu to approach the dwelling of a bhikkhunī to give her
an exhortation. This is recorded in the narrative related to pācittiya 23 for bhikkhus, which reports that Mahāpajāpatī Gotamī had been sick and did not receive an exhortation, as bhikkhus did not dare to go to her quarters for that purpose. When she
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විකශ්ෂකයන්ම එයින් විකේචනයට භාජනය විය යුතු භික්ෂූන්කේ දුරාචාර
අවස්ථා කපන්වාකෙන්කන් නම්, භික්ෂුණීන් විසින් ප්රතිපත්තිමය වශකයන්
කචෝෙනා මුඛකයන් කථාකිරීම වැළැක්ෂවීමට ඇත්කත් සුළු ඉඩ ප්රමාණයකි.
ඒ අනුව, අභිකයෝගාත්මකව කහෝ ආක්රමණිකව කහෝ භික්ෂූන්කේ
මුහුණ මුහුණ ලා විකේචනය කිරීම කහෝ භික්ෂූන් විෂයකයහි
භික්ෂුණී(න්)ට විනය අිකාරියක්ෂ තිකේයැයි හැඟකවන අයුරින්
විකේචනය කිරීම කහෝ කමයින් අෙහස් වන්කන් යැයි කයෝජනා කේ.
ගරුධර්ම සහ භික්ෂූන්
එය එකස් තිබිය දී, බුදුන්වහන්කස් මහාප්රජාපතී කගෝතමියට ගරුධර්ම
අනුෙැන වොළබව හා ඇය ඒවා පිළිගත්බව ආනන්ෙ කතරුන් විසින්
භික්ෂූන්ට ෙැනුම් දීකමන් පසුව භික්ෂූන් විසින් ගරුධර්ම පිළිබඳව
අනිවාර්යකයන් ම ෙැනගන්නට ඇතැයි අනුමාන කළ හැකිය. කම් අනුව,
භික්ෂුණී පැවිද්ෙ තිබුණු ඕනෑම අවස්ථාවක දී භික්ෂූන් විසින් පහත ක්රියා
පටිපාටීන් අනුගමනය කළයුතු යැයි උන්වහන්කස්ලා ෙැනසිටින්නට ඇත:
•
•
•
•
•

භික්ෂුණීන්ට උකපෝසථ දිනය පිළිබඳව ෙැනුම් දීම, උකපෝසථ
(ගරුධම්ම 3),
ඔවුන්ට ඕවාෙ ලබාදීම, ඕවාෙ (එය ෙ ගරුධම්ම 3),
පවාරණකේ දී සහකයෝගී වීම, පවාරණා (ගරුධම්ම 4),
මානත් පිරීකම් දී සහකයෝගී වීම, මානත්ත (ගරුධම්ම 5),
ඔවුන්කේ උපසම්පොකේ දී සහකයෝගය ලබාදීම, උපසම්පො
(ගරුධම්ම 6).

ඕවාෙ සඳහා භික්ෂූන් භික්ෂුණියක්ෂ වැඩසිටින ආරාමයකට පැමිණීකම් දී
බුදුන්වහන්කස් විසින් භික්ෂූන්ට විකශ්ෂකයන් දුන් වරප්රසාෙයක්ෂ
සම්බන්ධව ඊළඟ පරිච්කේෙකේ දී මම කකටිකයන් ඕවාෙ මාතෘකාවට
නැවත පැමිකණමි. කමය 23 වන භික්ෂු පාචිත්තිකය හි වාර්තා වී ඇති අතර
ඒ අනුව මහාප්රජාපතී කගෝතමිය අසනීපව සිටිය දී භික්ෂූන් ඇය සිටින
කුටියට පැමිණීමට මැලි වූ නිසා ඇයට ඕවාෙ ලැබී නැත. තම
බලාකපාකරාත්තු කඩවීම ඇය විසින් බුදුන්වහන්කස්ට ෙැනුම් කෙන ලදුව,
උන්වහන්කස් විසින් එම නීතියට සංකශෝධනයක්ෂ කළ කස්ක.
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conveyed her disappointment to the Buddha, he made an
amendment to the rule.
Out of the areas of cooperation listed above, a topic that
will be of continuous relevance in the remainder of my exploration is the role to be played by bhikkhus in relation to the
ordination of female candidates. Before turning to that, however, the narrative of what happened after Mahāpajāpatī Gotamī’s acceptance of the eight garudhammas needs to be studied.
THE PREDICTION OF DECLINE
The need for the bhikkhus to collaborate with the newly founded order of bhikkhunīs provides a background for what ensues
in the Cullavagga after Ānanda had informed the Buddha that
Mahāpajāpatī Gotamī had accepted the eight garudhammas.
According to the Cullavagga, at this juncture of events
the Buddha predicted the lifespan of his dispensation would be
shortened from a thousand to five hundred years. He also illustrated the situation with similes that describe a household with
many women and few men, which can easily be attacked by
robbers, and a ripe crop of rice or sugar cane that is suddenly
attacked by a disease.
Based on a comparative study of this prediction in the
different Vinayas, I have come to the conclusion that it probably originates from the canonical account of the first saṅgīti,
held after the Buddha’s demise (Anālayo 2016: 159–177). In
other words, as far as I am able to tell, the prediction of decline
is not an authentic record of what the Buddha actually said.
However, in what follows I will be taking the account in
the Cullavagga at its face value, since my task is to arrive at a
coherent reading of the Pāli canonical text as it has come down.
Here it should be noted that this prediction comes after Mahāpajāpatī Gotamī had accepted what the Buddha had proposed.
It thus could not be a censure of her act of accepting the garudhammas, which was done simply in compliance with what the
Buddha had suggested she should do.
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ඉහතින් සඳහන් කළ සහකයෝගීව කටයුතු කළයුතු
කාරණාවලින්, භික්ෂූන් විසින් කාන්තා අකේක්ෂිකාවන් පැවිදි කිරීම
සම්බන්ධකයන් කළ යුතු භූමිකාව මාකේ අධයයනකයහි ඉතුරු
කකාටස්වල නිතර අොළවන මාතෘකාවක්ෂ වනු ඇත. කකකස්කවතත්, එය
සාකච්ඡා කිරීමට කපර, මහාප්රජාපතී කගෝතමිය අෂ්ට ගරුධර්ම
පිළිගැනීකමන් පසුව සිදු වූකේ කුමක්ෂෙැයි අධයයනය කළ යුතු කේ.
පිරිහීම පිළිබඳ අනාවැකිය
මහාප්රජාපතී කගෝතමිය අෂ්ට ගරුධර්ම පිළිගත්කත් යැයි ආනන්ෙ කතරුන්
විසින් බුදුන්වහන්කස්ට ෙැනුම් දීකමන් පසු චුල්ලවේගකේ පැනනැකඟන
කාරණාවට, නව භික්ෂුණී පැවිද්ෙ සමඟ භික්ෂූන් සහකයෝගීව කටයුතු
කිරීකම් අවශයතාවය විසින් පසුබිමක්ෂ සකසා කෙයි.
චුල්ලවේගයට අනුව, තම ශාසනකේ ආයුකාලය වසර ෙහසකින්
පන්සියයක්ෂ ෙක්ෂවා අඩුවන බව එම අවස්ථාකේ දී බුදුන්වහන්කස්
අනාවැකියක්ෂ පළ කළ කස්ක. කබාකහෝ කාන්තාවන් ඇති පුරුෂයන්
කිහිපයක්ෂ පමණක්ෂ ඇති පහසුකවන් කසාරුන්කේ කගාදුරක්ෂ විය හැකි
ගෘහයකට සහ අස්වැන්න ඇති කගායමක්ෂ කහෝ උක්ෂ වගාවක්ෂ ක්ෂෂණිකවම
කරෝගයකට කගාදුරුවීකම් උපමාවලින් ෙ උන්වහන්කස් කම් තත්ත්වය
පැහැදිලි කළ කස්ක.
බුදුන්වහන්කස් පිරිනිවන් පෑකමන් පසු පැවැත්වුණු පළමු
සංගීතිය පිළිබඳව සඳහන්වන පිටකාගත විස්තරකයන් ඇතැම්විට එම
අනාවැකිය හටගන්නට ඇති බව කවනත් විනය සන්සන්ෙනාත්මකව
අධයයනය කිරීකමන් අනතුරුව මා නිගමනය කකාට ඇත (අනාලකයා
2016: 159-177). කවනත් වචනවලින් කියකතාත්, මට කිව හැකිතාක්ෂ
දුරට, පිරිහීම පිළිබඳව අනාවැකිය බුදුන්වහන්කස් සැබැවින්ම කළ
ප්රකාශකයහි සතය වාර්තාව කනාකේ.
කකකස්කවතත්, පාලි පිටක ග්රන්ථය ගැළකපන කලස එහි තිකබන
ආකාරයට කියවීම මකේ කාර්යය වන බැවින් ඉදිරිකේ දී මම
චුල්ලවේගකේ විස්තරය ඒ ආකාරකයන් ම ගනිමි. මහාප්රජාපතී කගෝතමිය
විසින් බුදුන්වහන්කස් කයෝජනා කළ ෙෑට එකඟ වීකමන් පසුව අනාවැකිය
සඳහන්වන බව කමහි දී සැළකිල්ලට ගත යුතු ය. එනිසා, ඇය කකකස්
ක්රියා කළයුතු ෙැයි බුදුන්වහන්කස් විසින් කළ කයෝජනාවට යටත්වීම
සරළව ම කළ බැවින් එය ඇකේ ගරුධර්ම පිළිගැනීම තහනම් කිරීමක්ෂ විය
කනාහැකි ය.
එකස්ම ආනන්ෙ කතරුන්ට අනතුරු හැඟවීමක්ෂ වශකයන් එම
ප්රකාශය කළා විය කනාහැකි වන අතර එම අරමුණ ක්රියාත්මක කිරීමට
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Nor could it have functioned as a warning to Ānanda,
since to perform that purpose the Buddha should have voiced
this prediction earlier, when Ānanda was making his petition.
At this point in the narrative of the Cullavagga, the prediction
can no longer fulfil such a function.
Phra Payutto (2013: 49) suggests the following interpretation:
the Buddha laid down the eight garudhammas as a protective embankment. With such protection the teachings
will last for a long time, just like before.
In other words, from the viewpoint of this interpretation the
prediction and the similes would serve to stress the importance
of the eight garudhammas. They alert members of both monastic orders to the need to implement the guidelines given by
the Buddha regarding the collaboration between bhikkhus and
bhikkhunīs.
THE SIMILE OF THE DYKE
This need is in fact evident from another simile found at this
juncture in the Cullavagga (already alluded to in the quote
above by Phra Payutto). The simile reads as follows:
seyyathāpi, ānanda, puriso mahato taḷākassa paṭikacc’
eva āḷiṃ bandheyya yāvadeva udakassa anatikkamanāya; evam eva kho, ānanda, mayā paṭikacc’eva bhikkhunīnaṃ aṭṭha garudhammā paññattā yāvajīvaṃ anatikkamanīyā ti.
Ānanda, it is just as if a person would construct a dyke for
a great reservoir as a precaution so that the water does not
overflow; in the same way, Ānanda, I have as a precaution prescribed the eight garudhammas for bhikkhunīs,
which are not to be transgressed for the whole of one’s life.
The commentary on this simile, the Samantapāsādikā, explains:
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නම් මීට කපර අවස්ථාකේ දී, එනම් ආනන්ෙ කතරුන් පැවිද්ෙ ප්රොනය
කරන්නැයි ඉල්ලීම කළ අවස්ථාකේ දී බුදුන්වහන්කස් විසින් එම
අනාවැකිය කළ යුතුව තිබුණි. චුල්ලවේග කතාප්රවෘත්තිකේ කමම
අවස්ථාව වනවිට අනාවැකියට තවදුරටත් එබඳු කාර්යයක්ෂ සම්ූර්ණ කළ
කනාහැකි ය.
ප්රා පයුත්කතෝ (2013: 49) පහත අර්ථකථනය කයෝජනා කරයි:
බුදුන්වහන්කස් අෂ්ටගරුධර්ම ආරක්ෂිත අමුණක්ෂ කලස කද්ශනා
කළ කස්ක. එබඳු ආරක්ෂෂාවකින් ධර්මය කලින් තිබුණු පරිද්කෙන්
ම කබාකහෝකල් පවතිනු ඇත.
කවනත් වචනවලින් කියන්කන් නම්, කමම අර්ථකථනකේ
ෙෘෂ්ටිකකෝණයට අනුව, අනාවැකිකයන් සහ උපමාවලින් කකකරනුකේ
අෂ්ට ගරුධර්මවල කාර්යභාරය සහ වැෙගත්කම අවධාරණය කිරීම යි.
භික්ෂූන් සහ භික්ෂුණීන් සහකයෝගීව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධකයන්
බුදුන්වහන්කස් ලබා දුන් මාර්කගෝපකද්ශ ක්රියාවට නැංවීමට ඒවායින්
උභය සංඝයාට ම අනතුරු ඇඟවීමක්ෂ කරයි.
බැම්මක උපමාව
(ෙැනටමත් ප්රා පයුත්කතෝ හිමියන්කගන් උපුටාගත් ඉහත කකාටකසහි හැඟ
වූ පරිදි) චුල්ලවේගකේ කමම සන්ිකේ දී සඳහන්වන කවනත්
උපමාවකින් කමම අවශයතාවය පිළිබඳව සාක්ෂෂයය සැපකේ. එම උපමාව
පහත පරිදි කියකේ:

කසයයථාපි, ආනන්ෙ, පුරිකසා මහකතා තළාකස්ස පටිකච්කච්ව
ආළිං බන්කධයය යාවකෙව උෙකස්ස අනතික්ෂකමනාය;එවකමව
කඛා, ආනන්ෙ, මයා පටිකච්කචව භික්ෂුනීනං අට්ඨ ගරුධම්මා
පඤ්ඤත්තා යාවජීවං අනතික්ෂකමනීයාති.
ආනන්ෙය, යම් කස් පුද්ගලකයක්ෂ ජලාශයක්ෂ වටකකාට ජලය
උතුරා කනායන පරිදි බැම්මක්ෂ බඳියි ෙ, ඒ ආකාරයටම,
ආනන්ෙය, මා විසින් භික්ෂුණීන්ට ආරක්ෂිත පියවරක්ෂ කලස
අෂ්ට ගරුධර්ම පණවන ලදී, ඒවා දිවි ඇතිකතක්ෂ කනාකඩවා
රැකිය යුතු ය.
කම් උපමාවට අොළව සමන්තපාසාදිකා අටුවාව කමකස් පැහැදිලි කරයි:
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paṭikacc’ eva avītikkamanatthāya garudhammā paññattā. tesu apaññattesu … pañc’eva vassasatāni saddhammo tiṭṭheyya. paṭikacc’eva paññattattā pana aparāni pi
pañcavassasatāni ṭhassatī ti. evaṃ paṭhamaṃ vuttaṃ
vassasahassam eva ṭhassatī ti.
The garudhammas have been prescribed as a precaution
for the sake of non-transgression. Had these not been
prescribed … the True Dhamma would endure [only]
five hundred years. Being prescribed as a precaution, it
will endure another five hundred years. Thus it was said
at first that it will endure a thousand years.
The imagery of a dyke recurs in the Kāyagatāsati-sutta in the
Anupada-vagga of the Majjhima-nikāya (discourse 119). The
dyke here serves to ensure that a pond becomes full to the
brim with water. The accumulated power of the water, which
would be available if the dyke were to be opened, illustrates
the power of mindfulness of the body as a means of reaching
any attainment.
The image of a dyke also occurs in a discourse among
the Fives of the Aṅguttara-nikāya (discourse 28), where the
power accumulated through this dyke illustrates the power of
various types of concentration, leading up to any of the six
higher knowledges.
Applied to the present context, this suggests that the
promulgation of the garudhammas functions as a dyke that
serves to afford sufficient protection to women who go forth
as bhikkhunīs in the Buddha’s dispensation. In this way
women can actualize their potential to awaken, comparable to
what is possible through mindfulness of the body or the cultivation of different types of concentration.
THE BHIKKHUS AS PROTECTORS
In terms of the ancient Indian setting, the bhikkhus now had
the role of acting as protectors and guides of the bhikkhunīs.
These are placed under male tutelage comparable to that of lay
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පටිකච්කච්ව අවීතික්ෂකමනත්ථාය ගරුධම්මා පඤ්ඤත්තා. කත්සු
අපඤ්ඤත්කතසු ... පඤ්කචව වස්සසතානි සද්ධම්කමා තිට්කඨයය.
පටිකච්කච්ව පඤ්ඤත්තත්තා පන අපරානි පි පඤ්චවස්සසතානි
ඨස්සාතීති. එවං පඨමං වුත්තං වස්සසහස්සකමව ඨස්සතීති.
ගරුධර්ම පණවා ඇත්කත් ආරක්ෂිත පියවරක්ෂ කලස ය

කනාකඩවා රැකීමට ය. කම්වා නිර්කද්ශ කනා කකළ් නම් ...
සද්ධර්මය වසර පන්සියයක්ෂ [පමණක්ෂ] පවතිනු ඇත. ආරක්ෂිත
පියවරක්ෂ කලස නිර්කද්ශ වීකමන්, තවත් වසර පන්සියයක්ෂ
පවතිනු ඇත. එබැවින් වසර ෙහසක්ෂ පවතී යැයි මුලින් කියන ලදී.

මජ්ිම නිකාකේ අනුපෙ වේගකේ කායගතාසති සූත්රකේ (119 සූත්රය)

බැම්මක උපමාව නැවත සඳහන් කේ. ඉවුරු කට ෙක්ෂවා කපාකුකණහි ජලය
පිරීමට එම බැම්ම උපකාරී කේ. බැම්ම විවෘත කකළ් වී නම් ජලකයහි රැස්
වූ බලය මඟින් ඕනෑම අිගමයකට පත්වීම සඳහා කායගතාසතිකයන්
ලබාකෙන බලය පිළිබිඹු කරයි.
බැම්කමහි සංකල්ප රූපය අංගුත්තර නිකාකේ පංචක නිපාතකේ
සූත්රයක (28 වැනි සූත්රය) සඳහන් වන අතර එහි දී කමම බැම්කමන්
රැස්කරන ලෙ බලය මඟින් සය අභිඤ්ඤාවන්කගන් ඕනෑම එකකට
පත්වීම සඳහා විවිධ සමාධීන්කේ බලය පිළිබිඹු කරයි.
භික්ෂුණීත්වයට පත්වන කාන්තාවන් රැකකන ආරක්ෂෂක
බැම්මක කාර්යය ගරුධර්ම පැනවීකමන් කකකරන බව වත්මන්
සන්ෙර්භයට කමය අොළ කළ විට කයෝජනා කේ. කම් ආකාරයට
කායගතාසතිය කහෝ විවිධ සමාධීන් වැඩීකමන් කළ හැකි කද්ට සමානව
කාන්තාවන්ට තමන්කේ රහත්වීකම් හැකියාව යථාර්ථයක්ෂ බවට පත් කර
ගත හැකිය.
භික්ෂූන් රැකවලුන් වශකයන්
පැරණි ඉන්දියානු පසුබිම සළකා බැලීකම් දී, එකල ගිහි කාන්තාවන්
ඔවුන්කේ පියවරු, ස්වාමිපුරුෂයන්, කහෝ පුත්රයන්කේ ආරක්ෂෂාව යටකත්
පුරුෂ භාරකාරත්වයට පත්ව සිටීම හා සමානව, කමතැන් පටන්
භික්ෂුණීන්කේ ආරක්ෂෂකයින් සහ මාර්කගෝපකද්ශකයින් කලස කටයුතු
කිරීකම් භූමිකාව භික්ෂූන්ට පැවරිණි.
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The Eight Garudhammas

women who, in the ancient Indian setting, were under the protection of their fathers, husbands, or sons.
Here it is also of relevance that in the Cullavagga account Mahāpajāpatī Gotamī expresses her acceptance of the
eight garudhammas with recourse to a simile, already mentioned in the previous chapter:
It is just as if there were a young woman or a young
man, youthful and fond of adornment who, having
washed the head, on obtaining a garland of lotuses,
jasmine, or roses, would accept it with both hands and
place it on the head.
In the ancient Indian setting, the giving of a garland to a
female has connotations of a marriage engagement. It implies
that the women so garlanded is betrothed and should no longer
be considered as a potential wife by other males. She is now
under the protection not only of the male members of her own
family, but also of those of her future in-laws. As such, a
woman garlanded as a sign of engagement, mālāguṇaparikkhittā, finds mention in the discourses in a list of women with
whom having sexual relations is particularly reprehensible.
At the same time, however, in a discourse in the first
chapter of the Majjhima-nikāya (discourse 5), the Anaṅgaṇasutta, the same simile serves to illustrate the joy experienced
by bhikkhus on receiving an instruction in the Dhamma.
Combining these two indications, the usage of the simile
of placing a garland of flowers on her head by Mahāpajāpatī
Gotamī could be understood to convey her joy at being allowed to go forth. At the same time, it can be read as an allusion to the fact that, by means of the eight garudhammas, she
is now entering a relationship of protection and tutelage with
the order of bhikkhus, comparable to the protection a woman
garlanded as a sign of engagement would receive from the
family of her in-laws.
This tutelage in particular ensures that the woman who
has entered it is not seen as fair game by other males who might
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අෂ්ටගරුධර්ම
ෙැනටමත් කලින් පරිච්කේෙකේ කපන්වා දී ඇති පරිදි, චුල්ලවේග
සිදුවීකමහි මහාප්රජාපතී කගෝතමිය විසින් ඇකේ ගරුධර්ම පිළිගැනීම
උපමාවකින් ෙැක්ෂවීම ෙ මීට අොළ කේ:
කුඩා ෙරුවකු කහෝ ෙැරියක තරුණ වූකේ, ආභරණවලට කැමැති
වූකේ, හිස කස්දූ පසු, කනළුම්, පිච්ච, කහෝ කරෝස මල් මාලාවක්ෂ
ලැබුණ විට, එය ෙෑතින් ම පිළිකගන හිසමත තබාගන්කන් යම් කස්
ෙ, ඒ ආකාරකයන් පිළිගැනීම යි.
පැරණි ඉන්දියානු පසුබිම තුළ කාන්තාවකට මල්මාලාවක්ෂ දීකමන් විවාහ
ගිවිසගැනීමකැයි යන අර්ථ හැඟකේ. එකස් මල්මාලාවක්ෂ පැළඳූ කාන්තාව
සරණ ගිවිසගත් තැනැත්තියක වන අතර අකනක්ෂ පුරුෂයන් විසින් බිරියක්ෂ
වීම පිණිස තවදුරටත් ඇයව කනාකසවිය යුතු ය. ඇය ඇකේ පවුකල් පිරිමි
පාර්ශවකේ අයවලුන්කේ ආරක්ෂෂාව යටකත් පමණක්ෂ කනාව, අනාගත
නෑයින්කේ ආරක්ෂෂාවට ෙ පාත්ර කේ. ඒ ආකාරයට, සූත්රවල, ලිංගික
සම්බන්ධතා පැවැත්වීම විකශ්ෂකයන් ම ගර්හා කළ යුතුවන කාන්තාවන්
ලැයිස්තුවක, විවාහ ගිවිසගැනීකම් සළකුණක්ෂ කලස මල්මාලාවක්ෂ ෙැරූ
කාන්තාවක්ෂ කහවත් මාලාගුණපරික්ෂිත්තාවක සඳහන් කේ.
කකකස්කවතත්, මීට සමගාමීව, මජ්ිම නිකාකේ පළමු
පණ්ණාසකකේ අනංගන සූත්රකයහි (5 සූත්රය), භික්ෂූන් විසින් ධර්මය
ඇසීකමන් ලබන ප්රීතිය නිරූපණය කිරීම සඳහා එම උපමාව ම භාවිත
කකාට ඇත.
කම් සළකුණු කෙක ම එක්ෂකිරීකමන්, හිකසහි මල්මාලාවක්ෂ
පැළඳීකම් උපමාව මහාප්රජාපතී කගෝතමිය විසින් භාවිත කිරීකමන් අෙහස්
වන්කන් පැවිද්ෙට ඉඩදීම කවනුකවන් ඇයට ෙැනුණු ප්රීතිය යැයි ගත
හැකිය. මීට සමගාමීව, මල්මාලාවක්ෂ පැළඳූ කාන්තාවක්ෂ ඇකේ විවාහක
ඥාතීන්කේ ආරක්ෂෂාවට පත් වන්නාක්ෂ කමන්, අෂ්ට ගරුධර්ම මඟින් ඇය
ෙැන් භික්ෂු පැවිද්කද් ආරක්ෂෂක සම්බන්ධතාවයකට හා භාරකාරත්වයකට
ඇතුළුවීම අෙහස් වන්කන් යැයි වයංගකයන් අෙහස්කරන පරිදි එය කියවිය
හැකිය.
එයට ඇතුළු වූ කාන්තාවක්ෂ අකනකුත් පුරුෂයන්කේ පහසු
කගාදුරක්ෂ කලස සැළකකන්කන් නැති බව කමම භාරකාරත්වය මඟින්
විකශ්ෂකයන් ම තහවුරු කකකරන අතර එකස් කනා වූ කල ඔවුන් ඇකගන්
අයුතු ප්රකයෝජන ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත. කලින් පරිච්කේෙකයහි ස-
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otherwise try to take advantage of her. As mentioned in the
previous chapter, the Vinaya reports several occasions when
bhikkhunīs were raped.
A case in point is the narrative that accompanies pācittiya 27 for bhikkhus. Travelling alone, without being accompanied by bhikkhus, a group of bhikkhunīs was raped. This then
led to an amendment of the regulation that bhikkhus should not
travel together with bhikkhunīs, making it allowable to do so in
order to afford protection to bhikkhunīs. The same scenario
recurs in relation to crossing a river in the narrative for
pācittiya 28 for bhikkhus. Clearly the perception of bhikkhunīs
as fair game was a serious problem, despite their wearing of
monastic robes and having shaven heads.
From this viewpoint, for Mahāpajāpatī Gotamī and her
following to go forth would indeed be comparable to a household with many women and few men, which can easily be attacked by robbers. The possibility of being raped might then
appear similar to a ripe crop of rice or sugar cane that is suddenly attacked by a disease.
The perspective that emerges in this way provides an
approach to understanding this part of the Cullavagga account
in a way that does not conflict with the material surveyed in
the first chapter of this study. Once several discourse passages
see all four assemblies, including the bhikkhunīs, as potentially
contributing to a prevention of the decline of Dhamma through
their conduct, the mere existence of bhikkhunīs could hardly in
itself be considered as fostering such a decline.
Instead, the theme that appears to stand in the background of several garudhammas, as well as of the above-mentioned similes, appears to be the need for bhikkhus to act as
protectors and guides for the newly-founded order of bhikkhunīs. This need manifests right away in relation to the ordination of the Sakyan women who had followed Mahāpajāpatī
Gotamī.
In fact the Vinaya accords significant importance to the
willingness of bhikkhus to confer higher ordination on bhik118

අෂ්ටගරුධර්ම
-ඳහන් කරන ලෙ ආකාරයට, භික්ෂුණීන් දූෂණයට පත් වූ සිදුවීම් අවස්ථා
කිහිපයකදී ම විනය වාර්තා කරයි.
පාචිත්තිය 27 ට අොළ සිදුවීම මීට අොළ කේ. භික්ෂූන් සමග
කනාව තනිව සංචාරය කිරීකම් දී භික්ෂුණීන් පිරිසක්ෂ දූෂණයට ලක්ෂ විය.
කමයින් අනතුරුව භික්ෂූන් භික්ෂුණීන් සමඟ සංචාරය කනා කළ යුතුය
යන පැනවීම සංකශෝධනය වී, භික්ෂුණීන්ට ආරක්ෂෂාව සැපයීකම්
අරමුණින් එයට අවසර දීම සිදුකරන ලදී. ගඟක්ෂ තරණය කිරීමට අොළව
එම සිද්ියම 28 වැනි භික්ෂු පාචිත්තියට අොළ කතා ප්රවෘත්තිකයහි
සඳහන් කේ. භික්ෂුණීන් කසාවත් ෙරා හිසමුඩු කළ ෙ, ඔවුන් පහසු
කගාදුරක්ෂ කලස සැළකීම පැහැදිලිව ම ෙරුණු ගැටළුවක්ෂ වී තිබුණි.
කමම ෙෘෂ්ටිකකෝණකයන් බැලූ කල, මහාප්රජාපතී කගෝතමියට හා
ඇකේ අනුගාමිකාවන්ට පැවිද්ෙ ලැබීම කබාකහෝ කාන්තාවන් ඇති පුරුෂයන්
අඩු ගෘහයකට සැබෑ කලස ම උපමා කළ හැකි අතර එම නිවස පහසුකවන්ම
කසාරුන්ට කගාදුරු විය හැකිය. අස්වැද්දුණු කගායමක්ෂ කහෝ උක්ෂ වගාවක්ෂ
හදිසි කරෝගයකට කගාදුරුවීමට සමානව එවිට දූෂණයට පත්වියහැකි බව
කපකනනු ඇත.
කම් ආකාරකයන් අවකබෝධවන අෙහස කමම අධයයනකයහි
පළමු පරිච්කේෙකේ අධයයනය කරන ලෙ කරුණු සමඟ පරස්පර විකරෝධී
කනාවී චුල්ලවේගකේ කමම කකාටස අවකබෝධ කරගැනීමට උපකාරී
කවයි. භික්ෂුණීන් ෙ ඇතුළුව, සිේවණක්ෂ පිරිකසහි චර්යාව ධර්මකේ පිරිහීම
මර්ෙනය වීමට අනුග්රහයක්ෂ කලස සූත්ර ගණනාවක ම කේෙ අෙහස් කරන
විට, භික්ෂුණීන් සිටීම නිසා පමණක්ෂ ම එබඳු පිරිහීමක්ෂ කේ යැයි සැළකීම
අපහසු කේ.
ඒ කවනුවට, නවක භික්ෂුණීන් කකකරහි භික්ෂූන්
රැකවලුන් කලස සහ මාර්කගෝපකද්ශකයන් කලස කටයුතු කිරීකම්
අවශයතාවය ගරුධර්මවලින් කපන්වුම් කරන බව ගරුධර්ම කිහිපයක
පසුබිකමහි කමන්ම ඉහතින් සඳහන් කළ උපමාවලින් ෙ මතුවන කත්මාව
කේ. මහාප්රජාපතී කගෝතමිය අනුගමනය කළ ශාකය කාන්තාවන්
පැවිදිකිරීමත් සමඟම කමම අවශයතාවය පැන නගියි.
භික්ෂූන් භික්ෂුණීන්ට උපසම්පොව පිරිනැමීම සඳහා කැමතිවීමට
විනය සුවිකශ්ෂී වැෙගත්කමක්ෂ ලබා කෙයි. මහාවේගකේ තුන්වැනි
පරිච්කේෙය (6 වැනි කකාටසට) අනුව, ශික්ෂෂාමානාවක්ෂ උපසම්පොව
අකේක්ෂෂා කරන්කන් නම්, ඇකේ උපසම්පොවට සහභාගීවීම සඳහා වස් ව-
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khunīs. According to the third chapter of the Mahāvagga (section 6), if a probationer wishes for higher ordination, a bhikkhu
is permitted to leave his rains residence for up to seven days in
order to participate in her higher ordination. He should go with
the thought:
upasampadaṃ ussukkaṃ karissāmi vā, anussavessāmi
vā, gaṇapūrako vā bhavissāmī ti.
I will make an effort for her higher ordination, I will
make the announcement or I will complete the quorum.
The first reported instance of bhikkhus granting higher ordination to female candidates, the ordination of the Sakyan
women, is the topic I will be exploring in the next chapter.
SUMMARY
The eight garudhammas regulate various aspects of conduct
for bhikkhunīs, several of which recur as pācittiya rules elsewhere in the Vinaya. The garudhammas also show how the
two monastic orders are to collaborate, with the order of bhikkhus taking a leading role in legal matters and coming to stand
in place of the protection a lay woman would have received
from her father, husband, or son.
Out of the eight garudhammas, the one of particular importance for the overall topic of bhikkhunī ordination is the
sixth. This stipulates the need for both orders to collaborate in
giving ordination to a female candidate who has completed the
probationary training. Elsewhere the Vinaya indicates that failure to complete such probationary training does not invalidate an
ordination, although the preceptor incurs a pācittiya offence.
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-සන ස්ථානකයන් දින හතක්ෂ බැහැරව කගාස් සිටීමට භික්ෂුවකට අවසර
දී ඇත. උන්වහන්කස්:

උපසම්පෙං උස්සුකං කරිස්සාමි වා, අනුස්සකවස්සාමි වා,
ගණූරකකා වා භවිස්සාමී ති.
මම ඇකේ උපසම්පොවට උත්සාහයක්ෂ ගනිමි කහෝ ෙැනුම් දීමක්ෂ
කරන්කනමි කහෝ ඌණ ූරණය කරන්කනමි කහෝ යන
සිතුවිල්කලන්
උන්වහන්කස් බැහැර යා යුතු ය.

භික්ෂූන් විසින් කාන්තා අකේක්ෂිකාවන්ට උපසම්පොව ප්රොනය කිරීකම්
පළමු වාර්තා වූ සිදුවීම කහවත් ශාකය කාන්තාවන් පැවිදිකිරීම මා ඊළඟ
පරිච්කේෙකේ අධයයනය කරන මාතෘකාව කේ.
සාරාංශය

භික්ෂුණීන්කේ චර්යාකේ විවිධ පැතිකඩ ක්රමවත් බවට පත් කරන අෂ්ට
ගරුධර්ම වලින් කිහිපයක්ෂ විනකයහි කවනත් තැනක පාචිත්තිය නීති
වශකයන් සඳහන් කවයි.
භික්ෂු සංඝයා විනය කාරණාවල දී
මාර්කගෝපකද්ශක භූමිකාව ගනිමින් හා ගිහි කාන්තාවක්ෂ තම පියාකගන්,
ස්වාමිපුරුෂයාකගන්, කහෝ පුත්රයාකගන් ලබන රැකවරණය කමන්
රැකවරණයක්ෂ ලබාකෙන තැනට භික්ෂූන් පත්වීකමන්, උභය සංඝයා
කකකස් කටයුතු කළයුතුෙැයි යන්න ෙ ගරුධර්මවලින් කපන්වා කෙයි.
ගරුධර්ම අකටන්, භික්ෂුණී පැවිද්ෙ යන මාතෘකාවට ඉතා
වැෙගත් වනුකේ හයවැනි ගරුධර්මය යි. සික්ෂඛමානා කාලය නිමකළ
කාන්තා අකේක්ෂිකාවකට පැවිද්ෙ ලබාදීකම් දී උභය සංඝයා සහකයෝගීව
කටයුතු කිරීකම් අවශය යතාවය කමයින් කපන්වා කෙයි. එබඳු
පුහුණවක්ෂ සම්ූර්ණ කළ කනාහැකි වීකමන් පැවිද්ෙක්ෂ අවලංගු
කනාවනමුත් ඊට අොළ උපාධයායවරිය පාචිත්තිය ඇවතකට පත්වන බව
විනකයහි කවනත් තැනක සඳහන් කේ.
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Mahāpajāpatī Gotamī had received her ordination by accepting
the eight garudhammas. Three of these, the fourth, fifth, and
sixth garudhammas, require the cooperation of “both orders”.
Thus not only in matters of invitation (fourth garudhamma)
and the undergoing of penance (fifth garudhamma), but also in
matters of ordination (sixth garudhamma) the respective procedures could not have been implemented right away.
Although Mahāpajāpatī Gotamī had now become a bhikkhunī, she was alone. For the procedures described in these
three garudhammas to be undertaken, first an order of bhikkhunīs had to come into existence by ordaining other female
candidates who could then join Mahāpajāpatī Gotamī to perform these legal acts.
Yet, an order of bhikkhunīs could not come into existence
in the way described in the sixth garudhamma. Mahāpajāpatī
Gotamī could not have gathered a bhikkhunī quorum for cooperating with a quorum of bhikkhus in giving ordination to female
candidates, simply because there were no other bhikkhunīs. Higher
ordination from both orders was impossible at that time.
This impossibility had the predictable result that Mahāpajāpatī Gotamī had to come back to the Buddha and ask what
she should do in regard to her five hundred followers, who also
wanted to become bhikkhunīs.
MAHĀPAJĀPATĪ GOTAMĪ’S REQUEST FOR GUIDANCE
The Cullavagga reports Mahāpajāpatī Gotamī requesting guidance from the Buddha in the following manner:
atha kho mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. ekamantaṃ ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī
bhagavantaṃ etadavoca: kathāhaṃ, bhante, imāsu sākiyānīsu paṭipajjāmī ti?
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ශාක්ය ක්ාන්තාවන්ගේ පැවිද්ද
අෂ්ට ගරුධර්ම පිළිගැනීගමන් මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය පැවිද්ද ලැබුවාය.
සිව්වැනි, පස්වැනි, සහ හයවැනි යන ගේ ගරුධර්ම තුනට ම, උභය
සංඝයාගේ සහගයෝගය අවැසි ගව්. එමනිසා පවාරණ ක්ටයුතුවල දී
(සිව්වැනි ගරුධර්මය), ගහෝ මානත් පිරීගේ දී (පස්වැනි ගරුධර්මය)
පමණක් ගනාව, පැවිදි කිරීම සේබන්ධ ක්ාරණාවල දී ද (සයවැනි
ගරුධර්මය), ඒවාට අදාළ වැඩ පිළිගවලවල් එගවගල් ම ආරේභකිරීමට
ගනාහැකි වන්නට ඇත.
මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය ඒ වන විට භික්ුණියක් බවට පත් ව
සිටිය ද, සිටි එක්ම භික්ුණිය ඇයයි. ගමම ගරුධර්ම තුගනහි විස්තර ක්ර
ඇති ක්රියා වැඩපිළිගවලවල් ක්රියාවට නැංවීම සඳහා, පළමුගවන් ම,
මහාප්රජාපතී ගගෝතමියට එක්ව එම විනයක්ර්ම ක්ළහැකි අගනකුත්
ක්ාන්තාවන් පැවිදිගක්ාට භික්ුණී පැවිද්දක් බිහි විය යුතුව තිබුණි.
එගහත්, සයවැනි ගරුධර්මගේ විස්තර ක්ර තිගබන ආක්ාරගේ
භික්ුණී පැවිද්දක් බිහිවිය ගනාහැකිය. සරළවම කිවගහාත් ගවනත්
භික්ුණීන් ගනාසිටි බැවින් ක්ාන්තා අගේක්ික්ාවන්ට පැවිද්ද ලබාදීගේ
දී භික්ු ගණපූරණයක් සමඟ ක්ටයුතු ක්ළ හැකි භික්ුණී ගණපූරණයක්
එක්ැස් කිරීමට මහාප්රජාපතී ගගෝතමියට ගනාහැකි වුණි. උභය
සංඝයාගගන්ම උපසේපදාව ලැබීම ඒ වන විට ක්ළ ගනාහැකි ය.
මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය බුදුන්වහන්ගස් ගවත පැමිණ පැවිදි වීමට
ක්ැමැත්ත තිබුණු ඇගේ අනුගාමික් පන්සියයක් ක්ාන්තාවන් ගක්ගරහි
කුමක් ක්ළ යුතුදැයි අසන්නට සිදුවූගේ, අනුමානවශගයන්, ගමම
ගනාහැකි වීගේ ප්රතිඵලයක් වශගයන් වන්නට ඇත.
මාර්ගගෝපගද්ශ සඳහා මහාප්රජාපතී ගගෝතමියගේ ඉල්ීම
මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය බුදුන්වහන්ගස්ගගන් මාර්ගගෝපගද්ශ සඳහා
ඉල්ීම චුල්ලවේගය පහත ආක්ාරයට වාර්තාක්ර ඇත:

අථ ග ා මහාපජාපතී ගගෝතමී ගයන භගවා ගතනුපසංක්මි,
උපසංක්මිත්වා භගවන්තං අභිවාගදත්වා ඒක්මන්තං අට්ඨාසි.
ඒක්මන්තං ඨිතා ග ා මහාපජාපතී ගගාතමී භගවන්තං එතදගවාච:
ක්ථාහං, භන්ගත, ඉමාසු සාකියානීසු පටිපජ්ජාමීති?
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Then Mahāpajāpatī Gotamī approached the Blessed One.
Having approached and paid homage to the Blessed One,
she stood to one side. Standing to one side, Mahāpajāpatī
Gotamī said this to the Blessed One: “Venerable sir, how
should I proceed in relation to those Sakyan women?”
atha kho bhagavā mahāpajāpatiṃ gotamiṃ dhammiyā
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
Then the Blessed One instructed, encouraged, inspired,
and gladdened Mahāpajāpatī Gotamī with a talk on the
Dhamma.
atha kho mahāpajāpatī gotamī bhagavatā dhammiyā
kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
Then Mahāpajāpatī Gotamī, having been instructed, encouraged, inspired, and gladdened by the Blessed One
with a talk on the Dhamma and having paid homage to
the Blessed One, left [circumambulating him], keeping
her right side towards him.
atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: anujānāmi, bhikkhave, bhikkhūhi
bhikkhuniyo upasampādetun ti.
Then the Blessed One, having given a talk on the Dhamma in relation to this matter, addressed the bhikkhus:
“Bhikkhus, I authorize the giving of the higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus.”
According to the excerpt translated above, in a situation when
no order of bhikkhunīs had yet come into existence, the Buddha authorized bhikkhus to ordain female candidates on their
own. The present ruling on single ordination caters to the case
when the standard procedure of dual ordination by both orders,

124

ශාක්ය ක්ාන්තාවන්ගේ පැවිදිවීම

එවිට මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය බුදුන් වහන්ගස් ගවත එළඹුණා ය.
එළඹ, භාගයවතුන් වහන්ගස්ට වැඳ, එක්ත්පගසක් සිටියා ය.
එක්ත්පගසක් සිටිමින්, මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය භාගයවතුන් වහන්ගස්ට
ගමගස් කීවා ය: “ස්වාමීනි, ගමම ශාක්ය ක්ාන්තාවන් සේබන්ධගයන්
මා ගක්ගස් පිළිපැදිය යුතු ද?”

අථ ග ා භගවා මහාපජාපතිං ගගෝතමිං ධේමියා ක්ථාය
සන්දස්ගසසි සමාදගපසි සමුත්ගත්ගජ්සි සේපහංගස්සි.
එවිට භාගයවතුන් වහන්ගස් ධර්මානුශාසනා ගක්ාට, දිරිමත්
ගක්ාට, උද්වීපනය ගක්ාට, මහාප්රජාපතිය ධර්ම ගද්ශනාවකින්
ප්රගබෝධමත් ක්ළ ගස්ක්.

අථ ග ා මහාපජාපතී ගගෝතමී භගවතා ධේමියා ක්ථාය
සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්ගත්ජිතා සේපහංසිතා භගවන්තං
අභිවාගදත්වා පදක්ිණං ක්ත්වා පක්ක්ාමි.
එවිට මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය භාගයවතුන් වහන්ගස් විසින්
ධර්මානුශාසනා ක්රන ලදුව, දිරිමත් ක්රන ලදුව, උද්වීපනය ක්රන
ලදුව, ධර්ම ගද්ශනාවකින් ප්රගබෝධමත් ක්රන ලදුව භාගයවතුන්
වහන්ගස්ට වැඳ නමස්ක්ාර ගක්ාට (උන්වහන්ගස්ව ප්රදක්ිණා
ගක්ාට) ඇගේ දකුණු අත උන්වහන්ගස් ගදසට පවතින ගස්
බුහුමනින් නික්මගියාය.

අථ ග ා භගවා එතස්මිං නිදාගන ධේමිං ක්ථං ක්ත්වා භික්ූ
ආමන්ගත්සි: අනුජානාමි, භික් ගව, භික්ූහි භික්ුනිගයා
උපසේපාගදතුන්ති.
එවිට භාගයවතුන් වහන්ගස් ගේ ක්රුගණහි දැහැමි ක්ථා ගක්ාට
භික්ූන් ඇමතූ ගස්ක්: “මහගණනි, භික්ූන් විසින් භික්ුණීන්ව
උපසේපදා කිරීමට අනුදනිමි”යි යනුගවනි.”
ඉහතින් පරිවර්තනය ක්රන ලද උපුටනයට අනුව, භික්ුණී පැවිද්දක්
ආරේභ ගනාවී තිගබන අවස්ථාවක්, භික්ූන් විසින් පමණක් ක්ාන්තාවන්
පැවිදිකිරීමට බුදුන්වහන්ගස් අවසර දුන් ගස්ක්. ගමම ඒක්පාර්ශවීය
පැවිදිකිරීගේ නියමය අදාළවනුගේ, සයවැනි ගරුධර්මගේ අගේක්ිත
පරිදි, සරළවම භික්ුණී පැවිද්ද ගනාපවතින බැවින්, උභයසංඝයා විසින්
උභය පාර්ශ්වීයව පැවිදි කිරීගේ සේමත ක්රියාපිළිගවල අනුගමනය ක්ළ
ගනාහැකි විට ය.
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envisaged in the sixth garudhamma, cannot be followed, simply
because an order of bhikkhunīs is not in existence.
THE IMPLICATIONS OF THE SIXTH GARUDHAMMA
In the preceding part of the Cullavagga narrative, the Buddha
is on record as promulgating the sixth garudhamma in reply to
Ānanda’s request to create an opportunity for women to go
forth in the Buddha’s dispensation. In this way, the Cullavagga
presents the Buddha as asking Mahāpajāpatī Gotamī to accept
a stipulation that she will not be able to carry out.
Even though by accepting the whole set of eight garudhammas she could become a bhikkhunī, she would not be able
to form the quorum required for conferral of the higher ordination on her following of Sakyan women who also wanted
higher ordination. From the outset it was clear that she would
be unable to act according to the sixth garudhamma in the way
this is now found in the Cullavagga.
Taking into account the way the Buddha is presented
elsewhere in the canonical texts, it seems hardly possible to
assume that the Vinaya portrays him as having overlooked the
fact that he was promulgating a ruling that right away was impossible to keep. In fact I am not aware of any case in the
Vinaya where the Buddha gives a ruling that, as soon as it is
promulgated, is impossible to put into practice.
The Vinaya does record numerous instances where the
Buddha finds a need to amend rules, but these are shown to
arise because of new situations or problems that manifested
subsequently, not because straight away the rule could not be
followed at all.
Therefore a more convincing interpretation of the present episode would be to assume that it shows the Buddha
purposefully acting in this way. This impression is supported
by the fact that he did not lack alternative courses of action.
A simple alternative would have been to formulate the
sixth garudhamma in a different way. The Buddha could have
simply stipulated the need for female candidates to receive or126

ශාක්ය ක්ාන්තාවන්ගේ පැවිදිවීම

සයවැනි ගරුධර්මගේ ගමයාර්ථ
ක්ාන්තාවන්ට බුද්ධ ශාසනගයහි පැවිදිවීමට අවස්ථාවක් ඇති කිරීමට
ආනන්ද ගතරුන් ක්ළ ඉල්ීමට පිළිතුරක් වශගයන් බුදුන්වහන්ගස්
සයවැනි ගරුධර්මය අනුදැන වදාරන ගස්ක්ැයි චුල්ලවේග ක්තා
ප්රවෘත්තිගේ මුල් ගක්ාටගසහි වාර්තා ගව්. ගේ ආක්ාරයට, මහාප්රජාපතී
ගගෝතමියට අනුගමනය ක්ළ ගනාහැකි ගක්ාන්ගද්සියක් පිළිගන්නැයි
බුදුන්වහන්ගස් විසින් ඉල්ලා සිටින ආක්ාරයක් චුල්ලවේගය ඉදිරිපත්
ක්රයි.
ගරුධර්ම සියල්ල පිළිගගන ඇයට භික්ුණියක් වීමට හැකි වුව ද,
ඇගේ අනුගාමික්ා වූ උපසේපදාව අගේක්ෂා ක්ළ ශාක්ය ක්ාන්තාවන්ට
උපසේපදාව පිරිනැමීම සඳහා අවශයය ගණපූරණය සැක්සීමට ඇයට
ගනාහැකිවනු ඇත. 6 වැනි ගරුධර්මයට අනුව ක්රියා කිරීමට ඇයට
ගනාහැකිවන බව එය චුල්ලවේගගේ ගමක්ල සඳහන්වන ආක්ාරයට
පැහැදිලි විය.
අනුගමනය කිරීමට ගනාහැකියැයි එගවගල් ම පැහැදිලිවන
නීතියක් බුදුන්වහන්ගස් විසින් අතපසුවීගමන් පැන වූ ගස්ක්ැයි විනය
පිටක්ය ගපන්වා ගදන බවක් අනුමාන කිරීමට ඉතා දුෂ්ක්ර බව, පිටක්ාගත
ග්රන්ථයන්හි ගවනත් තැන්වල බුදුන්වහන්ගස් ගැන සඳහන් ගක්ාට ඇති
ආක්ාරය සැළකිල්ලට ගැනීගේ දී ගපනී යයි. එගස්ම පැන වූ විගසම
අනුගමනය ක්ළ ගනාහැකි නීතියක් බුදුන්වහන්ගස් විසින් අනුදැන වදාළ
බවක් විනගයහි සඳහන්වන කිසිදු අවස්ථාවක් පිළිබඳව මා දැනුවත්ව
නැත.
ගනාගයකුත් සිදුවීේ සේබන්ධගයන් විනය නීති සංගශෝධනය
කිරීගේ අවශයතාවය බුදුන් වහන්ගස් විසින් දුටු අයුරු විනගයහි වාර්තා
වනමුත් ගේබඳු අවස්ථා පැනනැගී ඇත්ගත් අලුත් සිදුවීේ නිසා ගහෝ පසුව
හටගත් ගැටළු මත පදනේව ගහෝ මිස කිසිගස්ත් ම එම පැනවූ නීතිය
පැනවූ විගසම අනුගමනය කිරීමට ගනාහැකි වූ නිසා ගනාවන බව ගේ
වාර්තාවලින් ගපනී යයි.
ගමම සිදුවීමට අදාළව ඒත්තු ගැන්ගවන අර්ථක්ථනය නේ බුදුන්
වහන්ගස් සිතාමතාම ගමගස් ක්ටයුතු ක්රන බවක් ගමයින් ගපන්වා
ගදන්ගන් යැයි අනුමාන කිරීම යි. වික්ල්ප ක්රියා පටිපාටීන්ගේ අඩුවක්
උන්වහන්ගස්ට ගනාතිබුගේ ය යන ක්ාරණගයන් ගේ අදහස සනාථ ගව්.
ගවනත් ආක්ාරයකින් සයවැනි ගරුධර්මය සැක්සීම සරල
වික්ල්පය විය හැකිව තිබුණි. භික්ුණීන් පිළිබඳව කිසිදු සඳහන් කි-
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dination from bhikkhus, without mentioning any bhikkhunīs
and without bringing in the need for a probationary training.
Such a formulation would have been entirely unproblematic. Mahāpajāpatī Gotamī’s followers could have been directly ordained by the bhikkhus, without any need for Mahāpajāpatī Gotamī to come back and enquire about how to proceed.
Yet this is not what the Cullavagga reports.
In the present situation in the Cullavagga narrative, when
Mahāpajāpatī Gotamī approaches the Buddha to ask how she
should proceed to settle the situation of her followers, the Buddha
could have easily ordained them himself. A simple act of ordination on his part would have sufficed and been a straightforward solution, similar to the way he elsewhere ordains bhikkhus himself.
An even easier solution would have been to make the acceptance of the eight garudhammas serve as the higher ordination for Mahāpajāpatī Gotamī’s followers as well. Such a use of
the garudhamma ordination procedure would have been straightforward and no further action would have been required. The bhikkhunī order created in this way would have been able to cooperate with bhikkhus in future ordinations, in accordance with the
sixth garudhamma. But this is not what the Pāli Vinaya reports.
ORDINATION BY BHIKKHUS
In spite of all these possible alternatives, the Buddha is on record
for delegating the task of ordination to the bhikkhus. The Cullavagga narrative reads as if the Buddha creates the conditions for
further legislation and then uses this to promulgate a rule that
bhikkhus should ordain bhikkhunīs on their own in a situation
where no bhikkhunī order able to cooperate with them is in existence. On this reading the circumstances and details described in
the Cullavagga fall into place in a meaningful manner.
If one instead were to presume that the authorization for
bhikkhus was meant to settle the situation at that one time in
the past only, one would have to consider the Cullavagga as
showing the Buddha to be acting inconsistently or even overlooking the consequences of what he is doing. For him to pro128
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-රීමක් නැතිව සහ සික් ාමානා පුහුණුවක් අවශයතාවය ගගනහැර ගනා
දක්වා අගේක්ික්ාවන්ට භික්ූන්ගගන් පැවිද්ද ලබාගැනීමට නියම
කිරීමට බුදුන්වහන්ගස්ට හැකියාව තිබුණි.
එබඳු සැක්සීමක් මුළුමනින් ම ගැටළුවලින් ගතාර වන්නට තිබුණි.
මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය නැවත පැමිණ ගක්ගස් ක්ළ යුතුදැයි විමසීමක්
කිරීගේ අවශයතාවක් නැතිව මහාප්රජාපතී ගගෝතමියගේ අනුගාමික්ාවන්
සෘජුවම භික්ූන් විසින් පැවිදි ක්ළ හැකිව තිබුණි. එගහත් චුල්ලවේගය
වාර්තා ක්රන්ගන් එබඳු ගදයක් ගනාගව්.
චුල්ලවේග වෘත්තාන්තගයහි ගමම සිදුවීගමහි දී, තම අනුගාමික්ාවන්
සේබන්ධ ගැටළුව ගක්ගස් විසඳිය යුතුදැයි විමසීමට මහාප්රජාපතී
ගගෝතමිය බුදුන්වහන්ගස් ගවත පැමිණිවිට, බුදුන්වහන්ගස් විසින් ම
ඔවුන්ව පහසුගවන් පැවිදික්ළ හැකිව තිබුණි. ගවනත් තැන්වල
බුදුන්වහන්ගස් විසින් භික්ූන් පැවිදි ක්ළ අවස්ථාවන් හා සමානව,
උන්වහන්ගස් විසින් සරළ පැවිදි කිරීගේ ක්ර්මයක් ක්ගළ් වී නේ එය
ප්රමාණවත් ගස්ම සෘජු විසඳුමක් ද වන්නට තිබුණි.
මහාප්රජාපතී ගගෝතමියගේ අනුගාමික්ාවන්ට ද ගරුධර්ම
පිළිගැනීගමන් පැවිදි-උපසේපදාව ලබාදීම මීටත් වඩා සරළ විසඳුමක්
වන්නට තිබුණි. ගරුධර්ම පැවැදි කිරීගේ ක්රියා පටිපාටිගයන් එබඳු
ප්රගයෝජනයක් ගත්ගත් වී නේ එය සෘජු ගමන්ම ගවනත් ක්රියාමාර්ගයක්
ගැනීගේ අවශයතාවයකින් ගතාර වන්නට තිබුණි. ගේ ආක්ාරගයන්
ආරේභ ක්ළ භික්ුණී පැවිද්දට අනාගත පැවිදිකිරීේවල දී, හයවැනි
ගරුධර්මයට අනුකූලව, භික්ූන් සමඟ සහගයෝගීව ක්ටයුතු කිරීමට හැකි
වන්නට තිබුණි. නමුත් පාලි විනය වාර්තා ක්රන්ගන් ගමබන්දක් ගනාගව්.
භික්ූන් විසින් පැවිදිකිරීම
ගමම සියලු වික්ල්ප තිබියදීත්, පැවිදි කිරීගේ ක්ාර්යය බුදුන්වහන්ගස් විසින්
භික්ූන්ට පැවරීමක් වාර්තාගවයි. බුදුන් වහන්ගස් වැඩිදුරටත් නීති
සැක්සීමට පසුබිම සක්ස්ගක්ාට එය උපක්ාරී ගක්ාටගගන නීතියක් අනුදැන
වදාරා, එම නීතියට අනුව, තමන් සමඟ සහගයෝගීව ක්ටයුතු කිරීමට
භික්ුණී පැවිද්දක් ගනාමැති ක්ාලයක් භික්ූන් විසින් පමණක් භික්ුණීන්ව
පැවිදි කිරීම ක්ළ යුතු ගස් ගපගනන ආක්ාරයට චුල්ලවේග ක්තා ප්රවෘත්තිය
කියගවයි. ගමම කියවීමට අනුව චුල්ලවේගගේ විස්තර ගක්ගරන සාධක්
සහ විස්තර අර්ථාන්විත ආක්ාරයට ගගානුවන බව ගපනී යයි.
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mulgate the sixth garudhamma in the form now found in the
Cullavagga makes sense only if one assumes that he wanted to
create an opportunity to provide additional legislation alongside the basic indication that the ordination of women should
be done by both orders whenever possible.
To create such an opportunity in turn only really works if
it is meant to lead to a general rule, instead of a make-shift solution for one single occasion only. Such additional legislation then
is relevant not only for the present occasion, but also for future
occasions whenever the conditions that led to its promulgation
recur, that is, whenever a bhikkhunī order is not in existence.
In other words, the ruling “I authorize the giving of the
higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus” can be considered to serve as a precedent for later times, in that in a situation where no bhikkhunī order is in existence but a bhikkhu
order is in existence, the bhikkhus can give ordination to female candidates on their own.
This has in fact already been explained by the Jetavan
Sayādaw, U Nārada Mahāthera, in his commentary on the Milindapañha written in Pāli and published in 1949:
mahāpajāpatigotamiyā: kathāhaṃ bhante imāsu sākiyānīsu paṭipajjāmī ti vutte, na bhagavatā kiṃ nu kho idān
’eva bhikkhunīsaṅgho abhāvo anāgate pī ti bhikkhunīsaṅgho abhāvo bhavissatī ti passatā,
[When] Mahāpajāpatī Gotamī said: “Venerable sir, how
should I proceed in relation to those Sakyan women?”
the Blessed One did not [think]: “How is it, is the order
of bhikkhunīs [only] not existent now and [not] in the
future?” He saw: “The order of bhikkhunīs will also not
exist [in the future].”
bhikkhunīsaṅghe abhāve bhikkhusaṅghe anujānanokāse
sampatte ti jānatā: anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetuṃ ti anupaññattibhāvo bhikkhusaṅghena mātugāmo upasampādetabbo ti paññatto.
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භික්ූන්ට අවසර ලබාදීගමන් අදහස් ක්ගළ් එම අතීත අවස්ථාව
විසඳීම පමණක් යැයි, ගේ ගවනුවට, යගමක් අනුමාන ක්ගළ් වී නේ,
බුදුන්වහන්ගස් අපිළිගවලින් ක්ටයුතු ක්ළ බව ගහෝ තමන්වහන්ගස් ක්රන
ගදගයහි ප්රතිඵල පිළිබඳව සැළකිල්ලක් ගනාදක්වා ක්ටයුතු කිරීමක් ගහෝ
චුල්ලවේගගයන් ගපන්වාගදන බව ගක්ගනකුට සිතීමට සිදු ගව්.
බුදුන්වහන්ගස්ට අවශයය වුගේ අතිගර්ක් නීතිසේපාදනයට හා, හැකි
සෑමවිටම, උභයසංඝයා විසින් භික්ුණීන් පැවිදිකිරීම ක්ළයුතුයැයි යන
මූලික් හැඟවීම කිරීමට අවස්ථාවක් නිර්මාණය ක්රගැනීම යැයි යගමක්
අනුමාන ක්ළගහාත් පමණක්, චුල්ලවේගගේ දැන් සඳහන්වන
ආක්ාරයට, උන්වහන්ගස් විසින් හයවැනි ගරුධර්මය අනුදැනවැදෑරීම
අර්ථයක් ඇති ගදයක් බවට පත් ගව්.
එක් අවස්ථාවක්ට පමණක් ගැළගපන ගක්ටි විසඳුමක් ගවනුවට
සාමානය නීතියක්ට මගපෑදීගේ අදහසක් තිබුගේ නේ පමණක් එබඳු
අවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම සැබෑ ගලසම ඵලදායී ගව්. එවිට, ගමම
සිදුවීමට පමණක් ගනාව, අනාගත සිදුවීේවලට ද, එනේ, එම නීතිය
පැනවීමට පසුබිම සැක්සූ ගහ්තුසාධක් නැවත මතුගවද්දී ගහවත් භික්ුණී
පැවිද්දක් ගනාපවතින ඕනෑම ක්ාලයක් දී, එබඳු අතිගර්ක් නීති සැක්සීමක්
බලපවත්වයි.
ගවනත් වචනවලින් කිවගහාත්, “මහගණනි, භික්ූන් විසින්
භික්ුණීන්ව උපසේපදා කිරීමට අනුදනිමියි” යන නියමය පසුක්ාලවලට
පූර්වාදර්ශයක් ගලස සැළකිය හැකි ය. එනේ, භික්ුණී පැවිද්දක්
ගනාමැති භික්ු පැවිද්දක් ඇති අවස්ථාවක් දී, ක්ාන්තා අගේක්ික්ාවන්
පැවිදි කිරීමට, භික්ූන්වහන්ගස්ලාට හැකි ය.
ගමය දැනටමත් ගජ්තවන් සයාගඩෝ ගහවත් උ නාරද මහා ගතරුන්
විසින් 1949 දී පාලිගයන් ලියා පළ ක්ළ මිලින්දපඤ්හ අටුවාගවහි විස්තර
ගක්ාට ඇත:
මහාපජාපතිගගාතමියා: ක්ථාහං භන්ගත ඉමාසු සාකියානීසු
පටිපජ්ජාමී ති වුත්ගත, න භගවතා කිං නු ග ා ඉදාගනව
භික්ුනීසංගඝා අභාගවා අනාගගතපීති භික්ුනීසංගඝා අභාගවා
භවිස්සතීති පස්සතා,
මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය: “ස්වාමීනි, එම ශාක්ය ක්ාන්තාවන්
ගක්ගරහි මා ගක්ගස් ක්රියා ක්ළ යුතු ද?”යි කී විට: “ගක්ගස් ද,
භික්ුණී සංඝයා ගනාපවතින්ගන් දැන් [පමණක්] ද?, අනාගතගේ
දී භික්ුණී සංඝයා අභාවයට යයි ද?” යි භාගයවතුන්වහන්ගස්
[සිතුගව්] නැත,
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Knowing that with the order of bhikkhunīs not existing
there arises an occasion for an allowance to the order of
bhikkhus, he prescribed, by way of a supplementary prescription, that women should be higher ordained by the
order of bhikkhus: “Bhikkhus, I authorize the giving of
the higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus.”
THE DOUBT OF THE SAKYAN WOMEN
The Cullavagga continues by reporting that the Sakyan women
were in doubt about the status of Mahāpajāpatī Gotamī:
atha kho tā bhikkhuniyo mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etad
avocuṃ: ayyā anupasampannā, mayañ c’amhā upasampannā. evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ: bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetabbā ti.
Then those bhikkhunīs said this to Mahāpajāpatī Gotamī:
“The lady is not higher ordained, but we are higher ordained. For this has been prescribed by the Blessed One:
‘Bhikkhunīs should be higher ordained by bhikkhus.’”
atha kho mahāpajāpatī gotamī yenāyasmā ānando tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. ekamantaṃ ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī āyasmantaṃ ānandaṃ etad avoca:
Then Mahāpajāpatī Gotamī approached the venerable
Ānanda. Having approached and paid homage to the
venerable Ānanda, she stood to one side. Standing to one
side, Mahāpajāpatī Gotamī said this to the venerable
Ānanda:
imā maṃ, bhante ānanda, bhikkhuniyo evam āhaṃsu:
ayyā anupasampannā, mayañ c’ amhā upasampannā;
evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ: bhikkhūhi bhikkhuniyo
upasampādetabbā ti.
“Venerable Ānanda, these bhikkhunīs said this to me:
‘The lady is not higher ordained, but we are higher or132

ශාක්ය ක්ාන්තාවන්ගේ පැවිදිවීම

භික්ුනීසංගඝ අභාගව භික්ුසංගඝ අනුජානගනෝක්ාගස්
සේපත්ගත්ති ජානතා: අනුජානාමි භික් ගව භික්ූහි භික්ුනිගයා
උපසේපාගදතුං ති අනුපඤ්ඤත්තිභාගවා භික්ුසංගඝන
මාතුගාගමා උපසේපාගදතබගබාති පඤ්ඤත්ගතා.
භික්ුණී පැවිද්ද අභාවයට යෑගමන් භික්ු සංඝයාට අනුමැතියක්

සඳහා අවස්ථාවක් උදාවන බව දැන, උපපැණවීමක් වශගයන්,
“මහගණනි, භික්ූන් විසින් භික්ුණීන්ව උපසේපදා කිරීමට
අනුදනිමියි” යනුගවන් භික්ු සංඝයා විසින් ක්ාන්තාවන්
පැවිදිකිරීම ක්ළයුතුයැයි පනවන ලදී.
ශාක්ය ක්ාන්තාවන්ගේ සැක්ය
මහාප්රජාපතී ගගෝතමියගේ ගජයෂ්ඨත්වය පිළිබඳව ශාක්ය ක්ාන්තාවන්
සැක්ගයන් සිටි බව චුල්ලවේගය තවදුරටත් වාර්තාක්රයි:

අථ ග ා තා භික්ුනිගයෝ මහාපජාපතිං ගගාතමිං එතදගවාචුං: අයයා
අනුපසේපන්නා, මයඤ්චේහා උපසේපන්නා. එවං හි භගවතා
පඤ්ඤත්තං: භික්ූහි භික්ුනිගයෝ උපසේපාගද්තබබා ති.
“ආර්යා ගතාගමෝ උපසේපදා වී ගනාමැත, අප උපසේපදා වී ඇත.
භික්ූන් විසින් භික්ුණීන් උපසපන් ක්ළයුතුය”යි භාගයවතුන්
වහන්ගස් විසින් පනවා ඇත’”යි එක්ල ඒ භික්ුණීහු මහාප්රජාපතී
ගගෝතමියට කීහ.

අථ ග ා මහාපජාපති ගගාතමී ගයනායස්මා ආනන්ගදා ගතනුපසඞක්මි, උපසඞක්මිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං අභිවාගදත්වා
එක්මන්තං අට්ඨාසි. එක්මන්තං ඨිතා ග ා මහාපජාපති ගගාතමී
ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදගවාච:
එවිට මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය ආනන්ද ගතරුන්වහන්ගස් ගවත ගියා ය.
ගගාස් ආනන්ද ගතරුන් වැඳ එක්ත්පගසක් සිටියා ය. එක්ත්පගසක්
සිටි මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය ආනන්ද ගතරුන්ට ගමගස් කීවා ය:

ඉමා මං, භන්ගත ආනන්ද, භික්ුනිගයෝ ඒවමාහංසු – ‘අයයා
අනුපසේපන්නා, මයඤ්චේහා උපසේපන්නා; ඒවඤ්හි භගවතා
පඤ්ඤත්තං: භික්ූහි භික්ුනිගයා උපසේපාගදතබබා’’’ති.
“ආනන්ද ගතරුන් වහන්ස, “ආර්යාව උපසේපදා වී නැත, නමුත් අප
උපසේපදා වී ඇත, ‘භික්ූන් විසින් භික්ුණීන් උපසපන් ක්ළයුතුය”
යි ගමගස් භාගයවතුන් වහන්ගස් පනවන ලදැ’” යි ගේ භික්ුණීහු මට
කීහ.
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dained. For this has been prescribed by the Blessed One:
‘Bhikkhunīs should be higher ordained by bhikkhus.’”
atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami,
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi. ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etad avoca:
Then the venerable Ānanda approached the Blessed One.
Having approached and paid homage to the Blessed One,
he sat down to one side. Sitting to one side, the venerable Ānanda said this to the Blessed One:
mahāpajāpatī, bhante, gotamī evam āha: imā maṃ, bhante
ānanda, bhikkhuniyo evam āhaṃsu: ayyā anupasampannā, mayañ c’amhā upasampannā; evam hi bhagavatā
paññattaṃ: bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetabbā ti.
“Venerable sir, Mahāpajāpatī Gotamī says this: ‘Venerable Ānanda, these bhikkhunīs said this to me: “The
lady is not higher ordained, but we are higher ordained.
For this has been prescribed by the Blessed One: ‘Bhikkhunīs should be higher ordained by bhikkhus.’”’”
yadaggena, ānanda, mahāpajāpatiyā gotamiyā aṭṭha
garudhammā paṭiggahitā, tad eva sā upasampannā ti.
[The Buddha said]: “Ānanda, from the time Mahāpajāpatī Gotamī had accepted the eight principles to be respected, that was her higher ordination.”
Regarding the impression of Mahāpajāpatī Gotamī’s followers
that she had not been properly ordained, the Buddha’s reply
makes it unmistakably clear that Mahāpajāpatī Gotamī had indeed received the higher ordination.
THE ORDINATION PROCEDURE
The Cullavagga account proceeds directly from the Buddha’s
pronouncement “I authorize the giving of the higher ordination
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අථ ග ා ආයස්මා ආනන්ගදා ගයන භගවා ගතනුපසඞක්මි, උපසඞක්මිත්වා භගවන්තං අභිවාගදත්වා ඒක්මන්තං නිසීදි. ඒක්මන්තං නිසින්ගනා ග ා ආයස්මා ආනන්ගදා භගවන්තං එතදගවාගච:
එවිට ආනන්ද ගතරණුගවෝ භාගයවතුන් වහන්ගස් ගවත එළඹුණහ.
එළඹ, වැඳ එක්ත්පගසක් වැඩහුන්හ. එක්ත්පගසක් වැඩහුන් ආනන්ද
ගතරණුගවෝ භාගයවතුන්වහන්ගස්ට ගමගස් කීහ:

මහාපජාපතී, භන්ගත්, ගගාතමී ඒවමාහ – ‘ඉමා මං, භන්ගත ආනන්ද,
භික්ුනිගයෝ එවමාහංසු: අයයා අනුපසේපන්නා, මයඤ්චේහා
උපසේපන්නා; එවඤ්හි භගවතා පඤ්ඤත්තං: භික්ූහි භික්ුනිගයෝ
උපසේපාගදතබබාති.
“ස්වාමීනි, මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය ගමගස් කීවා ය: ‘ආනන්ද ගතරුන්
වහන්ස, ගේ භික්ුණීහු මට ගමගස් කීහ: ‘ආර්යාව උපසේපදා වී නැත,
නමුත් අප උපසේපදා වී ඇත. භාගයවතුන් වහන්ගස් ගමගස් පනවා
ඇත: ‘භික්ූන් විසින් භික්ුණීන් උපසපන් ක්ළයුතුහ.’””

යදේගගන, ආනන්ද, මහාපජාපතියා ගගෝතමියා අට්ඨ ගරුධේමා
පටිේගහිතා, තගද්ව සා උපසේපන්නා ති.
[බුදුන්වහන්ගස් ගමගස් වදාළ ගස්ක්]: “ආනන්දය, මහාප්රජාපතී
ගගෝතමිය ගරුක්ළයුතු ධර්ම අට පිළිගත්තී ද එයම ඇගේ උපසේපදාව
වන්ගන්ය.”
මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය මනාව පැවිදි වී නැතැයි ඇගේ අනුගාමික්ාවන්ගේ
අදහස සේබන්ධගයන් බුදුන්වහන්ගස් දුන් පිළිතුර මගින් මහාප්රජාපතී
ගගෝතමිය උපසේපදාව ලබා තිබූ බව ගනාවරදවා ම තහවුරු ක්රයි.
පැවිදිකිරීගේ පිළිගවල
ශාක්ය ක්ාන්තාවන්ගේ සැක්ය සේබන්ධව “මහගණනි, භික්ූන් විසින්
භික්ුණීන්ව උපසේපදා කිරීමට අනුදනිමි”යි යන බුදුන්වහන්ගස්ගේ
තීන්දුවත් සමග චුල්ලවේග විස්තරය සෘජුවම ඉදිරියට යන බැවින්
බුදුන්වහන්ගස්ගේ අනුමැතිය භික්ූන් විසින් ගක්ගස් ක්රියාත්මක්
ක්ගළ්දැයි එයින් වැඩිදුර විස්තරයක් සපයන්ගන් නැත.

විගශ්ෂ විස්තරකිරීමක් ගනාමැතික්ම නිසා, පුරුෂ
අගේක්ෂක්යන් පැවිදිකිරීම සඳහා මහාවේගගේ පළමු පරිච්ගේදගයහි
(28 ගක්ාටගසහි) පැහැදිළි ගක්ාට ඇති සේමත විධිමත් චාරිත්රය වන
ඤත්තිය [දැන්වීම] එක්වරක් හා අනුසාවනය [ක්ළයුතු විනය
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of bhikkhunīs by bhikkhus” to the doubt of the Sakyan women
and thus does not give any further information on how the Buddha’s authorization was actually carried out by the bhikkhus.
Since no further specifications are made, it seems fair to
assume that the bhikkhus would simply have used the standard
formal transaction with one motion and three proclamations,
ñatticatuttha kamma, as laid down for the ordination of male
candidates in the first chapter of the Mahāvagga (section 28).
This was preceded by ordination through simply administering
the three refuges. Bhikkhu Ṭhānissaro (1994/2009: 387; chapter
24) explains:
When the Buddha discontinued the going-for-refuge as a
method of admission into the Bhikkhu Saṅgha, he retained it as the method by which boys too young for Acceptance could go forth. Ven. Rāhula, the Buddha’s own
son, was the first to receive the Going-forth in this way.
The first chapter of the Mahāvagga (section 54) reports that it
was during the Buddha’s first visit to Kapilavatthu that Rāhula
received his novice ordination by way of taking the three refuges. It follows that, by the time the Sakyan women were ordained, the formal transaction with one motion and three proclamations would have already been in use.
The simple procedure used for such a ñatticatuttha kamma in early times is as follows: A competent bhikkhu announces
the motion, mentioning the name of the candidate and of the
preceptor. This is then followed by three proclamations that
combine the information just announced in the motion with an
invitation to the assembled quorum of bhikkhus to remain silent if they agree with the motion and to speak up if they do
not. Such a procedure could easily have been used to ordain
the Sakyan women.
The doubt about Mahāpajāpatī Gotamī’s status, voiced by
the newly ordained bhikkhunīs, makes it clear that she had no
formal role in their ordination. Had she taken some role in the or-
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ක්ර්මයට අදාළ ක්ර්ම වාක්යය] තුන්වරක් ද වශගයන් [ක්ර්මවාක්යය
හතරක්] කියමින් ගහවත් ඤත්තිචතුත්ථක්ේමගයන් පැවිදි කිරීම භික්ූන්
විසින් සරලව ම ක්ගළ් යැයි අනුමාන කිරීම සාධාරණ බව ගපගන්. භික්ු
ඨානිස්සගරා (1994/2009: 327; 24 පරිච්ගේදගේ) [ගමගස්] පැහැදිළි
ක්රයි:

භික්ු සංඝයාට ඇතුළත්වීගේ ක්රමයක් ගලස සරණාගමනය භාවිත
කිරීම බුදුන්වහන්ගස් නතර ක්ළ පසු, උන්වහන්ගස් එය
උපසේපදාවට ඉතා අඩු වයසින් යුත් දරුවන් පැවිදිකිරීගේ ක්රමය
ගලස තබා ගත්හ. ගේ ආක්ාරයට පැවිදි වූ පළමු පුද්ගලයා බුදුන්
වහන්ගස්ගේ ම පුත්ර රාහුල ගව්.

ක්පිලවත්ුවට බුදුන්වහන්ගස් වැඩම ක්ළ පළමු සංචාරගේ දී
සරණාගමනගයන් රාහුල තමන්ගේ සාමගේර පැවිද්ද ලැබූ බව
මහාවේගගේ පළමු පරිච්ගේදය (54 ගක්ාටගසහි) වාර්තා ක්රයි. ශාක්ය
ක්ාන්තාවන් පැවිදිවන ක්ාලය වන විටත්, ඤත්තිය එක්වරක් හා
අනුසාවනය තුන්වරක් ප්රක්ාශගවන සේමත ක්රමගව්දය භාවිතගේ තිබී
ඇතැයි ගපගන්.
මුල් ක්ාලගේ එබඳු ඤත්තිචතුත්ථ ක්ේමයක් සඳහා භාවිත ක්ළ
සරල ක්රමගව්දය පහත පරිදිය: වියත් භික්ුවක් අගේක්ෂක්යාගේ සහ
උපාධයාය වරයාගේ නම සඳහන් ක්රමින් ඤත්තිය දැනුේ ගදයි. ඉන් පසුව
එම ඤත්තිගේ දැනුේ දුන් ගතාරතුරු ඇතුළත් ප්රක්ාශ තුනකින් ැස්වූ
ගණපූරක් භික්ු සංඝයා එයට එක්ඟ නේ නිහඬව සිටින ගලස ගහෝ එගස්
ගනාගව් නේ අදහස් ප්රක්ාශ ක්රන ගලස දැනුේ ගදයි. ශාක්ය ක්ාන්තාවන්
පැවිදි කිරීම සඳහා එබඳු පිළිගවතක් පහසුගවන්ම භාවිත ක්ළහැකිව
තිබුණි.
නවක් භික්ුණීන් පැවිදිකිරීගමහි දී මහාප්රජාපතී ගගෝතමියට
කිසිදු නිල ක්ාර්යයක් ගනාතිබුණු බව ඇගේ පැවිදි ගජයෂ්ඨත්වය පිළිබඳව
ඔවුන් සැක් පහළ කිරීගමන් පැහැදිළි ගව්. ඇය උපාධයාය වශගයන් ගහෝ
එම පැවිදි කිරීගමහි කිසියේ ක්ාර්යභාරයක් සිදු ක්ගළ් නේ එබඳු සැක්යක්
ඇති ගනාවිය හැකිය.
චුල්ලවේගගේ ගපර සඳහන් ගක්ාටස තුළ ගේ පිළිබඳව දක්වා
ඇති ආක්ාරයට එය බුදුන්වහන්ගස්ගේ අදහස වන්නට ඇතැයි ගපනී යයි.
“ස්වාමීනි, ගක්ගස් නේ මා ගේ ශාක්ය ස්ීන් ගක්ගරහි පිළිපදින්ගනේදැ”
යි ප්රශ්නය සමඟ මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය පැමිණියත් බුදුන්වහන්ගස් ඇයට
ධර්ම ගද්ශනාවක් පමණක් ලබාගදයි. ඇය බැහැරව ගිය පසු පමණක් භි-
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dination, such as acting as a preceptor, such a doubt could not
have arisen.
This appears to have been in fact the Buddha’s intention,
in the way it emerges from the preceding portion in the Cullavagga. Even though Mahāpajāpatī Gotamī approaches him with
the question: “Venerable sir, how should I proceed in relation to
those Sakyan women?”, in reply the Buddha just gives her a
talk on the Dhamma. Only once she has left does he address the
bhikkhus with instructions on how to proceed. The idea seems
to be that the bhikkhus should take care of ordaining the Sakyan
women, without any involvement of Mahāpajāpatī Gotamī.
In fact at this juncture in the narrative of the Cullavagga
Mahāpajāpatī Gotamī had just become a bhikkhunī herself; she
had not yet had any chance to get acquainted with Vinaya procedure. Mahāpajāpatī Gotamī would have lacked the required
expertise to serve as a preceptor for her followers, however
much she had been their leader in earlier times.
Moreover, according to the Cullavagga report she had
just accepted the eight garudhammas, including the stipulation
in the sixth garudhamma that ordination of a female candidate
requires both orders. For her to participate in an ordination of
her followers conducted only by the order of bhikkhus would
be in contradiction to the sixth garudhamma.
This in turn makes it only natural that in the Cullavagga
narrative the Buddha, who had earlier asked her to accept the
garudhammas, now leaves her out of a procedure that differs
from the procedure envisaged in the sixth garudhamma.
MAHĀPAJĀPATĪ GOTAMĪ’S STATUS
In addition to the Buddha’s explicit indication, the bhikkhunī
status of Mahāpajāpatī Gotamī can also be seen, for example,
from pācittiya 23 for bhikkhus. This rule prevents a bhikkhu
from going to the dwelling place of bhikkhunīs to give them
exhortation. The Vinaya reports that the Buddha made a special
amendment to this rule on account of Mahāpajāpatī Gotamī.
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- ක්ූන් අමතා , ගක්ගස් ක්ටයුතු ක්ළයුතුදැයි උන්වහන්ගස් ලබා
ගදන ගස්ක්. මහාප්රජාපතී ගගෝතමියගේ කිසිදු සහභාගීත්වයකින් ගතාරව
භික්ූන් විසින් ශාක්ය ස්ීන් පැවිදි ක්රන ලද බවක් ගමයින් අදහස් ගව්
යැයි ගපගන්.
චුල්ලවේග ක්තාප්රවෘත්තිගේ ගමම අවස්ථාව වනවිට
මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය භික්ුණියක් වූවා පමණි; ඇයට විනය ක්රියා
පිළිගවතට හුරුවීමට කිසිදු ඉඩක් ලැබී තිබුගේ නැත. මීට ගපර ක්ාලවල
දී ගක්බඳු ප්රමාණයක්ට ඇගේ අනුගාමික්ාවන්ගේ නායික්ාව ගලස
මහාප්රජාපතී ගගාතමිය ක්ටයුතු ක්ර තිබුණ ද, ඔවුන්ගේ උපාධයායයන්
වහන්ගස් ගලස ක්ටයුතු කිරීමට අවශයය වන පරිණතභාවය ඇයට
තිබුගේ නැත.
තවදුරටත්, චුල්ලවේග වාර්තාවට අනුව, සයවැනි ගරුධර්මය
තුළ නියම ක්ළ ආක්ාරයට ක්ාන්තා අගේක්ික්ාවක් පැවිදි කිරීම සඳහා
උභය සංඝයා ම සිටිය යුතුය යන්න ද ඇතුළත්ව අෂ්ට ගරුධර්ම ඇය විසින්
පිළිගත්තා පමණි. ඇගේ අනුගාමික්ාවන් භික්ූන් විසින් පමණක්
පැවිදිකිරීමට සහභාගීවීම යනු හයවැනි ගරුධර්මයට පටහැනි වීමකි.
චුල්ලවේග ක්තා ප්රවෘත්තිගයහි, ගරුධර්ම පිළිගන්නැයි ඇයට
ක්ලින් පැවසූ බුදුන්වහන්ගස්, හයවැනි ගරුධර්මගේ අගේක්ිත
ක්රමගව්දයට වඩා ගවනස් ක්රමගව්දයක් අනුගමනය කිරීගමන් ඇයව
වැළැක්වීම ස්වාභාවික් බව ගමයින් පැහැදිලි ගව්.
මහාප්රජාපතී ගගෝතමියගේ ගජයෂ්ඨත්වය
බුදුන්වහන්ගස්ගේ ඉපැහැදිළි ඇඟවීමට අමතරව, උදාහරණයක් වශගයන්,
භික්ු පාචිත්තිය 23න් ද මහාප්රජාපතී ගගෝතමියගේ භික්ුණී භාවය
පැහැදිලි ගව්. භික්ුවක් ඕවාද දීම පිණිස භික්ුණීන් සිටින වාසස්ථානයට
යෑම ගමම නීතිය මඟින් වළක්නු ලැගබ. මහාප්රජාපතී ගගෝතමියට අදාළව
බුදුන්වහන්ගස් ගමම නීතියට විගශ්ෂ සංගශෝධනයක් ක්ළ බව විනගයහි
වාර්තා ගවයි.
එක් අවස්ථාවක් දී ඇය අසනීපව සිට ඇත. ඇගේ සුවදුක් බැීමට
වැඩම ක්ළ ඇතැේ භික්ූන්, භික්ුණියක්ගේ වාසස්ථානයක් දී ඕවාද
දීගමන් වැළකීගේ විනය නීතිය පවත්වා ගැනීම පිණිස ඇයට ඕවාද
දුන්ගන් නැත.
බුදුන්වහන්ගස් ම ඇගේ සුවදුක් විමසීමට වැඩම ක්ළ විට
භික්ූන්ගගන් ක්ලින් ලැබූ අනුශාසනාවල ප්රගබෝධය ඇයට නිතර
සිහිවන බව ඇය විසින් පවසා ඇත. එවිට බුදුන්වහන්ගස් ඇයට ධර්ම
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On one occasion she had been sick. Some bhikkhus paying her a visit to enquire about her condition did not give her
an exhortation, in order to keep the rule preventing them from
giving an exhortation at the dwelling place of a bhikkhunī.
When the Buddha came himself to visit her, she told him
that she missed the inspiration she had earlier received from
bhikkhus giving her an exhortation. This motivated the Buddha
to give her a talk on the Dhamma himself, followed by amending the rule to the effect that a bhikkhu can give an exhortation
to a bhikkhunī in her dwelling place if she is sick.
This regulation is occasioned by an episode involving
Mahāpajāpatī Gotamī as a bhikkhunī and is meant to enable
her, as well as other bhikkhunīs, to receive a visit and an exhortation from bhikkhus to uplift them when they are sick.
Her status as a bhikkhunī also emerges from the listing
of outstanding bhikkhunī disciples in the Aṅguttara-nikāya,
discussed in the first chapter, which accords to Mahāpajāpatī
Gotamī the rank of being foremost among bhikkhunīs in seniority. In sum, there can be no doubt that Mahāpajāpatī Gotamī
was reckoned a bhikkhunī in the Vinaya and the discourses.
That the same holds for her followers is implicit in the
fact that the Buddha is not shown to object to their claim to
have received higher ordination. Instead, on being informed by
Ānanda of what they had said, the Buddha only objects to their
assumption that Mahāpajāpatī Gotamī had not received the
higher ordination, clarifying that this was a misunderstanding.
In short, the Vinaya clearly recognizes both Mahāpajāpatī Gotamī and her followers as bhikkhunīs. This is of relevance to the implications of the canonical definition of a bhikkhunī given elsewhere in the Vinaya.
THE DEFINITION OF A BHIKKHUNĪ
The various rules for bhikkhunīs in the Vinaya come together
with a definition of what it means to be a bhikkhunī. This definition, found right away in the word explanation of the first
pārājika rule for bhikkhunīs, states:
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ගද්ශනාවක් පවත්වා අනතුරුව භික්ුණියක්ගේ වාසස්ථානගේ දී එම
භික්ුණිය අසනීපව ඇත්නේ භික්ුවක් විසින් ඇයට අනුශාසනා ලබාදිය
හැකිවන පරිදි අදාල නීතියට සංගශෝධනයක් ද සිදු ක්ළ ගස්ක්.
මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය සහ අගනකුත් භික්ුණීන් අසනීප වූ විට,
අනුශාසනා දී ඔවුන් ප්රගබෝධමත් කිරීමට භික්ූන්ට ඉඩ සැළගසන පරිදි,
ඇය භික්ුණියක් වශගයන් සිදු වූ අවස්ථාවකින් ගමම ගරගුලාසිය පැණ
වී ඇත.
අංගුත්තර නික්ාගේ පළමු පරිච්ගේදගේ අගතනතුරු දැරූ භික්ුණී
ශ්රාවික්ාවන් ගපළගස්වා ඇති තැන මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය ගජයෂ්ඨතම
[චිරරාත්රඥ] භික්ුණීන් අතරින් අගතැන්පත් ගව් යැයි සඳහන් වීගමන්
භික්ුණියක් ගලස ඇගේ ගජයෂ්ඨත්වය මතු වී ගපගන්. සාරාංශ වශගයන්,
විනගයහි සහ සූත්රවල මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය භික්ුණියක්ැයි සැළකීම
සේබන්ධව කිසිදු සැක්යක් තිබිය ගනාහැකි ය.
උපසේපදාව ලැබී යැයි ඇගේ අනුගාමික්ාවන් ක්ළ ප්රක්ාෂයට
බුදුන්වහන්ගස් විරුද්ධ ගනාවීම යන ක්ාරණාව තුළ එම අදහසම ගමය
ගව්. ඔවුන් කී ගද් ආනන්ද ගතරුන් විසින් බුදුන්වහන්ගස් ට දැනුේ දුන්
පසුව, එය වරදවා වටහාගැනීමක් බව එයින් පැහැදිලි ක්රමින්
උන්වහන්ගස් විරුද්ධ වනුගේ ප්රජාපතීගගෝතමිය උපසේපදා වී නැතැයි
ඔවුන් විසින් ක්ළ අනුමානයට යි.
සාරාංශ වශගයන්, මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය සහ ඇගේ
අනුගාමික්ාවන් භික්ුණීන් යැයි විනය පැහැදිලිව ම හඳුනාගනී. විනගයහි
ගවනත් තැනක් භික්ුණියක් යනු ක්වගර්දැයි දී ඇති පිටක්ාගත
අර්ථක්ථගයන් ගමයවන ගද්ට ගමය අදාල ගව්.
භික්ුණියක් යන්ගනහි අර්ථදැක්වීම

භික්ුණියක් වීම යන්ගනන් කුමක් අදහස් ගව්දැයි යන්න සමඟ විනගයහි
භික්ුණීන්ට අදාළ ගනාගයක් නීති සඳහන් ගව්. පළමු පාරාජික්ා නීතිය
සේබන්ධ වචනානුගත පැහැදිලි කිරීමට අදාළ ගමම අර්ථක්ථනය, පහත
පරිදි කියගව්:

භික්ුනීති: භික් ක්ාති භික්ුනී, භික් ාචරියං අජ්ඣුපගතාති
භික්ුනී, භින්නපටධරාති භික්ුනී, සාමඤ්ඤාය භික්ුනී,
පටිඤ්ඤාය භික්ුනී, ඒහි භික්ුනීති භික්ුනී, තීහි සරණගමගන්හි
උපසේපන්නාති භික්ුනී, භද්රා භික්ුනී, සාරා භික්ුනී, ගස ා
භික්ුනී, අගස ා භික්ුනී, සමේගගන උභගතා සඞගඝන ඤත්ති-
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bhikkhunī ti: bhikkhakā ti bhikkhunī, bhikkhācariyaṃ ajjhupagatā ti bhikkhunī, bhinnapaṭadharā ti bhikkhunī, sāmaññāya bhikkhunī, paṭiññāya bhikkhunī, ehi bhikkhunī ti bhikkhunī, tīhi saraṇagamanehi upasampannā ti bhikkhunī, bhadrā bhikkhunī, sārā bhikkhunī, sekhā bhikkhunī, asekhā
bhikkhunī, samaggena ubhatosaṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampannā ti bhikkhunī.
A ‘bhikkhunī’ [means]: [being called] a bhikkhunī [because]
‘she begs’, a bhikkhunī [because] ‘she has consented to the
conduct of begging’, a bhikkhunī [because] ‘she wears a
patchwork robe’, a bhikkhunī [because] of being called such
[by others], a bhikkhunī [because] ‘she acknowledges to be
one’, a bhikkhunī [because of having been ordained by the
address] ‘come bhikkhunī’, a bhikkhunī [because] of having
received higher ordination by way of taking the three refuges, a bhikkhunī [because she is a source of] auspiciousness, a bhikkhunī [because she is like that] in substance, a
bhikkhunī [because] she is in training, a bhikkhunī [because]
she has gone beyond training, and a bhikkhunī [because]
she has been higher ordained in a way that is unchallengeable and fit to stand by both complete orders through a formal transaction with one motion and three proclamations.
tatra yāyaṃ bhikkhunī samaggena ubhatosaṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampannā, ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ti.
Herein a bhikkhunī who has been higher ordained in a
way that is unchallengeable and fit to stand by both
complete orders through a formal transaction with one
motion and three proclamations, this is what is meant
here by the designation of a ‘bhikkhunī’.
The main point made by this definition of the term bhikkhunī
is to clarify that the Vinaya rules only apply to those who are
properly ordained, they do not apply to someone just called
bhikkhunī for any other reason.
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-චතුත්ගථන ක්ේගමන අකුේගපන ඨානාරගහන උපසේපන්නාති
භික්ුනී.
‘භික්ුණියක්’ [යනු]: ‘ඇය භික්ෂාගවන් යැගපන නිසා භික්ුණියක්
ගලස [ආමන්ත්රණය වීමයි]’, ‘ඇය භික්ෂා චර්යාවට ක්ැමැත්ත
පළගක්ාට ඇති නිසා භික්ුණියක් [වීමයි]’, ‘ඇය අේඩ දමන ලද
සිවුරු ගපරවන බැවින් භික්ුණියක් [වීමයි]’, අනයයන් එගස්
ආමන්ත්රණය ක්රන බැවින් භික්ුණියක් [වීමයි]’, ‘තමා එගස් යැයි
පිළිගන්නා බැවින් භික්ුණියක් [වීමයි]’, ‘එව භික්ුණිය’, [ගමගස්
ඇමතීගමන් පැවිදි බව ලැබූ බැවින්] භික්ුණියක් [වීමයි]’,
තිසරණය සරණ යෑගමන් උපසපන් බව ලැබූ ගහයින් භික්ුණියක්
[වීමයි]’, මංගල භාවගේ [මූලාශ්රය බැවින්] භික්ුණියක් [වීමයි]’,
හරය අතින් ගත්ක්ළ [ඇය එගස් වන බැවින්] භික්ුණියක් [වීමයි]’,
පුහුණවන බැවින් භික්ුණියක් [වීමයි]’, පුහුණුව ඉක්මවා ගිය
බැවින් ඇය භික්ුණියක් [වීමයි]’, ඇය අභිගයෝග ක්ළ ගනාහැකි
පරිදි තැනට සුදුසුවන පරිදි සහ පූර්ණ උභය සංඝයා ඉදිරිගයහි
සේමුතිගයන් ඤත්තිය එක්වරක් හා අනුසාවනය තුන්වරක්
ප්රක්ාශගවන ඤත්තිචතුත්ථ ක්ර්මගයන් උපසපන් වී ඇති බැවින්
භික්ුණියක් [වීමයි]’.

තත්ර යායං භික්ුනී සමේගගන උභගතාසඞගඝන ඤත්තිචතුත්ගථන
ක්ේගමන අකුේගපන ඨානාරගහන උපසේපන්නා, අයං ඉමස්මිං
අත්ගථ අධිේගපතා භික්ුනීති.
ගමහිදී භික්ුණියක් උභය සංඝයා සේමුතිගයන් ඤත්තිචතුත්ථ
ක්ර්මගයන් අභිගයෝග ක්ළ ගනාහැකිව, තැනට සුදුසුව උපසපන්
වූගේ යන අර්ථගයන් ‘භික්ුණිය’ යැයි කියනු ලැගබ.

භික්ුනී යන වචනයට ඇති ගමම අර්ථක්ථනගයන් ගපන්වා ගදන
ප්රධානතම ක්රුණ නේ, විනය නීති අදාළ වනුගේ නියමාක්ාරගයන් පැවිදි
වූ අයට පමණක් වන බවයි, ගවනත් ගහ්තුවක්ට භික්ුණී යනුගවන් භාවිත
ක්රන අගයකුට ඒවා අදාළ ගනාගව්.
භික්ුවක් යන්ගනහි අර්ථදැක්වීම

භික්ූන්ට අදාළ පළමු පාරාජික්ාගවහි වචන අර්ථක්ථනගයහි භික්ූන්
සේබන්ධගයන් ද ගේ හා සමාන අර්ථක්ථනයක් ඇත:

භික්ූති: භික් ගක්ාති භික්ු, භික් ාචරියං අජ්ඣුපගගතාති
භික්ු, භින්නපටධගරාති භික්ු, සාමඤ්ඤාය භික්ු, පටිඤ්ඤාය
භික්ු, ඒහි භික්ූති භික්ු, තීහි සරණාගමගනහි උපසේපන්143
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THE DEFINITION OF A BHIKKHU
A similar definition exists for bhikkhus, which is found in the
word-explanation for the first pārājika for bhikkhus:
bhikkhū ti: bhikkhako ti bhikkhu, bhikkhācariyaṃ ajjhupagato ti bhikkhu, bhinnapaṭadharo ti bhikkhu, sāmaññāya
bhikkhu, paṭiññāya bhikkhu, ehi bhikkhū ti bhikkhu, tīhi saraṇagamanehi upasampanno ti bhikkhu, bhadro bhikkhu,
sāro bhikkhu, sekho bhikkhu, asekho bhikkhu, samaggena
saṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena
upasampanno ti bhikkhu.
A ‘bhikkhu’ [means]: [being called] a bhikkhu [because]
‘he begs’, a bhikkhu [because] ‘he has consented to the
conduct of begging’, a bhikkhu [because] ‘he wears a
patchwork robe’, a bhikkhu [because] of being called such
[by others], a bhikkhu [because] ‘he acknowledges to be
one’, a bhikkhu [because of having been ordained by the
address] ‘come bhikkhu’, a bhikkhu [because] of having
received higher ordination by way of taking the three refuges, a bhikkhu [because he is a source of] auspiciousness,
a bhikkhu [because he is like that] in substance, a bhikkhu
[because] he is in training, a bhikkhu [because] he has
gone beyond training, and a bhikkhu [because] he has been
higher ordained in a way that is unchallengeable and fit to
stand by a complete order through a formal transaction
with one motion and three proclamations.
tatra yvāyaṃ bhikkhu samaggena saṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampanno,
ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhū ti.
Herein a bhikkhu who has been higher ordained in a way
that is unchallengeable and fit to stand by a complete order through a formal transaction with one motion and
three proclamations, this is what is meant here by the
designation of a ‘bhikkhu’.
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-ගනාති භික්ු, භගද්රා භික්ු, සාගරා භික්ු, ගස්ග ා භික්ු,
අගස්ග ා භික්ු, සමේගගන සඞගඝන ඤත්තිචතුත්ගථන
ක්ේගමන අකුේගපන ඨානාරගහන උපසේපන්ගනා භික්ු.
‘භික්ුවක්' [යනු]: ‘ඔහු භික්ෂාව ක්රන නිසා භික්ුවක්' ගලස
[ආමන්ත්රණය වීමයි]’, ‘ඔහු භික්ෂාවට ක්ැමැත්ත පළ ගක්ාට ඇති
නිසා භික්ුවක්' [වීමයි]’, ‘ඔහු අේඩ දමන ලද සිවුරු ගපාරවන
බැවින් භික්ුවක්' [වීමයි]’, අනයයන් එගස් ආමන්ත්රණය ක්රන
බැවින් භික්ුවක්' [වීමයි]’, ‘තමා එගස් යැයි පිළිගන්නා බැවින්
භික්ුවක්' [වීමයි]’, ‘එව භික්ුව’, [ගමගස් ඇමතීගමන් පැවිදි
බව ලැබූ බැවින්] භික්ුවක්' [වීමයි]’, තිසරණය සරණ යෑගමන්
උපසපන් බව ලැබූ ගහයින් භික්ුවක්' [වීමයි]’, භද්ර [ගහවත්
මංගල] භාවගේ [මූලාශ්රය බැවින්] භික්ුවක්' [වීමයි]’, හරය
අතින් ගත්ක්ළ [ඔහු එගස් වන බැවින්] භික්ුවක්' [වීමයි]’,
පුහුණවන බැවින් භික්ුවක්' [වීමයි]’, පුහුණුව ඉක්මවා ගිය
බැවින් ඔහු භික්ුවක්' [වීමයි]’, ඔහු උභය සංඝයා සේමුතිගයන්
ඤත්තිචතුත්ථ ක්ර්මගයන් අභිගයෝග ගනාක්ළ හැකිව, තැනට
සුදුසුව උපසපන් වූගේ, භික්ුවක්' [වීමයි].

තත්ර ේවායං භික්ු සමේගගන සංගඝන ඤත්තිචතුත්ගථන
ක්ේගමන අකුේගපන ඨානාරගහන උපසේපන්ගනා, අයං
ඉමස්මිං අත්ගථ අධිේගපගතා භික්ූති.
ගමහිදී භික්ුවක් උභය සංඝයා සේමුතිගයන් ඤත්තිචතුත්ථ
ක්ර්මගයන් අභිගයෝග ක්ළ ගනාහැකිව, තැනට සුදුසුව උපසපන්
වූගේ යන අර්ථගයන් ‘භික්ුව’ යැයි කියනු ලැගබ.
ඤත්තිචතුත්ථ ක්ර්මගයන් සේමුතිගයන් පැවිදි ක්ළ භික්ුවක් හා
භික්ෂාගවන් යැපීම ආදී ගහ්තු නිසා භික්ු යැයි කියගවන අගයකුගගන්
ගමම අර්ථක්ථනය ගවනස් ගව්.
මහාක්ාශයප ගතරුන් භික්ුවක් ගලස

විනගයහි අගනක් තැන්වල භික්ු යනුගවන් සඳහන් ස්ථානවලට ගමම
අර්ථක්ථනය ගැලපීගේ දී ප්රගව්ශේ විය යුතු ය. චුල්ලවේගගේ
එගක්ාගළාස්වන පරිච්ගේදයට අනුව මහා ක්ාශයප ගතරුන් පළමු
සංගායනාගවහි විනය සජ්ඣායනගේ දී මූලාසනය ගහබවූගේ යැයි
ගමහිදී ඉඩක්ඩ සක්සාගත යුතු ය (විනය II 286). උන්වහන්ගස්
එවක්ට ජීවමානව වැඩ සිටි බව හා එවිට ද භික්ුවක් වශගයන් වැඩ සිටි
බව නිසැක්ව ම ගමයින් අදහස් ගව්.
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This definition also contrasts a bhikkhu ordained by a formal
transaction with one motion and three proclamations to someone who is just called a bhikkhu because he begs, etc.
MAHĀKASSAPA AS A BHIKKHU
Care needs to be taken when handling the above definition as
applicable to instances of the term bhikkhu in the remainder of
the Vinaya. Here room needs to be made for the fact that, according to the eleventh chapter of the Cullavagga, Mahākassapa presided over the recitation of the Vinaya at the first saṅgīti. Obviously this implies that he was still alive and also still
a bhikkhu at that time.
Now the report of Mahākassapa’s first meeting with the
Buddha in the Kassapa-saṃyutta of the Saṃyutta-nikāya (discourse 11) records three instructions given to him by the Buddha.
According to the commentary, the Sāratthappakāsinī, these three
instructions formed his higher ordination. The Vinaya commentary, the Samantapāsādikā, regarding the definition of a bhikkhu
in the word explanation for the first pārājika for bhikkhus, in
fact refers to the case of Mahākassapa’s ordination as a distinct
form of ordination by “accepting an instruction”, ovādapaṭiggahaṇūpasampadā. This type of ordination is not explicitly mentioned in the Vinaya definition of a bhikkhu.
This example shows why care is required in the way the
definition of the term bhikkhu is interpreted. It seems best to
assume that it refers to those ordained by a formal transaction
with one motion and three proclamations as an example for an
ordination that is “unchallengeable and fit to stand”, not as the
only possible option for an ordination that is “unchallengeable
and fit to stand”.
If one were to insist that only those ordained by a formal
transaction with one motion and three proclamations can be reckoned as legally valid bhikkhus, and nobody else, then strictly
speaking Mahākassapa would also not count as a bhikkhu. One
would then be forced to conclude that the Theravāda Vinaya
does not recognize the convener of the first saṅgīti as a bhikkhu.
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සංයුත්ත නික්ාගයහි ක්ස්සප සංයුත්තගයහි (11වන සූගත්රයහි) ඇති
මහා ක්ාශයප ගතරුන් බුදුන්වහන්ගස් පළමු වරට මුණගැසීම සඳහන්
වාර්තාගවහි බුදුන්වහන්ගස් මහා ක්ාශයප ගතරුන්ට දුන් උපගදස් තුනක්
පිළිබඳව සඳහන් ගව්. සාර්ත්ථේපක්ාසිනී අටුවාවට අනුව, ගේ උපගදස්
තුනින් උන්වහන්ගස්ගේ උපසේපදාව සේපූර්ණ විය. සමන්තපාසාදික්ා
අටුවාව, භික්ු යන්නට ගදන අර්ථක්ථනය සඳහන් පළමු පාරාජික්ාගවහි
වචනාර්ථක්ථනය තුළ, මහා ක්ාශයප ගතරුන්ගේ පැවිදිවීම ගවනස්
පැවිද්දක් වශගයන් සඳහන් ක්ර ඇති අතර එහි දී, “උපගද්ශයක්
පිළිගැනීගමන්” ගහවත් ඕවාදපටිේගහණූපසේපදා වශගයන් එය සිදුවුණි.
ගමබඳු පැවිදිවීමක් විනගයහි භික්ු යන අර්ථක්ථනගයහි පැහැදිලිව
සඳහන්ව නැත.
භික්ු යන වචනගයහි අර්ථක්ථනය දී ඇති ආක්ාරය පිළිබඳව
ප්රගව්ශේ වියයුත්ගත් මන්දැයි ගමම උදාහරණගයන් පැහැදිලි ගව්.
ගමයින් අදහස් ක්රනුගේ සේමුතිගයන් ඤත්තිචතුත්ථ ක්ර්මගයන්
උපසපන් වූ අය “අභිගයෝග ක්ළ ගනාහැකි තැනට ගයෝගය”
යන
පැවිද්දට උදාහරණයක් වශගයන් මිස එය “අභිගයෝග ක්ළ ගනාහැකි
තැනට ගයෝගය” යන්නට තිගබන එක්ම පැවිදිවීගේ ක්රමය ගනාගව් යැයි
අනුමාන කිරීම සුදුසු ම ගද් යැයි ගපනී යයි.
සේමුතිගයන් ඤත්තිචතුත්ථ ක්ර්මගයන් පැවිදි වූ අය පමණක්
නනතික්ව පිළිගත හැකි භික්ූන් යැයි යගමකු තරගේ කියා සිටිගේ නේ,
සහ ගවනත් කිසිගවකු එගස් ගනාගව්ය කියයි නේ, එවිට, නිවැරදිව ම ගත්
විට, මහාක්ාශයප ගතරුන් භික්ුවක් ගලස ගනාසැළගක්නු ඇත. එයින්
පළමු සංගීතිගේ ක්ැඳවුේක්රු භික්ුවක් ගලස ගනා පිළිගැනීගේ
නිගමනයට එළැඹීමට මග පාදයි.
පළමු සංගීතිගයහි විනය නීති සේපාදනය භික්ු ගනාවන
අගයකුගේ ඉල්ීමක් සහ නායක්ත්වයක් මත සිදු වූ සජ්ඣායනයක්
ප්රතිඵලයක් ගලස සැළකීමට සිදුවන බැවින් එබඳු නිගමනයක් ලත් තැනම
ගලාේවන සුළු ය.
විනය සේපාදනගයහි ප්රධානියා උන්වහන්ගස්ගේ නනතික්
අධික්ාරිගයන් ඉවත් ක්රනවා ගවනුවට, භික්ු යන්නට අදාළ විනය
අර්ථක්ථනගයහි සඳහන් සේමුතිගයන් ඤත්තිචතුත්ථක්ර්මගයන් සිදු වූ
යන්නට අමතරව, “අභිගයෝග ක්ළ ගනාහැකි තැනට ගයෝගය” හා සමාන
වනතාක් ක්ල් ගවනත් උපසේපදා ක්රම වලංගු යැයි විවෘත අර්ථක්ථනයක්ට
හුරුවීම ගයෝගගය ගලස ගපනී යයි. මහා ක්ාශයප ගතරුන් සේබන්ධගයන්
ගමය එගස් බව පැහැදිලි ය.
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Such a conclusion would be self-defeating, as it would
result in the codification of monastic law at the first saṅgīti
being the result of a recital undertaken at the request and under
the leadership of a non-bhikkhu.
Instead of depriving the main protagonist in the codification of the Vinaya of his legal authority, it seems preferable
to adopt an open interpretation that leaves room for the validity of forms of higher ordination in addition to the one by a
formal transaction with one motion and three proclamations,
mentioned in the Vinaya definition of a bhikkhu, as long as
these forms of ordination are similarly “unchallengeable and
fit to stand”. This is quite clearly the case for Mahākassapa.
SINGLE ORDINATION AND THE DEFINITION OF A BHIKKHUNĪ
In the same vein, when interpreting the definition of a bhikkhunī one would have to make allowance for Mahāpajāpatī
Gotamī’s higher ordination by accepting the eight garudhammas as well as for her followers being ordained by bhikkhus
only. Neither type of ordination is explicitly mentioned in the
definition of a bhikkhunī, similar to the case of Mahākassapa’s
ordination not being mentioned in the definition of a bhikkhu.
In sum, then, in relation to the Vinaya definitions of a
bhikkhu, as well as that of a bhikkhunī, the one who has been
higher ordained by one or both complete orders is best considered as a prominent example of an ordination that is “unchallengeable and fit to stand”, instead of being an exhaustive account of valid ordinations.
Whereas the form of higher ordination received by Mahākassapa and Mahāpajāpatī Gotamī were administered by the
Buddha himself and thus are not forms of ordination that can
be given by others, the higher ordination given to Mahāpajāpatī Gotamī’s followers differs in this respect, as such an ordination can be given by bhikkhus.
Keeping in mind the above suggested conclusions, the
definition of what makes one a bhikkhunī would leave open the
possibility of bhikkhunīs being ordained by bhikkhus on their
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ඒක් පාර්ශ්වීය පැවිද්ද හා භික්ුනී යන්ගනහි අර්ථදැක්වීම
ගේ ආක්ාරයට, භික්ුණියක් යන්ගනහි අදහස්දැක්වීම අර්ථක්ථනය
කිරීගේ දී අෂ්ට ගරුධර්ම පිළිගැනීගමන් මහා ප්රජාපතී ගගෝතමිය ලැබූ
උපසේපදාව හා ඇගේ අනුගාමික්ාවන් භික්ූන් විසින් පමණක්
පැවිදිකිරිමක් වශගයන් ගැනීමට ඉඩසැළසීමට යගමකුට සිදුවනු ඇත.
මහා ක්ාශයප ගතරුන්ගේ පැවිදිකිරීම භික්ු යන අර්ථක්ථනගයහි සඳහන්
ගනාවන ගමන් ගේ පැවිදිකිරීේ ගදගක්න් එක්ක්වත් භික්ුනී යන්නට දී
ඇති අර්ථක්ථනය තුළ පැහැදිලිව සඳහන් ගනාගව්.
සාරාංශ වශගයන් ගත් ක්ල, භික්ුවක් යන්නට ගස්ම භික්ුණියක්
යන්නට අදාල විනය අර්ථක්ථනයන්ට අනුව, සුදුසු පැවිදිවීේ ක්වගර්දැයි
එක් පැවිද්දක් සේබන්ධගයන් ගතාරතුරු සළක්ාබැීම ගවනුවට, ඒක්
පාර්ශවීය ගහෝ උභය පූර්ණ සංඝයා ඉදිරිගයහි උපසපන් වූ ගක්නා,
“අභිගයෝග ක්ළ ගනාහැකි පරිදි සහ තැනට ගයෝගය” වශගයන් සැළකීම
විශිෂ්ට උදාහරණයක්ැයි සැළකීම එවිට වඩාත් සුදුසු ගව්.
මහා ක්ාශයපයන් සහ මහාප්රජාපතී ගගෝතමිය විසින් ලත්
උපසේපදාවන් බුදුන්වහන්ගස් විසින්ම අනුදැන වදාළ උපසේපදා ක්රම
වන බැවින් ඒවා අනයයන් විසින් ලබාදිය හැකි උපසේපදාවන් ගනාවන
අතර, ගේ නයින් බැලූ ක්ල, මහාප්රජාපතී ගගෝතමියගේ අනුගාමික්ාවන්ට
ලබාදුන් උපසේපදාව භික්ූන් විසින් ලබාදිය හැකි බැවින් එය ගවනස්
ගව්.
ඉහත ගයෝජනා ක්ළ සමාගලෝචනයන් සිහිගේ තබාගත් විට,
විනයානුකූලව වලංගු වන අවස්ථාවක් එබඳු පැවිද්දක් සිදුවන්ගන් නේ,
යගමක් භික්ුණියක් වන්ගන් ගක්ගස්දැයි යන්නට අදාළ අර්ථක්ථනය
භික්ූන් විසින් පමණක් භික්ුණීන් පැවිදිකිරීමට විවෘත වනු ඇත. ගවනත්
වචනවලින් කිවගහාත්, එවන් පැවිද්දක්ට සහය දියහැකි භික්ුණී
පැවිද්දක් ගනාපවතින අවස්ථාවක් දී එය සිදුවන්ගන් නේ එම පැවිද්ද
විනයානුකූල වනු ඇත.
එබඳු අවස්ථාවක් දී, භික්ු සංඝයා ගණපූරණයක් විසින් පමණක්
උපසේපදාව ලබාදීම “අභිගයෝග ක්ළ ගනාහැකි සහ තැනට ගයෝගය”
උපසේපදාවක් වනු ඇති අතර, එගස්ම, ගේ ආක්ාරයට පැවිදි වූ අය
භික්ුනී යන විනය අර්ථක්ථනයට අදාළ විෂයපථය තුළ අන්තර්ගත වනු
ඇත.
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own, if this takes place in a situation where such a form of
higher ordination is legally valid. It would be legally valid if
this takes place when no bhikkhunī order capable of cooperating in such an ordination is in existence.
In such a situation, higher ordination by a quorum of
bhikkhus alone would be “unchallengeable and fit to stand”,
and those ordained in this way would have to be considered as
falling within the scope of the legal definition of a bhikkhunī.
Although ordination by bhikkhus is the way to proceed
at a time when no order of bhikkhunīs is in existence, the situation differs once such an order exists. With the successful ordination of the Sakyan women, an order of bhikkhunīs had
come into existence and could thus cooperate in the granting
of ordination to other female candidates. To such dual ordinations I turn in the next chapter.
SUMMARY
Mahāpajāpatī Gotamī’s inability to implement the sixth garudhamma, requiring both orders to collaborate in the ordination
of female candidates, leads to the Buddha stipulating that the
bhikkhus on their own should give ordination to her followers.
This sets a precedent for a time when an order of bhikkhunīs is
not in existence. In such a setting, bhikkhus are entitled to give
ordination on their own.
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ශාක්ය ක්ාන්තාවන්ගේ පැවිදිවීම

භික්ුණීන් ගනාමැති ක්ාලයක් භික්ූන් විසින් පැවිදි කිරීම ක්ළ
යුතු ක්රමය වුණත්, භික්ුණී පැවිද්දක් පවතින විට තත්ත්වය ගවනස් ගව්.
ශාක්ය ක්ාන්තාවන් සාර්ථක්ව පැවිදි කිරීමත් සමඟම, ක්ාන්තා
අගේක්ික්ාවන්ට පැවිද්ද ප්රදානය කිරීගේ දී සහාය දියහැකි භික්ුණී
පැවිද්දක් ආරේභ විණි. එබඳු උභය සංඝයා විසින් ක්ළ පැවිදි කිරීේ
සාක්ච්ඡා කිරීමට මම ඊළඟ පරිච්ගේදගේ දී ගයාමු ගවමි.
සාරාංශය
උභය සංඝයා ම ක්ාන්තා අගේක්ික්ාවන් පැවිදි කිරීමට සහගයෝගය
දැක්විය යුතුය යන සයවැනි ගරුධර්මය ක්රියාවට නැංවීමට මහාප්රජාපතී
ගගෝතමියට ගනාහැකිවීම මගින් භික්ූන් විසින් පමණක් ඇගේ
අනුගාමික්ාවන්ට පැවිද්ද ලබාදීම ක්රන්නැයි බුදුන් වහන්ගස් විසින් නියම
ගක්රිණි. භික්ුණී පැවිද්දක් ගනා පවතින අවස්ථාවක්ට ගමයින්
පූර්වාදර්ශයක් සපයයි. එබඳු පරිසරයක් දී, භික්ූන් විසින් පමණක් පැවිද්ද
ප්රදානය කිරීමට අවස්ථාව ඇත.
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After reporting how the followers of Mahāpajāpatī Gotamī received ordination, the Cullavagga continues with various incidents that involve bhikkhunīs. Unsurprisingly, the newly ordained bhikkhunīs did not know how to perform various legal
acts. A case in point is the recitation of the code of rules, the
pātimokkha.
RECITATION OF THE CODE OF RULES
The tenth chapter of the Cullavagga (section 6) reports that the
bhikkhunīs did not recite the code of rules. This motivated the
Buddha to authorize such recitation. As the bhikkhunīs were
uncertain as to who should perform such recital, the Buddha is
on record as authorizing that the bhikkhus should recite the
pātimokkha for the bhikkhunīs.
When the resultant regular visiting of bhikkhus to the
nunnery led to suspicions by the laity that the bhikkhus were
having improper relations with the bhikkhunīs, the Buddha
revoked the earlier prescription and authorized that from then
on the bhikkhunīs were to recite the code of rules themselves.
In order to do so, however, they had to be taught by the bhikkhus, leading to yet another authorization by the Buddha to the
effect that the bhikkhus were to teach the recitation of the code
of rules to the bhikkhunīs.
A similar pattern can be seen in relation to other legal
acts, which at first the bhikkhus were to take care of, but then
eventually the matter passes into the hands of the bhikkhunīs,
once they have learned how to go about it.
THE STUMBLING BLOCKS
A comparable development can also be discerned in relation to
the granting of ordination, which evolved into two stages, the
first of which is given by the bhikkhunīs on their own. Here is
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පියවර දෙකකින් පැවිදි කිරීම

පියවර දෙකකින් පැවිදිකිරීම
මහාප්රජාපතී දගෝතමියදේ අනුගාමිකාවන් පැවිද්ෙ ලැබූදේ දකද ේෙැයි
වාර්තා කිරීදමන් අනතුරුව, චුල්ලවේගය භික්ෂුණීන් අලලා සිදුවුණු විවිධ
සිදුවීම් පිළිබඳව වාර්තා කරයි. නවක පැවිදි භික්ෂුණීන් විවිධ විනය කර්ම
කරන්දන් දකද ෙේ ැයි දනාෙැන සිටීම පුදුමයට කාරණාවක්ෂ දනාදේ.
ප්රාතිදමෝක්ෂෂය දහවත් විනය නීති මාලාව ජ්ඣායනය කිරීදම් අව ේථාව
මීට අොළ වන කාරණාවකි.
විනය නීති ජ්ඣායනය

චුල්ලවේගදේ ෙ වැනි පරිච්දේෙය (6 දකාට ) වාර්තා කරනුදේ
භික්ෂුණීන් විනය නීති ජ්ඣායනය දනාකළ බවයි. දම් දහේතුදවන් එබඳු

ජ්ඣායනයක්ෂ කිරීම ඳහා අව ර දීමට බුදුන්වහන්ද ේ දපළඹුණු ද ේක.
එබඳු ජ්ඣායනයක්ෂ කළ යුත්දත් කවදරකු විසින්ෙැයි භික්ෂුණීන්
අවිනිශ්ේිත භාවදයන් සිටි බැවින්, භික්ෂූන් භික්ෂුණීන්
ඳහා
ප්රාතිදමෝක්ෂෂය ජ්ඣායනය කළ යුතු යැයි බුදුන්වහන්ද ේ පැවරූ
ද ේකැයි වාර්තා දේ.
දමහි ප්රතිඵලයක්ෂ වශ්දයන් නිතර භික්ෂුණී ආරාමයට භික්ෂූන්
වැඩමවීම නි ා භික්ෂූන් භික්ෂුණීන් මඟ දනාමනා බඳකම් පවත්දන්
යැයි ගිහි අයදේ ැකයට භාජනය වුණි. එවිට මුල් නිදයෝගය අවලංගු
දකාට එතැන් පටන් භික්ෂුණීන් තමන් විසින්ම විනය ජ්ඣායනා කළ
යුතුයැයි බුදුන්වහන්ද ේ නියම කළ ද ේක. එද ේ කිරීමට නම් භික්ෂූන්
විසින් එය කරන ආකාරය ඉගැන්විය යුතුව තිබුණි. එමනි ා භික්ෂූන්
විසින් භික්ෂුණීන්ට විනය නීති ජඣායනය කරන අයුරු ඉගැන්විය යුතු
යැයි බුදුන්වහන්ද ේ තවත් නියමයක්ෂ කළ ද ේක.
දවනත් විනය කර්මවලට අොලව ෙ ඒ හා මාන රටාවක්ෂ ෙැකිය
හැකි ය. මුලින් ඒවා භික්ෂූන් විසින් කළ යුතුව තිබුණත් භික්ෂුණීන් එය
කරන ආකාරය ඉදගනගත් පසුව අව ානදේ දී එය භික්ෂුණීන්දේ අතට
පත් දවයි.
අන්තරායික ධර්ම
අව ේථා දෙකකට පරිණාමනය වූ පැවිද්ෙ ලබාදීදම් ක්රියාවලිදයහි ෙ මීට
මාන ංවර්ධනයක්ෂ වනු ෙැකිය හැකි අතර ඉන් පළමුවැන්න භික්ෂුණීන්
විසින් පමණක්ෂ ලබා දෙයි. දමම ංවර්ධනය සිදුවීමට බලපෑ කරුණු කව-
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the report in the Cullavagga about what circumstances led to
this development:
tena kho pana samayena upasampannāyo dissanti animittā pi, nimittamattā pi, alohitā pi, dhuvalohitā pi, dhuvacoḷā pi, paggharantī pi, sikhariṇī pi, itthipaṇḍakā pi,
vepurisikā pi, sambhinnā pi, ubhatobyañjanā pi.
At that time there were seen among the higher ordained
those who had no [sexual] organs, incomplete [sexual]
organs, who did not menstruate, who menstruated continuously, who continuously had to use a sanitary cloth,
who were incontinent, who had uterine prolapse, who
were female paṇḍakas, who were androgyne, whose
[urethra and anus] were conjoined, who were hermaphrodites.
bhagavato etam atthaṃ ārocesuṃ. anujānāmi, bhikkhave,
upasampādentiyā catuvīsati antarāyike dhamme pucchituṃ. evañ ca pana, bhikkhave, pucchitabbā:
They told this to the Blessed One, [who said]: “Bhikkhus,
I authorize the one who is giving higher ordination to
ask [the candidate] about twenty-four stumbling blocks.
Bhikkhus, she should be asked in this way:
nasi animittā? nasi nimittamattā? nasi alohitā? nasi dhuvalohitā? nasi dhuvacoḷā? nasi paggharantī? nasi sikhariṇī? nasi itthipaṇḍakā? nasi vepurisikā? nasi sambhinnā? nasi ubhatobyañjanā? santi te evarūpā ābādhā: kuṭṭhaṃ, gaṇḍo, kilāso, soso, apamāro? manussāsi? itthīsi?
bhujissāsi? aṇaṇāsi? nasi rājabhaṭī? anuññātāsi mātāpitūhi, sāmikena? paripuṇṇavīsativassāsi? paripuṇṇaṃ te
pattacīvaraṃ? kiṃ nāmāsi? kānāmā te pavattinī ti?
“You are not without [sexual] organs, are you? You are
not with incomplete [sexual] organs, are you? You are
not without menstruation, are you? You are not with
continuous menstruation, are you? You are not one who
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-දර්ෙැයි ඳහන් චුල්ලවේග වාර්තාව දමද ේය:

දතන ද ා
අනිමිත්තාපි,
ධුවද ාළාපි,
දවපුරිසිකාපි,

පන මදයන උප ම්පන්නාදයා දි ේ න්ති
නිමිත්තමත්තාපි, අදලාහිතාපි, ධුවදලාහිතාපි,
පේඝරන්තීපි, සි රිණීපි, ඉත්ථිපණඩකාපි,
ම්භින්නාපි, උභදතාබයඤේජනාපි.

එකල උප ම්පො වූ තැනැත්තියන් අතර ේී නිමිත්ත නැත්තා වූ
ෙ, අ ම්ූර්ණ ේී නිම්ත්ත ඇත්තා වූ ෙ, ඔ ප් වීම් නැත්තා වූ ෙ,
නිතර ඔ ප් වීම් ඇත්තා වූ ෙ, නිතර නීපාරක්ෂෂක දරදි කඩක්ෂ
භාවිත කිරීමට සිදු වූ ෙ, ල්ලාල වූ ෙ, ගර්භාෂ ප්රපතනය වූ ෙ, ේී
පණඬක වූ ෙ, විකෘත පුරුෂ ව
ේ භාව ඇත්තා වූ ෙ, මිශ්ර වූ ව මග
හ ප මග ඇත්තා වූ ෙ, උභභදතෝබයඤේජනක වූ ෙ අයවලුන්
සිටියාහ.

භගවදතා එතමත්ථං ආදරාද සුං. ‘අනුජානාමි, භික්ෂ දව,
උප ම්පාදෙන්තියා තුවී ති අන්තරායිදක ධම්දම පුච්ඡිතුං.
එවඤේ පන , භික්ෂ දව, පුච්ඡිතබබා.
“මහදණනි,
කාන්තා
අදප්ක්ෂිකාවකට
උප ම්පොව
ලබාදෙන්නා වූ ඇත්තා විසින් පහත අන්තරායික ධර්ම විසි හතර
ම්බන්ධදයන් ප්රශ්ේන කිරීමට මම අනුමැතිය ලබා දෙමි.
මහදණනි, දම් ආකාරයට ඇයව ප්රශ්ේන කළ යුතුය:

නසි අනිමිත්තා? නසි නිමිත්තමත්තා, නසි අදලාහිතා? නසි
ධුවදලාහිතා? නසි ධුවද ාළා? නසි පේඝරන්තී? නසි
සි රණී?නසි ඉත්ථිපණඩකා? නසි දවපුරිසිකා? නසි
ම්භින්නා?නසි උභදතාබයඤේජනා? න්ති දත එවරූපා ආබාධා:
කුටඨං, ගණදඩා, කිලාද ා, ද ාද ා, අපමාදරා? මනු ේ ාසි?
ඉත්ථීසි? භුජි ේ ාසි? අණණාසි? නසි රාජභටී? අනුඤේඤාතාසි
මාතාපිතූහි, ාමිදකන? පරිපුණණවී තිව ේ ාසි? පරිපුණණං දත
පත්තචීවරං? කින්නාමාසි? කානාමා දත පවත්තිනීති?
“ඔබ ේී [ලිංග] නිමිත්ත රහිත දනාවන්නී දේ ෙ? ඔබ
අ ම්ූර්ණ ේී [ලිංග] නිමිතිවලින් යුතු දනාවන්නී දේ ෙ? ඔබ
ඔ ප්වීම් රහිත දනාවන්නී දේ ෙ? ඔබ නිතර ඔ ප්වීම් හිත
දනාවන්නී දේ ෙ? ඔබ නිතර නීපාරක්ෂෂක දරදිකඩක්ෂ භාවිත
කිරීමට සිදුවන්නියක්ෂ දනාදේ දේ ෙ? ඔබ ල්ලාල දනාවන්නී
දේ ෙ? ඔබ ගර්භාෂ ප්රපතනය දනා වූදේ දේ ෙ? ඔබ ේී පණඬක
දනාවන්නී දේ ෙ? ඔබ විකෘත පුරුෂ ව
ේ භාව දනාම ඇත්තී දේ
ෙ? ඔබ මිශ්ර වූ ව මග හ ප මග දනාම ඇත්තී දේ ෙ? ඔබ උභ155
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continuously has to use a sanitary cloth, are you? You
are not incontinent, are you? You do not have uterine
prolapse, do you? You are not a female paṇḍaka, are
you? You are not androgynous, are you? You are not
one whose [urethra and anus] are conjoined, are you?
You are not a hermaphrodite, are you? Do you have a
disease such as leprosy, boils, eczema, tuberculosis, or
epilepsy? Are you a human being? Are you a woman?
Are you a free woman? Are you without debts? You are
not in royal service, are you? Do you have the permission of your parents and of your husband? Are you fully
twenty years old? Are your robes and bowl complete?
What is your name? What is the name of your female
preceptor?”
A comparable enquiry into stumbling blocks for male candidates is also part of the final version of the procedure for granting higher ordination to bhikkhus. Both are meant to prevent the
entry of undesirable members into the respective orders.
THE FEMALE PRECEPTOR
Noteworthy in the above passage is the last question regarding
the female preceptor, pavattinī. The term pavattinī clearly designates the preceptor as female; in the case of the corresponding enquiry after stumbling blocks for male candidates, found
in the first chapter of the Mahāvagga (section 76), the equivalent question concerns the name of the upajjhāya, the male
preceptor.
This shows that the enquiry translated above is situated
at a time when the bhikkhunīs were to some degree involved in
the granting of ordination, at least in the form of a female preceptor who proposed the candidate to the order of bhikkhus for
ordination.
As mentioned in the previous chapter, the ordination of
the followers of Mahāpajāpatī Gotamī was undertaken by bhikkhus only and the context shows that she did not have a role in
156
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-දතෝබයඤේජනක දනාවන්නී දේ ෙ? ඔබ ලාදුරු දරෝග ය, දගඩි,
ෙෙ, කා ය, අප ේමාරය යන දරෝගවලින් දතාර වන්නී දේ ෙ? ඔබ
මනුෂය ජීවී වන්නී ෙ?, ඔබ ේී වන්නී ෙ?, ඔබ නිෙහ ේ ේත්රියක්ෂ
වන්නී ෙ?, ඔබ ණය නැත්තියක්ෂ වන්නී ෙ?, ඔබ රාජය ද ේවදේ
නියුතු වන්නී ෙ?, ඔබට ඔදබ දෙමේපියන්දේ
හ
ේවාමිපුරුෂයාදේ හ අව රය තිදබ ෙ?, ඔබ විසිවය ේ පුරා ඇත්
ෙ?, ඔදබ පාසිවුරු ම්ූර්ණ කර ඇති ෙ?, ඔදබ නම කුමක්ෂ ෙ?,
ඔදබ උපාධයායවරියදේ නම කුමක්ෂෙ?”

භික්ෂූන්ට උප ම්පොව ප්රොනය කිරීදම් ක්රියාවලිදේ අව ාන පියවදරහි ෙ

පුරුෂ අදප්ක්ෂෂකයන්ට අොළවන අන්තරායික ධර්ම පිළිබඳව දම් හා
මාන විභාගකිරීමක්ෂ ෙැකිය හැකි ය. දම් දෙදකන්ම අෙහ ේව ඇත්දත්
දනාගැලදපන පුද්ගලයන් ශ්ා නයට ඇතුළත් වීදමන් වැළැක්ෂවීම ය.
උපාධයායවරිය
ඉහත පරිච්දේෙදයහි ැළකිල්ලට භාජනය විය යුතු කරුණක්ෂ වනුදේ
උපාධයායවරිය දහවත් පවත්තිනී ම්බන්ධදයන් අ න අව ාන ප්රශ්ේනය
යි. පවත්තිනී යන පෙය පැහැදිලිවම උපාධයායවරිය කාන්තාවකැයි
නිර්ණය කරයි. පුරුෂ අදප්ක්ෂෂකයන් ම්බන්ධ අන්තරායික ධර්ම
විමසීදම් දී මහාවේගදේ (76 දකාටද හි ඳහන්) මීට අොළ දකාටද හි
එම අව ාන ප්රශ්ේනය උපාධයායවරයාදේ නමට අොළ දේ.
දමයින් දපන්වාදෙනුදේ ඉහතින් පරිවර්තනය කරන ලෙ
විභාගකිරීම පැවිද්ෙ ප්රොනය කිරීදම් දී යම් මටටමකට භික්ෂුණීන්
ම්බන්ධ වුණු කාලවකවානුවකට අයත් වන බව ය. අවම තරමින්
උපාධයායවරියක දල ඇය භික්ෂූන් දවත දගා ේ අොළ අදප්ක්ෂිකාව
පැවිදිකිරීමට සුදුසුයැයි දයෝජනා කළා ය.
කලින් පරිච්දේෙදයහි ඳහන් කළ ආකාරයට, මහාප්රජාපතී
දගෝතමියදේ අනුගාමිකාවන්දේ පැවිදිකිරීම භික්ෂූන් විසින් පමණක්ෂ
භාරගන්නා ලෙ අතර ඊට අොළ පසුබිම තුළ දපන්වනුදේ ඇයට එම
පැවිදිකිරීම්වල කිසියම් භූමිකාවක්ෂ දනාතිබුණු බවයි. දම් අතරතුර දමම
තත්ත්වය දවන ේ වූ බවක්ෂ පවත්තිනී වශ්දයන් උපාධයායවරියක්ෂ
සිටීදමන් නාථ දේ.
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that ordination. This appears to have subsequently changed,
evident from the reference to a female preceptor, pavattinī.
In fact, once an order of bhikkhunīs had come into existence through the ordination of Mahāpajāpatī Gotamī’s followers, an order that was capable of forming a quorum for the ordination of a female candidate, it would have been natural for
subsequent ordinations to follow the injunction given in the
sixth garudhamma.
Mahāpajāpatī Gotamī had earlier been the leader of the
group of Sakyan women and now was the most senior bhikkhunī. Since, according to the Cullavagga account, she had accepted the garudhammas as her own ordination, it can safely
be assumed that she would have used her authority among the
bhikkhunīs to ensure these were implemented, in particular the
sixth garudhamma when ordaining further female candidates.
Such female candidates would have stayed with the bhikkhunīs when preparing for their ordination as well as afterwards, and the bhikkhunīs would have brought the candidates
to the bhikkhus for ordination. Keeping in mind that dual ordination in separate stages only came into existence later, at the
present stage in the evolution of bhikkhunī ordination it would
be natural if the bhikkhunīs were also present during the actual
ordination conferred by the bhikkhus.
An implementation of the sixth garudhamma would only
have required their silent presence during the ordination. This
could have served as an expression of approval of the motion,
such silence being the customary mode of approving a legal
act in Vinaya procedures.
IMPLEMENTATION OF THE SIXTH GARUDHAMMA
As mentioned in chapter 2, it seems possible, although not certain, that the formulation of the sixth garudhamma did not
originally cover the training as a probationer. Nevertheless,
even implementing the requirement of a probation period would
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මහාප්රජාපතී දගෝතමියදේ අනුගාමිකාවන් පැවිදිවීමත් මඟ
කාන්තා අදප්ක්ෂිකාවකට පැවිද්ෙ ප්රොනය කිරීදම් ගණූරණය ම්ූර්ණ
කිරීමට හැකි භික්ෂුණී පිරි ක්ෂ පැවැත්මට ආ පසු, ඉන් පසු පැවිදිකිරීම්වල
දී යවැනි ගරුධර්මදේ ඳහන් නිදයෝගය ේවභාවදයන්ම අනුගමනය
කරන්නට ඇත.
මීට දපර මහාප්රජාපතී දගෝතමිය ශ්ාකය කාන්තාවන්දේ
නායිකාව දල කටයුතු කර තිබුණු අතර ෙැන් ඇය වඩාත්ම දජයෂේටතම
භික්ෂුණිය වූවා ය. චුල්ලවේග වි ේතරයට අනුව ගරුධර්ම පිළිගැනීම
ඇයදේ පැවිද්ෙ දල ඇය විසින් පිළිදගන තිබුණු නි ා විදශ්ේෂදයන්ම
තවත් කාන්තා අදප්ක්ෂිකාවන් පැවිදිකිරීදම් දී යවැනි ගරුධර්මය ෙ
ඇතුළත්ව එම ගරුධර්ම හතිකදයන්ම අනුගමනය දකදරන පරිදි
කටයුතු කරන්නට ඇය භික්ෂුණීන් අතර තිබූ අධිකාර බලය භාවිත
කරන්නට ඇතැයි අවොනමකින් දතාරව අනුමාන කළ හැකි ය.
එබඳු කාන්තා අදප්ක්ෂිකාවන් ඔවුන්දේ පැවිද්ෙට සූොනම් වීදම්
දී හ ඉන්පසුව ෙ භික්ෂුණීන් මඟ සිට එම අදප්ක්ෂිකාව පැවිදිකිරීම
ඳහා භික්ෂුණීන් විසින් භික්ෂූන් දවත රැදගන එන්නට ඇත. පියවර
දෙකකින් උභය ංඝයා විසින් පැවිදි කිරීම පැවැත්මට ආදේ පසුකාලීනව
පමණක්ෂ යැයි සිත තබාගතදහාත් භික්ෂුණී පැවිද්ෙ විකාශ්නදයහි වත්මන්
පියවදර් දී භික්ෂූන් පැවිද්ෙ ප්රොනය කරන අව ේථාදේ දී භික්ෂුණීන් ෙ
එතැන සිටීම ේවාභාවික දේ.
එම භික්ෂුණීන් නිහඬව හභාගීවීම යවැනි ගරුධර්මයට අොළ
ප්රාදයෝගික ආරම්භයක්ෂ ඳහා ප්රමාණවත් වන්නට ඇත. විනය කර්ම
කිරීදම් දී නිහඬව සිටීම එම විනය කර්මය අනුමත කිරීදම් ක්රමයක්ෂ බැවින්
ඤත්තිය අනුමත කිරීමක්ෂ දල එය භාවිත වන්නට ඇත.
යවැනි ගරුධර්මය ආරම්භකිරීම
ේථිර වශ්දයන් කිව දනාහැකි වුණත් දෙවන පරිච්දේෙදයහි ඳහන් කළ
ආකාරයට යවැනි ගරුධර්මදයහි මුල් ම අව ේථාදේ දී පරිවාසිකාවක
දල පුහුණුව එහි ඇතුළත් දනාවුණා විය හැකි ය. ඒ දකද ේ දවතත්,
භික්ෂුණී පැවිදි ඉතිහාදයහි මුල් අවදිදේ දී පරිවා කාලයක්ෂ තිබිය යුතු
යැයි එය ආරම්භකිරීම වුවත් දනා සිදු විය හැක්ෂකක්ෂ දනාදේ.
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not have been impossible at that early stage in the history of
the bhikkhunī order.
Once Mahāpajāpatī Gotamī and her followers had become bhikkhunīs, it must have taken some time before news
spread and other women became aware of the recently created
possibility to go forth in the Buddha’s dispensation. Moreover,
Mahāpajāpatī Gotamī and her followers were known to the
Buddha personally and had already gone through some degree
of preparatory training by shaving their heads, wearing monastic attire, and following the Buddha on his wanderings from
Kapilavatthu to Vesālī. Subsequent candidates had not necessarily gone through such experiences and thus would have
needed some time to learn how to adjust to the monastic lifestyle. For such candidates it would be meaningful if they were
not to receive ordination right away, but rather after some time
of living with the bhikkhunīs and thereby implicitly after a
period of surveillance of their ability to adjust to the monastic
life-style.
Moreover, the Cullavagga shows that it took quite a
while for the newly ordained bhikkhunīs to familiarize themselves with various monastic procedures, making it probable
that some time was required for them to settle into their new
situation before they were ready to grant ordination to further
candidates.
Whatever may be the final word on the probationary
training, the other aspect of the sixth garudhamma, the cooperation of both orders in granting an ordination, could definitely have been implemented as soon as Mahāpajāpatī Gotamī’s followers had been ordained. On the assumption that a
simple formal transaction was used with one motion and three
proclamations, a ñatticatuttha kamma, this would just require
the presence of a quorum of bhikkhunīs, in addition to the
quorum of bhikkhus.
Given the seniority of the order of bhikkhus and the lack
of experience of the bhikkhunīs, the role of announcing the motion and the three proclamations would have been performed by
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මහාප්රජාපතී දගෝතමිය හ ඇදේ අනුගාමිකාවන් භික්ෂුණීන් බවට පත්
වූ පසු ව කාන්තාවන්ට පැවිදිවීම ඳහා බුද්ධ ා නදේ අව ේථාවක්ෂ
නිර්මාණය වුදණය යන පණිවුඩය මාජදේ පැතිදරන්නට හ
දකදමන් අදනක්ෂ කාන්තාවන් ෙැනුවත් වීමට යම් කාලයක්ෂ ගතදවන්නට
ඇත. එද ේම මහාප්රජාපතී දගෝතමිය හ ඇදේ අනුගාමිකාවන්
බුදුන්වහන්ද ේ පුද්ගලිකව හඳුනන අය වන අතර ඔවුන් දම් වනවිටත් හි
මුඩු දකාට, චීවර ෙරා, එද ේම බුදුන්වහන්ද ේ කපිලවත්ුදේ සිට දේ ාලි
ෙක්ෂවා යෑදම් දී පසුප ගමන් කිරීදමන් යම්කිසි දපරහුරුවක්ෂ ලබන්නට
ඇත. ඔවුන්දගන් පසු සුනට ඇතුළු වූ අදප්ක්ෂිකාවන් අවශ්යදයන් ම
එබඳු අත්ෙැකීම් ලබා දනාතිබුණු නි ා පැවිදි ජීවිතයකට හුරුවනුදේ
දකද ේෙැයි ඉදගනගැනීමට ඔවුන්ට යම් කාලයක්ෂ අවශ්යය වන්නට ඇත.
එබඳු අදප්ක්ෂිකාවන්ට එක්ෂ වර ම පැවිද්ෙ ලබනවා දවනුවට ටික
කාලයක්ෂ භික්ෂුණීන් මඟ සිට එයින් වක්රාකාරදයන් පැවිදි ජීවිතයට
හුරුවීමට ඔවුන්ට ඇති හැකියාව පිළිබඳව යම් නිරීක්ෂෂණයකට ෙ භාජනය
වී පැවිද්ෙ ලැබීම අර්ථාන්විත දේ.
එද ේම, චුල්ලවේගය දපන්වාදෙනුදේ නවක පැවිදි භික්ෂුණීන්
පැවිදි ප්රතිපත්තිවලට හුරුවීමට ැළකියයුතු කාලයක්ෂ ගත වූ බැවින් තවත්
අදප්ක්ෂිකාවන්ට පැවිද්ෙ ප්රොනය කිරීමට දපර ඔවුන්ට ඔවුන්දේ අලුත්
පරි රයට හුරුවීමට යමි කාලයක්ෂ අවශ්යය වන්නට ඇති බව යි.
පරිවා පුහුණුව ම්බන්ධව අව ාන නිගමනය කුමක්ෂ වුවත්,
හයවැනි ගරුධර්මදේ අනිත් පැතිකඩ වන, පැවිද්ෙ ප්රොනය කිරීදම් දී
උභය ංඝයා හදයෝගීව කටුයුතු කිරීම, මහාප්රජාපතී දගෝතමියදේ
අනුගාමිකාවන් පැවිදි වූ විග ම නි ැකවම ආරම්භකළ හැකි ව තිබුණි.
ඤත්තිය එක්ෂවරක්ෂ හා අනු ාවනය තුන්වරක්ෂ වශ්දයන් දහවත්
ඤත්ති තුත්ථ කම්ම වැනි රළ විනය ම්මතයක්ෂ භාවිත කළා යැයි
අනුමාන කදළේ නම්, එයට අවශ්යය වනුදේ භික්ෂු ගණූරකයට අමතරව
භික්ෂුණී ගණූරකයක්ෂ පමණි.
භික්ෂූන්දේ දජයෂේඨත්වය හ භික්ෂුණීන්දේ අත්ෙැකීම් අඩුබව
පිළිබඳව ළකා බැලූ කල ඤත්තිය එක්ෂවරක්ෂ හා අනු ාවනය තුන්වරක්ෂ
වශ්දයන් ෙැනුම්දෙන භූමිකාව වියත් භික්ෂුවක්ෂ විසින් සිදුකරන්නට ඇත.
දමද ේ අනුමාන කළ පසුබිමට අනුව න් න්ෙනය කර බැලූ කල ශ්ාකය
කාන්තාවන් පැවිදිකිරීදමහි දී භික්ෂු ගණූරකයට අමතරව භික්ෂුණී
ගණූරණයක්ෂ සිටීම එකම දවන දේ.
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a competent bhikkhu. The only difference compared to the assumed scenario for ordaining the Sakyan women would have
been the presence of a quorum of bhikkhunīs, in addition to the
quorum of bhikkhus.
In this way, the most natural course of events would have
been for dual ordination to come into being as soon as this had
become possible through the ordination of the Sakyan women.
Whereas a simple formal transaction with one motion
and three proclamations would have been unproblematic, the
introduction of the enquiry about stumbling blocks did lead to
problems.
THE EMBARRASSMENT OF THE CANDIDATES
The Cullavagga continues by reporting that the following problem arose:
tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhunīnaṃ antarāyike dhamme pucchanti. upasampadāpekkhāyo vitthāyanti, maṅkū honti, na sakkonti vissajjetuṃ.
At that time the bhikkhus asked among the bhikkhunīs
about the stumbling blocks. Those who wanted to be
higher ordained were abashed, they were embarrassed
and unable to reply.
bhagavato etam atthaṃ ārocesuṃ. anujānāmi, bhikkhave, ekato-upasampannāya bhikkhunīsaṅghe visuddhāya
bhikkhusaṅghe upasampādetun ti.
They told this to the Blessed One, [who said]: “Bhikkhus, I authorize the higher ordination in the order of
bhikkhus for one who has been higher ordained on one
side and has cleared herself in the order of bhikkhunīs.”
tena kho pana samayena bhikkhuniyo ananusiṭṭhā upasampadāpekkhāyo antarāyike dhamme pucchanti. upasampadāpekkhāyo vitthāyanti, maṅkū honti, na sakkonti
vissajjetuṃ.
162

පියවර දෙකකින් පැවිදි කිරීම

දම් ආකාරයට, ශ්ාකය කාන්තාවන් පැවිදි කිරීමත් මග ම
ැකසීම කිරීම හැකි වූ බැවින් උභය ංඝයා
විසින් පැවිද්ෙ ප්රොනය කිරීම පැවැත්මට ඒමට එය වඩාත් ේවාභාවික
සිද්ධිොමයක්ෂ වන්නට ඇත.
ඤත්තිය එක්ෂවරක්ෂ හා අනු ාවනය තුන්වරක්ෂ වශ්දයන් රළ
විනය කර්මයක්ෂ භාවිතය ගැටළු රහිත වුව ෙ අන්තරායික ධර්ම හඳුන්වාදීම
නි ා ගැටළු ඇති විණි.

භික්ෂුණී ගණූරණයක්ෂ

අදප්ක්ෂිකාවන් ලැජ්ජාවට පත්වීම
පහත ගැටළුව පැණ නැඟුණු බව වාර්ථා කරමින් චුල්ලවේගය ඉදිරියට
ගලා යයි:

දතන ද ා පන මදයන භික්ෂඛූ භික්ෂඛුනීනං අන්තරායිදක
ධම්දම පුච්ඡන්ති. උප ම්පොදපක්ෂ ාදයා විත්ථායන්ති, මඞකූ
දහාන්ති, න ක්ෂදකාන්ති වි ේ ජ්දජතුං.
එකල භික්ෂූහු භික්ෂුණීන් මැෙ අන්තරායික ධර්ම ම්බන්ධදයන්
ප්රශ්ේන කළහ. උප ම්පොව අදප්ක්ෂෂා කළ අයහු ලැජ්ජාවට පත්
වූහ, ඔවුන් අපහසුතාවට පත් වූ අතර පිළිතුරු දීමට දනාහැකි
භාවයට පත් විය.

භගවදතා එතමත්ථං ආදරාද සුං. අනුජානාමි, භික්ෂ දව,
එකදතා
උප ම්පන්නාය
භික්ෂඛුනි ඞදඝ
විසුද්ධාය
භික්ෂඛු ඞදඝ උප ම්පාදෙතුන්ති.
ඔවුන් භාගයවතුන් වහන්ද ට
ේ දම් බව ෙැනුම් දුණි [එවිට
භාගයවතුන් වහන්ද ේ දමද ේ කී ද ක
ේ ]: “මහදණනි, භික්ෂුණී
ංඝයා විසින් වි ාරා එක්ෂ පාර්ශ්ේවයකින් උප ම්පොව ලබා
පිරිසිදු වූ තැනැත්තියන්ට භික්ෂු ංඝයා අතර උප ම්පොව
ලබාදීමට අනුෙැන වොරමි.”

දතන ද ා පන
මදයන භික්ෂඛුනිදයා අනනුසිටඨා
උප ම්පොදපක්ෂ ාදයා අන්තරායිදක ධම්දම පුච්ඡන්ති .
උප ම්පොදපක්ෂ ාදයා විත්ථායන්ති, මඞකූ දහාන්ති, න
ක්ෂදකාන්ති වි ේ ජ්දජතුං.
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At that time the bhikkhunīs asked those who wanted to
be higher ordained and who had not been instructed
[about this type of questioning] about the stumbling
blocks. Those who wanted to be higher ordained were
abashed, they were embarrassed and unable to reply.
bhagavato etam atthaṃ ārocesuṃ. anujānāmi, bhikkhave, paṭhamaṃ anusāsitvā pacchā antarāyike dhamme
pucchitun ti.
They told this to the Blessed One, [who said]: “Bhikkhus, I authorize that she should first be instructed and
then be asked about the stumbling blocks.”
tatth'eva saṅghamajjhe anusāsanti. upasampadāpekkhāyo tath’eva vitthāyanti, maṅkū honti, na sakkonti vissajjetuṃ.
They instructed them just there in the midst of the order.
Those who wanted to be higher ordained were still
abashed; they were embarrassed and unable to reply.
bhagavato etam atthaṃ ārocesuṃ. anujānāmi, bhikkhave, ekamantaṃ anusāsitvā saṅghamajjhe antarāyike
dhamme pucchituṃ.
They told this to the Blessed One, [who said]: “Bhikkhus, I authorize that, having taken her aside and instructed her, she is asked about the stumbling blocks in
the midst of the order.”
In a traditional society like ancient India it is quite understandable
that women, on being asked such rather personal questions in
front of men, would feel too embarrassed to reply; in fact the
same might well occur even in modern times. Hence the promulgation by the Buddha that this enquiry should first be undertaken
within the order of bhikkhunīs and thus without the presence of
men. This then resulted in the two-stage ordination procedure.
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එකල උප ම්පොව අවැසි වූ, [දමබඳු වි ාරීම්] ම්බන්ධදයන්
උපදෙ ේ දනාලැබුණු, උප ම්පොව අදප්ක්ෂෂා කළ අයවලුන්දගන්
දමම අන්තරායික ධර්ම ම්බන්ධදයන් භික්ෂුණීහු ප්රශ්ේන කදළෝ
ය. උප ම්පොව අවැසි වූ තැනැත්තිදයෝ ලැජ්ජාවට පත්ව,
අපහසුතාවට පත් වූ අතර පිළිතුරු දීමට දනාහැකි වූහ.

භගවදතාඑතමත්ථං ආදරාද සුං. අනුජානාමි, භික්ෂ දව, පඨමං
අනු ාසිත්වා පච්ඡා අන්තරායිදක ධම්දම පුච්ඡිතුන්ති.
ඔවුන් භාගයවතුන් වහන්ද ේට දම් බව ෙැනුම් දුණි. [එවිට
භාගයවතුන් වහන්ද ේ දමද ේ කී ද ේක]: “මහදණනි, ඇයට
පළමුව උපදෙ ේ ලබාදිය යුතු ය. ඉන්පසුව අන්තරායික ධර්ම
ම්බන්ධදයන් ප්රශ්ේන කළ යුතුය.”

තත්දථව ඞඝමජ්දඣ අනු ා න්ති. උප ම්පොදපක්ෂ ාදයා
තත්දථේව විත්ථායන්ති, මඞකූ දහාන්ති , න ක්ෂදකාන්ති
වි ේ ජ්දජතුං.
ඔවුන් එතැන දී ම ංඝයා මැෙ උපදෙ ේ දුන්හ. උප ම්පොව අවැසි
වූ තැනැත්තිදයෝ එවිටත් ලැජ්ජාවට පත් වූහ, අපහසුතාවට පත්
වූහ, පිළිතුරුදීමට දනාහැකි වූහ.

භගවදතා එතමත්ථං ආදරාද සුං. අනුජානාමි, භික්ෂ දව,
එකමන්තං අනු ාසිත්වා ඞඝමජ්දඣ අන්තරායිදක ධම්දම
පුච්ඡිතුං.
ඔවුහු භාගයවතුන් වහන්ද ේට දමද ේ කීහ [එවිට භාගයවතුන්
වහන්ද ේ දම් බව කීහ]: මහදණනි, ඇය පද කට කැඳවා උපදෙ ේ
ලබා දී අන්තරායික ධර්ම ගැන උභය ංඝයා මධයදයහි ප්රශ්ේන
කිරීමට අනුෙැන වොරමි.
පුරාණ ඉන්දියාව වැනි ාම්ප්රොයික මාජයක කාන්තාව පුරුෂ
පක්ෂෂදේ අය ඉදිරිදේ එබඳු ප්රශ්ේන ඇසීදම් දී පිළිතුරුදීමට මැලිව
ලැජ්ජාවට පත්වීම ාමානය දෙයකි; නූතන යුගදේ ෙ දමය ම විය
හැකි ය. පළමුව භික්ෂුණීන් මධයදේ එනම් පුරුෂ පක්ෂෂදේ අයදේ
හභාගීත්වයකින් දතාරව දමම වි ාරීම සිදුකිරීමට බුදුන්වහන්ද ේ
විසින් පැණවූදේ එබැවිනි. දමහි ප්රතිඵලයක්ෂ දල පියවර දෙකකින්
පැවිදිකිරීදම් ක්රමය ආරම්භ විය.
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But even that proved too challenging, leading to additional promulgations by the Buddha intended to render the
situation less embarrassing for the female candidates.
THE COLLABORATION OF THE BHIKKHUNĪS
Of further significance is the formulation used for the initial
attempt to enquire about the stumbling blocks:
At that time the bhikkhus asked among the bhikkhunīs
about the stumbling blocks. Those who wanted to be
higher ordained were abashed.
Noteworthy here is that the enquiry is undertaken among bhikkhunīs, but the embarrassed women are instead referred to as
“those who want to be higher ordained”, upasampadāpekkhā.
Now the term bhikkhunī also occurs in the rule on single
ordination, where it refers to the candidates for ordination:
anujānāmi, bhikkhave, bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetun ti.
Bhikkhus, I authorize the giving of the higher ordination
of bhikkhunīs by bhikkhus.
In that context this is a peculiar but still understandable usage,
since the procedure does result in making them bhikkhunīs.
In the present case, however, the passage is not about
the whole procedure, but only about the enquiry regarding
stumbling blocks. Moreover, due to the embarrassment and
consequent lack of reply to these questions, the ordination
could not have been carried through to its successful completion. Thus it would not be possible to refer to these candidates
of an unsuccessful ordination as bhikkhunīs.
ORDAINED ON ONE SIDE
It would also not work to assume that the usage of the term
bhikkhunī here implies that the candidates had previously gone
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නමුත් එය ෙ ඉතා අභිදයෝගාත්මක යැයි තහවුරු වූ බැවින්,
කාන්තා අදප්ක්ෂිකාවන්දේ ලැජ්ජාව අවම වන පරිදි බුදුන්වහන්ද ේ
අමතර පැණවීම් පැණ වූ ද ක
ේ .
භික්ෂුණීන්දේ හදයෝගය
අන්තරායික ධර්ම විමසීදමහි පළමු අව ේථාදේ දී භාවිත කළ සූත්ර
ැකැ ේම තවදුරටත් විදශ්ේෂත්වයක්ෂ ගනියි:
එකල භික්ෂූන් විසින් භික්ෂුණීන් මැෙ අන්තරායික ධර්ම පිළිබඳව
විමසූහ. උප ම්පො අදප්ක්ෂිකාදවෝ ලැජ්ජාවට පත් වූහ.
විමසීම සිදුවනුදේ භික්ෂුණීන් මැෙ වන අතර ලැජ්ජාවට පත් වූ
කාන්තාවන් “උප ම්පො අදප්ක්ෂිකාදවෝ” දහවත් උප ම්පොදපක්ෂ ා
දල ඳහන් දකාට තිබීම දමහි දී ැළකිල්ලට බඳුන් විය යුතු ය.
නමුත් ඒකීය පැවිදිකිරීමට අොළ නීතිදයහි භික්ෂඛුනී යන පෙය
පැවිදිවීමට සිටි අදප්ක්ෂිකාවන් යන අෙහසින් භාවිත වී ඇත:

අනුජානාමි, භික්ෂ දව, භික්ෂඛූහි භික්ෂඛුනිදයා උප ම්පාදද්තුන්ති.
මහදණනි, භික්ෂූන් විසින් භික්ෂුණීන්ව උප ම්පො කිරීමට මම
අනුෙැන වොරමි.
දමම පසුබිම තුළ එම ක්රියාපිළිදවලින් ඔවුන් භික්ෂුණීන් බවට
පත්කරන බැවින් දමය අ ාමානය නමුත් දත්රුම්ගත හැකි භාවිතයකි.
දකද ේදවතත්, වත්මන් ප්ර ේතූතය තුළ, දේෙදයන් අෙහ ේ
වනුදේ මුළු ක්රියාවලියම පිළිබඳව දනාවන අතර අන්තරායික ධර්ම
විමසීම පිළිබඳව පමණකි. තව ෙ, දමම ප්රශ්ේනවලින් ලැජ්ජාවට පත්වී
ඒවාට පිළිතුරු දනාලැබීම නි ා පැවිද්ෙ ාර්ථකව ම්ූර්ණ කිරීමට
දනාහැකි වන්නට ඇත. එනි ා අ ාර්ථක පැවිදිකිරීමකට ම්බන්ධ වූ
දමම අදප්ක්ෂිකාවන්ට භික්ෂුණීන් යැයි කීමට දනාහැකි වන්නට ඇත.
එක්ෂ පාර්ශ්ේවයකින් පැවිදි වූ අය

භික්ෂඛුනී යන පෙය භාවිතදයන් එම අදප්ක්ෂිකාවන් භික්ෂුණී

ගණූරණයක්ෂ විසින් කලින් ඔවුන්දේ පැවිද්දෙහි දකාට ක්ෂ
ම්ූර්ණ කදළේ යැයි අෙහ ේ කරන්දන් යැයි අනුමාන කිරීම ෙ කළ
දනාහැකි ය. එයට දහේතුව චුල්ලවේග වාර්තාදවහි දමම පියවර
දෙකකින් පැවිදිකිරීදම් ක්රියාවලිය පැවැත්මට එනුදේ දමම
සිදුවීදමන් පසුව බැවිනි. තවෙ, දමම පියවර දෙදකන් පළමු පියවර
ම්ූර්ණ කළ අය පාලි විනදයහි ෑම අව ේථාවකම පාදහේ “ඒක පාර්167
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through part of their ordination by a quorum of bhikkhunīs. In
the Cullavagga account this two-stage procedure only comes
into being after the present incident.
Moreover, those who have gone through the first of
these two stages are in the Pāli Vinaya consistently referred to
as “ordained on one side”, ekato-upasampannā, and not as
bhikkhunīs.
The word upasampannā in this compound clearly implies that the procedure conducted by the bhikkhunīs on their
own should be reckoned as a form of ordination, upasampadā.
At the same time, however, those who have been successfully
ordained in this way do not yet deserve to be called bhikkhunīs, for which the procedure to be carried out subsequently by
a quorum of bhikkhus is required.
This in turn supports the impression that the term bhikkhunīs in the passage on the enquiry about stumbling blocks
would not refer to the candidates for ordination.
THE BHIKKHUNĪS AND THE CANDIDATES
The candidates for ordination are called “those who want to be
higher ordained”, upasampadāpekkhā. The same term upasampadāpekkhā is used consistently to designate the candidates for
ordination in subsequent sections of this part of the Cullavagga, which is concerned with the enquiry into stumbling
blocks.
This consistent usage of the term upasampadāpekkhā for
the female candidates for ordination makes it unlikely that the
occurrence of the term bhikkhunīs in the passage translated
above results from a textual error. Oral transmission in general
tends to stereotype. This means that a reference to bhikkhunīs,
which is out of keeping with the rest of the passage, stands a
good chance to be ‘corrected’ to upasampadāpekkhā. In contrast, a change in the opposite direction is rather improbable.
At a subsequent point in this part of the Cullavagga the
two terms bhikkhunī and upasampadāpekkhā occur again in
close proximity, similar in this respect to the passage transla168
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-ශ්ේවීයව පැවිදි උප පන් වූ” දහවත් එකදතා උප ම්පන්නා වශ්දයන්
මි භික්ෂුණීන් වශ්දයන් ඳහන් දකාට නැත. දමම මා පෙදයහි
උප ම්පන්නා යන පෙය පැහැදිලිවම අෙහ ේ කරනුදේ භික්ෂුණීන්
විසින් පමණක්ෂ සිදුකරන ලෙ ක්රියාවලිය පැවිදිකිරීම් ක්රමයක්ෂ දහවත්
උප ම්පොවක්ෂ දල ගැණිය යුතු බවයි. එද ේම, දම් ආකාරයට
ාර්ථකව පැවිදි වූ අයට භික්ෂු ගණූරණයක්ෂ විසින් අනුපිළිදවලින්
සිදුකරන ක්රමදේෙය අනුගමනය කිරීමට ඉතිරිව ඇති බැවිනි
භික්ෂුණීන් යැයි කීමට දයෝගයය නැත.
අන්තරායික ධර්ම පිළිබඳව විමසීමට අොළ දේෙදයහි
භික්ෂඛුනී යන පෙය පැවිදි අදප්ක්ෂිකාවන් ඳහා භාවිත වන්දන්
නැතැයි යන අෙහ දමයින් ථ
ේ ාපිත දේ.
භික්ෂුණීන් හ අදප්ක්ෂිකාදවෝ
පැවිදිවීමට සිටින අදප්ක්ෂිකාවන් “උප ම්පො අදප්ක්ෂිකාවන්”
දහවත්
උප ම්පොදපක්ෂ ා
වශ්දයන්
හඳුන්වා
ඇත.
උප ම්පොදපක්ෂ ා යන පෙය ම චුල්ලවේගදේ දමම දකාටද න්
පසුව එන තැන්වල ෑම විදටකම පාදහේ පැවිදි දප්ක්ෂිකාවන් ඳහා
භාවිත දකාට ඇති අතර එම ථ
ේ ාන අන්තරායික ධර්ම විමසීමට අොළ
ඒවා දේ.
උප ම්පොදපක්ෂ ා යන පෙය ෑම විදටක ම පාදහේ පැවිදි
අප්ක්ෂිකාවන් ඳහා භාවිතවීම නි ා ඉහත පරිවර්තනය කරන ලෙ
දේෙදයහි භික්ෂුණීන් යන පෙය පාඨ දෙෝෂයක්ෂ නි ා ඳහන් වූවක්ෂ විය
දනාහැකි ය. ාමානයදයන් භාණක ම්දේෂණය ඒකාකෘතික
ේවරූපයක්ෂ ගනී. දමයින් අෙහ ේ වනුදේ දේෙදයහි ඉතුරු
දකාට ේවලට අොළව භික්ෂඛුනී යන පෙය උප ම්පොදපක්ෂ ා වශ්දයන්
‘නිවැරදි’ වීදම් දහාඳ ම්භාවිතාවයක්ෂ ඇති බවයි. ප්රතිවිරුද්ධ
වශ්දයන්, ප්රතිවිරුද්ධ දිශ්ාවට දවන ේ වීම දබාදහෝ දුරට විය
දනාහැක්ෂකකි.
චුල්ලවේගදේ දමම දකාටද හි මින් පසුව එන තැනක භික්ෂඛුනී
හ උප ම්පොදපක්ෂ ා යන පෙ දෙක නැවත ඉතා මීපව ඳහන් දේ,
වයාකරණමය ේවරූපවලින් දවන ේ වුවත් එය ඉහතින් පරිවර්තනය
කරන ලෙ දේෙය හා මාන ය. දමතැන දමම පෙ දෙක පැහැදිලිවම
දවන ේ අය දවනුදවන් භාවිත දේ. එනම් අන්තරායික ධර්ම පිළිබඳව
විමසීදම් පුහුණු ක්රියාවලිය ඳහා දතෝරාපත් කරගත් තැනැත්තිය
භික්ෂඛුනී වශ්දයන් හා එයට පිළිතුරු දෙන තැනැත්තිය
උප ම්පොදපක්ෂ ා වශ්දයන් පැහැදිලිව දවන්දකාට හඳුන්වා ඇත:
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ted above, although the grammatical forms differ. In this case
the two terms clearly refer to different persons, distinguishing
the bhikkhunī, who has been appointed to the task of rehearsing the enquiry into stumbling blocks, from the upasampadāpekkhā, who is being taught how to reply to this enquiry:
tāya sammatāya bhikkhuniyā upasampadāpekkhā upasaṃkamitvā evam assa vacanīyā: …
That bhikkhunī, who has been agreed on, having approached the one who wants to be higher ordained,
should speak to her like this: …
The same basic difference seems to hold for the passage describing the first and unsuccessful attempt to enquire about the
stumbling blocks, in that those referred to as bhikkhunīs must
be different from those referred to as upasampadāpekkhā,
“those who want to be higher ordained”.
DUAL ORDINATION
In sum, it seems that the passage under discussion is best read
as a reference to already ordained bhikkhunīs taking part in the
ordination. This confirms the suggestion made above, based on
the reference to the pavattinī, that at this stage in the evolution
of the bhikkhunī order, in the way this is described in the Cullavagga, dual ordination appears to have already come into
existence. This later evolved into the two-stage dual ordination
procedure.
Had the bhikkhus given ordination alone, the appropriate
formulation would have been to describe that they asked the
candidates for ordination about the stumbling blocks, not the
bhikkhunīs, followed by stating that these same candidates
were embarrassed. It should read: ‘At that time the bhikkhus
asked those who wanted to be higher ordained about the stumbling blocks. Those who wanted to be higher ordained were
abashed; they were embarrassed and unable to reply.’
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තාය ම්මතාය භික්ෂඛුනියා උප ම්පොදපක්ෂ ා උප ංකමිත්වා
එවං අ ේ ව නීයා:…
පිළිගැනීම කරන ලදුව, එම භික්ෂුණිය උප ම්පොව අදප්ක්ෂෂා
කරන තැනැත්තිය දවත එළඹ, දම් ආකාරදයන් ඇය ඇමතිය
යුතුය: …
අන්තරායික ධර්ම විමසීම ම්බන්ධ පළමු එදහත් අ ාර්ථක වූ
උත් ාහය වි ේතර කරන දේෙදයහි භික්ෂුණීන් යනුදවන් ඳහන් වූ
අය “උප ම්පොව අදප්ක්ෂෂා කරන” දහවත් උප ම්පොදපක්ෂ ා
අයදගන් දවන ේ විය යුතු ය.
ද්විපාර්ශ්ේවීය දහවත් උභය ංඝයා විසින් කරන පැවිද්ෙ
ම ත
ේ යක්ෂ වශ්දයන් ගත් කල, පැවිදි කරන ක්රියාවලිදයහි ෙැනටමත්
පැවිදි වූ භික්ෂුණීන් හභාගී වන්දන්ය යන අෙහසින් කියවන විට
ාකච්ඡාවට බඳුන් වූ දේෙය වඩා දහාඳින් කියදවන ආකාරයක්ෂ දපනී
යයි. චුල්ලවේගදයහි දමය ඳහන් කර ඇති ආකාරයට, පවත්තිනී
යන්න ඳහන් කිරීම මත පෙනම්ව, භික්ෂුණී පැවිද්ෙ පරිණාමය වන
දමම අව ේථාදේ දී, උභය ංඝයා විසින් කරන පැවිද්ෙ ෙැනටමත්
පැවැත්මට පැමිණ ඇතැයි ඉහතින් දයෝජිත අෙහ දමයින් තහවුරු
දේ. සුකාලීනව එය උභය ංඝයා විසින් පියවර දෙකකින් දකදරන
පැවිදිකිරීමක්ෂ ෙක්ෂවා පරිණාමය වී ඇත.
භික්ෂූන් විසින් පමණක්ෂ පැවිද්ෙ ලබා දුන්දන් නම්, භික්ෂුණීන්
විසින් දනාව භික්ෂූන් වහන්ද ේලා විසින් අන්තරායික ධර්ම පිළිබඳව
අදප්ක්ෂිකාවන්දගන් විම න්නට ඇති බව හා ඉන් පසුව එම
අදප්ක්ෂිකාවන් ලැජ්ජාවට පත් විනැයි යනුදවන් එහි සිදුවීම් පිළිදවල
වි ේතර දකදරනු ඇත. එවිට: ‘එකල උප ම්පොදප්ක්ෂිකාවන්දගන්
අන්තරායික ධර්ම පිළිබඳව භික්ෂූන් විසින් අ න ලදී.
උප ම්පොදප්ක්ෂිකාවන් ලැජ්ජාවට පත් වූහ, අපහසුතාවට පත් වූහ,
පිළිතුරු දීමට දනාහැකි වූහ’ යනුදවන් කියවිය යුතු ය.
භික්ෂුණීන් පැවිදි කිරීදම් ක්රියාවලියට ම්බන්ධ වූ බව භික්ෂූන්
භික්ෂුණීන්දගන් විමසූහ යනුදවන් වි ේතර කිරීදමන් අෙහ ේ දේ.
විදශ්ේෂදයන්ම ලිංගික විකෘතිතා ම්බන්ධ ප්රශ්ේන වැනි ඇතැම් ප්රශ්ේන
ඉතා පුද්ගලික ේවභාවදයන් යුක්ෂත නි ා භික්ෂූන් ෘජුවම එබඳු ෙෑ කා-

171

Ordination in Two Stages

The circumstance that the bhikkhus are described as
asking the bhikkhunīs would imply that the latter took part in
the ordination procedure. Since some of the questions are of a
rather intimate nature, especially those concerned with sexual
deformities, it would be quite understandable if the bhikkhus
did not ask the women about such matters directly. Instead, it
would be natural to enquire about the suitability of the candidates among the bhikkhunīs, who had brought these for ordination.
Such indirect questioning is not in itself unusual. An example from the discourses would be the Naḷakapāna-sutta in
the Bhikkhu-vagga of the Majjhima-nikāya (discourse 68), where
the Buddha enquires of the bhikkhus in the assembly if Anuruddha and others, who have recently gone forth, delight in the
holy life. Only after not receiving any reply does he finally ask
them directly.
A PROBLEM OF PĀLI GRAMMAR
The assumption that this is another case of such indirect questioning could also explain the peculiar grammar of the sentence in question, where the genitive bhikkhunīnaṃ is used
with pucchati rather than the expected accusative. Here the
genitive seems to be conveying the sense that the bhikkhus
asked “among the bhikkhunīs”.
The alternative of relating bhikkhunīnaṃ to antarāyike
dhamme does not work, as the stumbling blocks are only relevant for those wanting to be higher ordained, not for already
ordained bhikkhunīs. (Supposing a bhikkhunī had any of the
diseases comprised among the list of stumbling blocks, she
would nevertheless remain a bhikkhunī).
It would also be superfluous to add a specification to the
expression antarāyike dhamme to convey that these are stumbling blocks for becoming a bhikkhunī, as the present sentence
is immediately preceded by a detailed listing of the stumbling
blocks for female candidates, making it indubitably clear what
type of stumbling blocks are meant. In fact a recurrence of the
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පියවර දෙකකින් පැවිදි කිරීම

-න්තාවන්දගන් දනාඇසුදේ නම් එය විමතියකට කාරණාවක්ෂ
දනාදේ. ඒ දවනුවට, දමාවුන් පැවිදිකිරීම ඳහා රැදගන ආ
භික්ෂුණීන්දගන් එම අදප්ක්ෂිකාවන් පැවිදිකිරීමට සුදුසුෙැයි විමසීම
ේවභාවදයන් ම උිත වනු ඇත.
එබඳු වක්රාකාර ප්රශ්ේනකිරීමම අ ාමානයය දෙයක්ෂ දනාදේ.
උොහරණයක්ෂ වශ්දයන් මජ්ිම නිකාදේ භික්ෂඛු වේගදේ නළකපාන
සූත්රය (68 සූත්රය) ගත හැකි ය. එම සූත්රයට අනුව දනාදබෝ ො පැවිදි වූ
අනුරුද්ධ ඇතුළු භික්ෂූන් බ්රහේම ාරී ැපය භුක්ෂති විඳින්දන්ෙැයි
බුදුන්වහන්ද ේ රැ ේවසිටි භික්ෂූන්දගන් විම න ද ේක. මීට කිසිදු
පිළිතුරක්ෂ දනාලැබුණු විට පමණක්ෂ අන්තිදම් දී ෘජුවම ඔවුන්දගන්
විම ා සිටියි.
පාලි වයාකරණ ගැටළුව
දමය ෙ එබඳු වක්රාකාර ප්රශ්ේන කිරීමක්ෂ යැයි අනුමාන කිරීම තුළින්
අොළ වාකයදයහි අ ාමානය වයාකරණ භාවිතය පැහැදිලි කිරීමට
පුළුවන. එනම්, පුච්ඡති යන පෙය මග ාමානයදයන් අදප්ක්ෂිත
දුතියාව දවනුවට භික්ෂඛුනීනං යන ඡටටි විභක්ෂති පෙය භාවිත දකාට
ඇත. දමහි දී ඡටිදයන් අෙහ ේ වනුදේ භික්ෂූන් “භික්ෂුණීන් මැෙ”
ප්රශ්ේන කරන ලෙැයි යන අර්ථය බව දපදනයි.
අන්තරායික ධර්ම අොළ වනුදේ ෙැනටමත් පැවිද්ෙ ලැබූ අයට
දනාව උප ම්පො වීමට අවශ්යය අයට පමණක්ෂ බැවින් විකල්ප
වශ්දයන් භික්ෂඛුනීනං යන්න අන්තරායිදක ධම්දම යන්නට ම්බන්ධ
කිරීම දනාගැළදපයි. (ෙැනටමත් අන්තරායික ධර්ම ලැයි ේතුදේ ඇති
ඕනෑම දරෝගයක්ෂ භික්ෂුණියකට වැළඳී තිබුදණ වුව ෙ ඇය භික්ෂඛුනී
වශ්දයන් ම දිගටම සිටිනු ඇතැයි අනුමාන කරමින්).
දමහි ඳහන්වන වාකයය අව න් වනවාත් මඟ ම කාන්තා
අදප්ක්ෂිකාවන්ට අොළ අන්තරායික ධර්ම ලැයි ේතුවක්ෂ ඉදිරිපත්
දකාට එයින් පැහැදිලිවම කුමන අන්තරායික ධර්ම අෙහ ේ කදළේෙැයි
නි ැකවම පැහැදිලි කරන බැවින් අන්තරායිදක ධම්දම යන
ප්රකාශ්යට භික්ෂුණියක්ෂ වීමට බාධාවන අන්තරාය ධර්ම යැයි අෙහ ේ
කරමින් විදශ්ේෂීකරණයක්ෂ එකතුකිරීම අතිරික්ෂත එකතු කිරීමක්ෂ වනු
ඇත. එම අන්තරායිදක ධම්දම පුච්ඡන්ති යන ප්රකාශ්ය ම වාකය
කිහිපයකින් පසු ඡටියකින් දහෝ දවනත් කිසිම ආකාරයකින්
විදශ්ේෂණ දනාදකාට උප ම්පොදපක්ෂිදයා යනුදවන් උප ම්පො අ-
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same expression antarāyike dhamme pucchanti just a few lines
of text later stands on its own and is not preceded by a genitive
or qualified in any way. Instead, it is preceded by a reference
to those wanting to be higher ordained in the accusative, upasampadāpekkhāyo.
Whatever may be the final word on this grammatical
peculiarity, it seems fair to conclude that dual ordination was
being performed well before the present ruling on the enquiry
about stumbling blocks. That the Cullavagga does not explicitly mention a shift from single to dual ordination is not surprising, since this had already been regulated with the sixth
garudhamma and therefore did not require any further ruling.
THE TWO-STAGE PROCEDURE
For a proper appreciation of the development of bhikkhunī
ordination, it is important to keep in mind that the embarrassment episode is not about dual ordination as such, but rather
about a two-stage procedure in conducting dual ordination. Its
promulgation serves as an amendment to the basic procedure
described in the sixth garudhamma. Instead of just giving
higher ordination together, the procedure to be adopted now is
that the bhikkhunī order should give ordination first, followed
by ordination given by bhikkhus.
In the resultant two-stage ordination the candidate first
goes through the first part of the procedure conducted by a
quorum of bhikkhunīs on their own. The candidate thereby
becomes one who is “ordained on one side”, ekato-upasampannā. Next she is to approach a quorum of bhikkhus for the
completion of the ordination.
In this way, the present episode itself is not just about
the need for both bhikkhus and bhikkhunīs to participate in the
ordination, which is already clear from the sixth garudhamma.
Instead, it is more specifically about the need for the bhikkhus
not to participate in the first part of the ordination when questions about the stumbling blocks are asked. The present ruling
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-දප්ක්ෂිකාවන් ඳහන් කරමින් ඊට දපර එම වාකයය තනිව ඳහන්
දකාට ඇත.
දමම අ ාමානය වයාකරණ භාවිතය පිළිබඳව අව ාන
නිගමනය කුමක්ෂ වුවත් අන්තරායික ධර්මවලට අොළ විනය නිදයෝගය
පැමිණීමට දබාදහෝ කලකට දපර සිට උභය ංඝයා විසින් කරන
පැවිද්ෙ ක්රියාදේ දයදුණු බව නිගමනය කිරීම උිත බව දපදන්. ඒ
අනුව හයදවනි ගරුධර්මය පැණවීමත් මඟ උභය ංඝයා විසින්
සිදුකරන පැවිදිකිරීම ෙැනටමත් පණවා ඇති නි ා ඒකීය පැවිද්දෙන්
උභය ංඝයා විසින් කරන පැවිද්ෙ ෙක්ෂවා මාරුවීමක්ෂ චුල්ලවේගය
පැහැදිලිව ඳහන් දනාකිරීම විමතියකට කරුණක්ෂ දනාදේ.
පියවර දෙකක ක්රමදේෙය

භික්ෂුණී පැවිද්ෙ ංවර්ධනදයහි වඩාත් දහාඳ අගයකිරීමක්ෂ ඳහා සිත

තබාගත යුතු වැෙගත් කරුණක්ෂ වනුදේ ලැජ්ජාවට පත්වීදම් සිදුවීම
උභය ංඝයා විසින් පැවිදිකිරීමක්ෂ පිළිබඳව දනාව උභය ංඝයා විසින්
දකදරන පැවිදි කිරීම පියවර දෙකකින් දකදරන ක්රියාවලියක්ෂ
පිළිබඳව බවයි. යවැනි ගරුධර්මදයහි වි ේතරදකාට ඇති මුල්
ක්රියාවලිදයහි ංදශ්ෝධනයක්ෂ වශ්දයන් එය පණවා ඇත. එක්ෂව
උප ම්පොව ලබාදීම දවනුවට දමතැන් පටන් අනුගමනය කළයුතු
ක්රියාවලිය නම් මුලින්ම භික්ෂුණීන් විසින් පැවිද්ෙ ලබා දී අනතුරුව
භික්ෂූන් විසින් පැවිද්ෙ ලබා දීමයි.
එද ේ ආරම්භ වූ පියවර දෙකකින් දකදරන පැවිදිකිරීදමහි දී
අදප්ක්ෂිකාව පළමුව භික්ෂුණී ඝණූරණයක්ෂ විසින් පමණක්ෂ කරන
දකාට ට හභාගී දවයි. එයින් එම අදප්ක්ෂිකාව “එක්ෂපද කින්
පැවිදි වූ” දහවත් එකදතා උප ම්පන්නා බවට පත් දේ. ඉන්පසුව ඇය
පැවිද්ෙ ම්ූර්ණ කිරීම ඳහා භික්ෂූ ඝණූරණයකට යා යුතු ය.
දම් ආකාරයට, ෙැනටමත් යවැනි ගරුධර්මදයන් පැහැදිලි වන
පරිදි, දමහි ාකච්ඡා දකදරන සිදුවීම භික්ෂූන් හ භික්ෂුණීන්
පැවිදිකිරීදම් දී හදයෝගීව කටයුතු කිරීදම් අවශ්යතාවය පිළිබඳව ම
පමණක්ෂ දනාවන අතර ඉතා විදශ්ේෂ වශ්දයන් ම එය අන්තරායික ධර්ම
පිළිබඳව ප්රශ්ේනකිරීදම් පළමු පියවරට භික්ෂූන් හභාගීවීම වැළැක්ෂවීදම්
අවශ්යතාවය පිළිබඳව දේ. දමම නීතිය මගින් උභය ංඝයා විසින් පැවිදි
කිරීමක්ෂ ආරම්භ කරන්දන් නැති අතර දමයින් උ-
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does not inaugurate dual ordination as such, but much rather a
two-stage procedure for dual ordination.
SUMMARY
Following the ordination of the Sakyan women, it seems fairly
probable that the stipulations of the sixth garudhamma on dual
ordination were put into effect right away. These might at the
outset have required simply the presence of a quorum of bhikkhunīs during the motion and three proclamations.
The need to implement an enquiry into possible stumbling blocks to ordination leads to the embarrassment of the
candidates, resulting in an amendment to the basic procedure
envisaged in the sixth garudhamma. Instead of both orders
conducting the ordination together, now the first part of the
ordination, involving the enquiry into stumbling blocks, is
conducted by an order of bhikkhunīs on their own.
When the bhikkhunīs have completed their side of the
ordination, the candidate becomes one who is “ordained on
one side”, ekato-upasampannā. In order to achieve the status
of being a bhikkhunī, a second stage in the ordination procedure is required in the presence of a quorum of bhikkhus.
The development that emerges in this way concords with
a general pattern evident in the Cullavagga, where at first the
bhikkhus conduct legal matters on behalf of the bhikkhunīs, but
with the passage of time the bhikkhunīs learn to take care of
most legal matters on their own.
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-භය ංඝයා විසින් දකදරන පැවිද්ෙ පියවර දෙකකින් සිදුකිරීම ආරම්භ
කරයි.
ාරාංශ්ය
උභය ංඝයා විසින් පැවිදි කිරීම ඳහා යවැනි ගරුධර්මදයහි පැණ වූ
නියමයන් ශ්ාකය කාන්තාවන් පැවිදිකිරීමදම් දී පටන්ම ක්රියාවට
නංවන්නට ඇති බව දබාදහෝ දුරට දපනී යයි. මුලපටන් ම ඤත්තිය හ
අනු ාවනය දකදරන අව ේථාදවහි භික්ෂුණී ගණූරණයක
හභාගීත්වය දමම නියමයන් ඳහා අවශ්යය වන්නට ඇත.
පැවිද්ෙට බාධා විය හැකි අන්තරායික ධර්ම පිළිබඳව විමසීම
ආරම්භ කිරීම අවශ්යය වීමත්
මඟ එයින් අදප්ක්ෂිකාවන්
අපහසුතාවයට පත් වූ බැවින් යවැනි ගරුධර්මදයහි ැළකූ මූලික
ක්රියාවලිය ංදශ්ෝධනය කිරීමට එය දහේතු දේ. දමතැන් පටන් උභය
ංඝයා එක්ෂව පැවිදි කරනවා දවනුවට පැවිදි කිරීදමහි පළමු පියවර වන
අන්තරායික ධර්ම පිළිබඳව විමසීම භික්ෂුණීන් විසින් පමණක්ෂ සිදු කරනු
ලැදබ.
භික්ෂුණීන් විසින් පැවිදි කිරීමට අොළ තමන්දේ දකාට
ම්ූර්ණ කළ පසුව අදප්ක්ෂිකාව “එක්ෂපද කින් පැවිදි වූ” දහවත්
එකදතා උප ම්පන්නා බවට පත් දේ. භික්ෂුණියක්ෂ මටටමට පත්වීමට
නම් භික්ෂු ගණ ූරණයක්ෂ ඉදිරිදයහි පැවිදි කිරීදම් ක්රියාවලිදයහි
දෙවැනි පියවරක්ෂ අවශ්යය දේ.
පළමුව භික්ෂූන් විසින් භික්ෂුණීන් දවනුදවන් විනය කර්මය සිදු
කරන අතර නමුත් කාලයත් මඟ භික්ෂුණීන් විසින්ම දබාදහෝ විනය
කර්ම කිරීමට ඉදගන ගන්නා බැවින් දම් ආකාරදයන් ඇති වූ
ංවර්ධනය චුල්ලවේගදයහි
ාමානයදයන් දපදනන රටාවට
අනුකූල දවයි.

177

Ordination by Messenger

Ordination by Messenger
Ordination of a female candidate in two stages, examined in
the previous chapter, requires a candidate who has been “ordained on one side” to present herself in front of a quorum of
bhikkhus for completion of the ordination.
ORDAINING A FORMER COURTESAN
The tenth chapter of the Cullavagga (section 22) reports that
the fulfilling of this requirement led to problems:
tena kho pana samayena aḍḍhakāsī gaṇikā bhikkhunīsu
pabbajitā hoti. sā sāvatthiṃ gantukāmā hoti: bhagavato
santike upasampajjissāmī ti.
At that time the [former] courtesan Aḍḍhakāsī had gone
forth among the bhikkhunīs. She wanted to go to Sāvatthī, [thinking]: “I will be higher ordained in the presence
of the Blessed One.”
assosuṃ kho dhuttā: aḍḍhakāsī kira gaṇikā sāvatthiṃ
gantukāmā ti. te magge pariyuṭṭhiṃsu.
Rogues had heard that: “It seems that the [former] courtesan Aḍḍhakāsī wants to go to Sāvatthī”, and they took
control of the road.
assosi kho aḍḍhakāsī gaṇikā: dhuttā kira magge pariyuṭṭhitā ti. bhagavato santike dūtaṃ pāhesi: ahañ hi upasampajjitukāmā; kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ti?
The [former] courtesan Aḍḍhakāsī heard that: “It seems
that rogues have taken control of the road.” She sent a
messenger to the Blessed One’s presence, [saying]: “I
indeed wish to be higher ordained; how should I proceed?”
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දූතයෙකු මගින් යෙයෙන පැවිද්ද
මුල් පරිච්යේදයේ අධ්යෙනෙ ෙළ පරිදි ොන්තා අයේක්ෂිොවක්ෂ පිෙවෙ
යදෙකින් පැවිදි කිරීම සඳහා, අයේක්ෂිොවක්ෂ “එක්ෂ පයසකින් පැවිදිවීම”
සිදුයොට ඇයේ පැවිද්ද සම්පූර්ණ ෙෙගැනීම සඳහා භික්ෂු ගණූෙණෙක්ෂ
ඉදිරිෙට එළඹිෙ යුතු ෙ.
පුොණ ගණිොවක්ෂ පැවිදි කිරීම

චුල්ලවේගයේ දසවැනි පරිච්යේදෙ (22 යොටස) වාර්තාෙෙන පරිදි ඉහත
අවශ්යෙතාවෙ සම්පූර්ණ කිරීමට ෙෑයම්ප දී ගැටළු ඇති විෙ:

යතන ය ා පන සමයෙන අඩඪොසී ගණිො භික්ෂඛුනීසු
පබබජිතා යහාති. සා ච සාවතථිං ගන්තුොමා යහාති : ‘භගවයතා
සන්තියෙ උපසම්පපජජිසසාමී’ති.
එසමයෙහි [පුොණ] වවශ්යාවක්ෂව සිටි අඩඪොසිෙ
භික්ෂුණීන්යගන් පැවිද්ද ලබුවා ෙ. ඇෙට සැවැතුවෙට ොමට
අවශ්ය වූවා ෙ. ඕ යමයස [සිතුවාෙ]: “මා භාගයවතුන් වහන්යස
අභිමු යෙහි උපසම්පපදාව ලබන්යනමි”යි ෙුයවනි.

අසයසාසුිං ය ා ධුතතා: ‘අඩඪොසී කිෙ ගණිො සාවතථිං
ගන්තුොමා’ති. යත මේයග පරියුටඨිංසු.
ධූර්තයෙෝ එෙ අසා: “[යපෙ] වවශ්යාවක්ෂව සිටි අඩඪොසී
නමැතතිෙ සැවැතුවෙට ොමට ෙැමැතයතන් සිටී” ෙැයි
මාර්ගෙ පාලනෙට නතුෙෙ ගතහ.

අසයසාසි ය ා අඩඪොසී ගණිො: ‘ධුතතා කිෙ මේයග
පරියුටඨතා’ති. භගවයතා සන්තියෙ දූතිං පායහසි: ‘‘අහඤහි
උපසම්පපජජිතුොමා; ෙථිං ු ය ා මො පටිපජජිතබබ’’න්ති?
[යපෙ] වවශ්යාවක්ෂව සිටි අඩඪොසී නමැතතිෙ යමෙ අසා:
“ධූර්තයෙෝ මාර්ගෙ පාලනෙට නතු යොට යගන ඇති බවක්ෂ
යපයන්” ෙන යමෙ ඇසුවාෙ. ඇෙ දූතයෙකු භාගයවතුන්
වහන්යසයේ අභිමු ෙට ෙවා, [යමයස කීමට සැළසුවාෙ]: “මා
සහතිෙයෙන් ම උපසම්පපදාව අයේක්ෂෂා ෙෙමි, මා විසින් යෙයස
ෙළ යුතු ද?”
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atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: anujānāmi, bhikkhave, dūtena pi
upasampādetun ti.
Then the Blessed One, having given a talk on the Dhamma in relation to this matter, addressed the bhikkhus:
“Bhikkhus, I also authorize the giving of the higher ordination by messenger.”
bhikkhudūtena upasampādenti. bhagavato etam atthaṃ
ārocesuṃ: na, bhikkhave, bhikkhudūtena upasampādetabbā. yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ti.
They gave higher ordination through a bhikkhu as messenger. They told this to the Blessed One, [who said]:
“Bhikkhus, higher ordination should not be given
through a bhikkhu as messenger. For those who give
higher ordination [in this way] there is an offence of
wrong-doing.”
sikkhamānadūtena upasampādenti … sāmaṇeradūtena
upasampādenti … sāmaṇeridūtena upasampādenti …
bālāya avyattāya dūtena upasampādenti.
They gave higher ordination through a probationer as
messenger … they gave higher ordination through a
male novice as messenger … they gave higher ordination through a female novice as messenger … they gave
higher ordination through a messenger who was foolish
and inexperienced.
na, bhikkhave, bālāya avyattāya dūtena upasampādetabbā. yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassa. anujānāmi,
bhikkhave, vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya dūtena upasampādetunti.
[They told this to the Blessed One who said]: “Bhikkhus,
higher ordination should not be given … through a messenger who is foolish and inexperienced. For those who
give higher ordination [in this way] there is an offence
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අථ ය ා භගවා එතසමිිං නිදායන එතසමිිං පෙෙයණ ධ්ම්පමිිං ෙථිං
ෙතවා භික්ෂඛූ ආමන්යතසි: ‘අුජානාමි, භික්ෂ යව, දූයතනපි
උපසම්පපායද්තුන්ති.
එවිට භාගයවතුන් වහන්යස, යමම ොෙණෙට අදාළව දැහැමි ෙථා
පවතවා, භික්ෂූන් වහන්යස ඇමතූහ: “මහයණනි, දූතයෙකු විසින්
උපසම්පපදාව කිරීම ද මා විසින් අුදැන වදාෙමි.”

භික්ෂඛුදූයතන උපසම්පපායදන්ති. භගවයතා එතමතථිං ආයොයචසුිං.
‘‘න, භික්ෂ යව, භික්ෂඛුදූයතන උපසම්පපායදතබබා. යො
උපසම්පපායදෙය, ආපතති දුක්ෂෙටසසා’’ති.
භික්ෂුවක්ෂ දූතයෙකු වශ්යෙන් තබායගන ඔවුහු උපසම්පපදාව ලබා

දුන්හ. ඔවුහු යමෙ භාගයවතුන් වහන්යසට දැුම්ප දුන්හ,
[උන්වහන්යස යමයස කීහ]: “මහයණනි, භික්ෂුවක්ෂ දූතයෙකු
යලස තබායගන උපසම්පපදාව ලබා යනාදිෙ යුතු ෙ. [යම්ප
ආොෙයෙන්] උපසම්පපදාව ලබා යදන්යනකුට දුකුලා ඇවැත යේ.”

සික්ෂ මානදූයතන උපසම්පපායදන්ති…
සාමයණෙදූයතන
උපසම්පපායදන්ති… සාමයණරිදූයතන උපසම්පපායදන්ති… බාලාෙ
අබයතතාෙ දූයතන උපසම්පපායදන්ති.
ඔවුහු සික්ෂ ාමානාවක්ෂ දූත වශ්යෙන් තබා උපසම්පපදාව ලබා
දුන්හ … ඔවුහු සාමයේෙ නමක්ෂ දූතයෙකු වශ්යෙන් තබා
උපසම්පපදාව ලබා දුන්හ … ඔවුහු සාමයේරිෙක්ෂ දූත වශ්යෙන්
තබා උපසම්පපදාව ලබා දුන්හ … ඔවුහු බාල වූ අතදැකීම්ප අඩු
දූතයෙක්ෂ හෙහා උපසම්පපදාව ලබා දුන්හ.

න, භික්ෂ යව, බාලාෙ අබයතතාෙ දූයතන උපසම්පපායදතබබා .
යො උපසම්පපායදෙය, ආපතති දුක්ෂෙටසස . අුජානාමි, භික්ෂ යව,
බයතතාෙ භික්ෂඛුනිො පටිබලාෙ දූයතන උපසම්පපායදතුන්ති.
[ඔවුහු භාගයවතුන් වහන්යසට යමෙ සැළ ෙළහ, භාගයවතුන්
වහන්යස යමයස කී යසෙ]: “මහයණනි, බාල වූ අතදැකීම්ප ෙහිත
දූතයෙක්ෂ හෙහා … උපසම්පපදාව ලබා යනාදිෙ යුතුෙ. [යම්ප
ආොෙයෙන්] උපසම්පපදාව ලබායදන අෙට දුකුලා ඇවතක්ෂ යේ.
මහයණනි, අතදැකීම්ප සහිත වයක්ෂත භික්ෂුණිෙක්ෂ දූත තනතුයර්
තබා උපසම්පපදාව ලබා දීමට මම අුමැතිෙ ලබා යදමි.”
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of wrong-doing. Bhikkhus, I authorize the giving of the
higher ordination through an experienced and competent
bhikkhunī as messenger.”
The above ruling has as its rationale the wish to protect a bhikkhunī candidate from the danger of being raped by rogues. In
order to prevent such a thing from happening, the Buddha is
on record for making a special allowance that the candidate
does not have to approach the bhikkhus personally. Instead, another bhikkhunī who is experienced and competent can act as a
messenger on behalf of the candidate in order to complete her
ordination.
THE PROBLEM OF RAPE
As already mentioned in the second and third chapters, other
passages in the Vinaya show that the danger of rape did not affect only those who had formerly been courtesans, but was a
problem for bhikkhunīs in general.
Besides the reports in the narratives to pācittiyas 27 and
28 for bhikkhus that whole groups of bhikkhunīs were raped
when travelling or when crossing a river, discussed in chapter
3, narratives related to the third saṅghādisesa for bhikkhunīs
also record cases of rape: A bhikkhunī travelling alone was
raped, bhikkhunīs crossing a river singly were raped, and a
bhikkhunī who, in order to relieve herself, had stayed behind a
group of bhikkhunīs (with whom she was travelling) was also
raped.
The danger of being raped was apparently not confined
to being on a journey. Even being in one’s hut seems not to
have been safe. According to the narrative portion that comes
after the first pārājika for bhikkhus, the arahant bhikkhunī Uppalavaṇṇā was raped by a man who had hidden in her hut and
assaulted her when she came back from begging for alms.
In view of this situation, it would indeed be a meaningful consideration to take into account the vulnerability of bhik-
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ඉහත නීති සම්පපාදනෙ තුළ භික්ෂුණිෙක්ෂ ධූර්තෙන්යගන් දූෂණෙ වීයමන්
වළක්ෂවා ගැනීයම්ප අදහස ඇත. එබඳු යදෙක්ෂ සිදුවීම වැළැක්ෂවීම සඳහා
ොන්තා අයේක්ෂිොවක්ෂ පුද්ගලිෙව භික්ෂූන් මුණගැසීම සඳහා ොම සිදු
යනාවන පරිදි බුදුන්වහන්යස සුවියශ්ෂී අවසෙෙක්ෂ ලබා යදන බව වාර්තා
යව යි. ඇයේ පැවිද්ද සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා එම අයේක්ෂිොව යවුවට
අතදැකීම්ප සහිත වයක්ෂත යවනත භික්ෂුණිෙෙ දූතයෙකු වශ්යෙන් සිට
උපසම්පපදාව ලබා දීමට පුළුවන.
දූෂණෙට ලක්ෂ වීයම්ප ගැටළුව
යදවන සහ තුන්වන පරිච්යේදවල දැනටමත සඳහන් ෙළ පරිදි සහ
විනයෙහි යවනත පරිච්යේදවල සඳහන්වන පරිදි දූෂණෙට ලක්ෂවීයම්ප
අවදානම යපෙ ගණිොවන්ව සිටි තැනැතතිෙන්ට පමණක්ෂ යනාව
යපාදුයේ භික්ෂුණීන්ට මුහුණදීමට සිදු වූ ගැටළුවකි.
(3 පරිච්යේදයෙහි සාෙච්ඡා ෙළ පරිදි) භික්ෂු පාචිතතිෙ 27 සහ 28
ට අදාළ සිද්ීන්වල වාර්තාවලට අමතෙව සිංචාෙයේ දී යහෝ ගඟකින්
එයතෙ වීයම්ප දී භික්ෂුණී ෙේඩාෙම්ප පවා සමූහ දූෂණෙට ලක්ෂ ව ඇති අතෙ
තුන්වැනි භික්ෂඛුනී සිංඝාදියසසෙට අදාළ සිදුවීම වාර්තාෙෙුයේ ද දූෂණ
සිද්ීන් යේ: එෙට අුව තනිෙම ගිෙ භික්ෂුණිෙක්ෂ දූෂණෙට ලක්ෂව ඇත,
තනිවම ගඟකින් එයතෙවීමට ගිෙ භික්ෂුණීන් දූෂණෙට ලක්ෂව ඇත,
(භික්ෂුනීන් සමූහෙක්ෂ සමඟ) සිංචාෙෙ ෙෙන අතෙතුෙ විඩාව නිවාගැනීමට
ෙේඩාෙයමන් පසුපසින් ගිෙ භික්ෂුණිෙක්ෂ ද දූෂණෙට ලක්ෂවිෙ.
දූෂණෙවීම සිංචාෙෙෙ යෙදී සිටීයම්ප අවසථාවට පමණක්ෂ සීමා
වූයේ නැති බව යපයන යි. තමන්යේ කුටිෙ තුළ සිටීම පවා ආෙක්ෂෂාොරී
බවින් යුක්ෂත වී නැතැයි යපයන්. භික්ෂූන්ට අදාළ පළමු පාොජිොවට පසුව
එන ෙතාප්රවෘතති යොටසට අුව, උේපලවේණා ෙහත භික්ෂුණිෙ
පිේඩපාතයේ යගාස පැමිණි විට ඇයේ කුටියේ සැඟවී සිටි පුද්ගලයෙක්ෂ
ශ්ාරීරිෙ හිිංසා යොට ඇෙව දූෂණෙට ලක්ෂ යොට ඇත.
යමම තතතවෙ නිරීක්ෂෂණෙ කිරීයම්ප දී භික්ෂුණීන්ට මුහුණදීමට
සිදුවිෙහැකි තතතවෙන් පිළිබඳව සැළකිළිමත වී ොන්තා
අයේක්ෂිොවන්යේ ආෙක්ෂෂාව තහවුරු වන පරිදි පැවිදිකිරීයම්ප
ක්රිොපිළියවල සැෙසීම සැබැවින්ම අර්ථවත වු ඇත.
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khunīs in this respect and adjust the ordination procedure to
ensure the safety of the female candidate.
THE MOTIVATION BEHIND THE RULES ON ORDINATION
What emerges from the above ruling, as well as from the other
rules given on bhikkhunī ordination, is the Buddha’s concern
to facilitate in whatever way possible the ordination of female
candidates.
According to the Vinaya account, the sixth garudhamma
is part of a series of guidelines laid down by the Buddha in
order to start an order of bhikkhunīs. The rule on single ordination has the purpose of enabling the ordination of bhikkhunīs
when the standard procedure cannot be followed. The ruling
on two stages in dual ordination serves to ensure that embarrassment does not interrupt the carrying out of ordination. The
regulation on using a messenger is meant to enable ordination
even for a candidate who, due to potential danger, cannot present herself in front of a quorum of bhikkhus.
These four regulations are all designed to facilitate ordination of bhikkhunīs. In the way the Cullavagga proceeds,
none of these rules were formulated in order to prevent the
ordination of bhikkhunīs.
OVERVIEW OF THE RULES ON ORDINATION
According to the report given in the Cullavagga, the rulings
given by the Buddha on bhikkhunī ordination result in altogether four promulgations:
1) The sixth garudhamma on dual ordination:
A probationer who has trained for two years in six principles should seek higher ordination from both orders.
2) Single ordination:
I authorize the giving of the higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus.
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පැවිදිකිරීමට අදාළ නීති පැණවීමට යපළඹ වූ ෙරුණ
කුමන ආොෙෙකින් යහෝ ොන්තා අයේක්ෂිොවන්ට පැවිද්ද සඳහා
පහසුෙම්ප සැළසීමට බුදුන්වහන්යස සැළකිළිමත වූ බව ඉහත නීතිෙ තුළින්
සහ භික්ෂුණී පැවිද්දට අදාළ යවනත නීතිවලින් ද පැහැදිලි යවයි.
විනෙ වාර්තාවට අුව සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙ බුදුන්වහන්යස විසින්
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ ආෙම්පභකිරීයම්ප අෙමුණින් පණවා ඇති උපයදස මාලාවෙ
යොටසකි. සම්පමත ක්රමයේදෙ අුගමනෙ ෙළ යනාහැකිවිට ඒෙ පාර්ශ්වීෙ
පැවිද්ද පිළිබඳව නීතිෙ සෙසා ඇතයත සම්පමත ක්රිො පිළියවල අුගමනෙ
ෙළ යනාහැකි වූ විට භික්ෂුණීන් පැවිදිකිරීම ෙළ හැකි වන අෙමුණින් යේ.
ලැජජාවට පතවීම පැවිදිකිරීමට බාධ්ාවක්ෂ යනාවීම තහවුරු කිරීම පිණිස
පිෙවෙ යදෙකින් උභෙ සිංඝො විසින් පැවිදිකිරීයම්ප නීතිෙ තුළින්
ක්රිොතමෙ යේ. අවදානම්ප තතතවෙක්ෂ නිසා පැවිද්ද ලබාගැනීමට භික්ෂු
ගණූෙණෙක්ෂ ඉදිරිෙට සමීප විෙ යනාහැකි අයේක්ෂිොවෙට ද පැවිද්ද
ලබාදීයම්ප අදහසින් හා දූතයෙකු භාවිත කිරීයම්ප නීතිෙ පණවා ඇත.
භික්ෂුණී පැවිද්දට පහසුෙම්ප සැපයීම යම්ප නීති සතෙ ම පැණවීම
තුළ ඇති අෙමුණ යේ. යම්ප නීතිවලින් කිසිවක්ෂ භික්ෂුණී පැවිද්ද වැළැක්ෂවීම
සඳහා සැෙසුයේ නැති බව චුල්ලවේගෙ ඉදිරිෙට වාර්තාෙෙයගන ෙන
ආොෙයෙන් තහවුරු යේ.
පැවිදි කිරීමට අදාළ නීති පිළිබඳව දළ විශ්යල්ෂණෙක්ෂ

චුල්ලවේගයේ දී ඇති වාර්තාවට අුව භික්ෂුණී පැවිද්දට අදාළව
බුදුන්වහන්යස විසින් පණවා ඇති නීති සමසතෙක්ෂ වශ්යෙන් පැණවීම්ප
හතෙෙට යහතුභූත යේ:
1) උභෙ සිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්දට අදාළ සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙ:
වසෙ යදෙක්ෂ තිසයස ප්රතිපතති හෙෙ පුහුණු වූ තැනැතතිෙක්ෂ
උභෙ සිංඝො ඉදිරියෙහි උපසම්පපදාව අයේක්ෂෂා ෙළ යුතු ෙ.
2) ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද:

භික්ෂූන් විසින් භික්ෂුණීන්යේ උපසම්පපදාව ලබාදීම මම අුදැන
වදාෙමි.
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3) Dual ordination in two stages:
I authorize the giving of the higher ordination in the
order of bhikkhus for one who has been higher ordained
on one side and has cleared herself in the order of
bhikkhunīs.”
4) Dual ordination by messenger:
I authorize the giving of the higher ordination through
an experienced and competent bhikkhunī as messenger.
According to the presentation in the Cullavagga, the sixth garudhamma on dual ordination is the first and foundational
indication of how the Buddha wanted the higher ordination of
female candidates to be done. As already clarified by the Jetavan Sayādaw, U Nārada Mahāthera:
dve vassāni sikkhitasikkhāya sikkhamānāya ubhatosaṅghe upasampadā pariyesitabbā ti vutto eko garudhammo
bhikkhunīsaṅghe anuppanne yeva sikkhitasikkhāya sikkhamānāya mūlapaññattibhāvena paññatto.
The principle to be respected that “a probationer who
has trained for two years should seek higher ordination
from both orders” was prescribed, by way of a fundamental prescription, when the order of bhikkhunīs had
not yet arisen, for a probationer who has trained.
This “fundamental prescription”, mūlapaññatti, has been
amended by rulings involving supplementary prescriptions,
anupaññatti. These subsequent amendments are the other three
rules given in the survey above.
In these three instances, it is clearly not the case that
only the last one mentioned is valid. Even though the authorization to ordain through a messenger is the last of the promulgations by the Buddha on the issue of bhikkhunī ordination, as
recorded in the Theravāda Vinaya, its legal significance needs
to be ascertained by examining the narrative context that precedes it. This brings to light that the first form of the ruling on
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3) උභෙ සිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්ද පිෙවෙ යදෙකින් සිදු කිරීම:

භික්ෂුණී සිංඝො අතෙ උපසම්පපදා ලැබ එක්ෂ පාර්ශ්වෙකින් පිරිසිදු
වුණ තැනැතතිෙෙට භික්ෂු සිංඝො ඉදිරියේ උපසම්පපදාව
ලබාදීම මම අුදැන වදාෙමි.

4) දූතයෙකු හෙහා යෙයෙන උභෙ සිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්ද:
අතදැකීම්ප සහිත වයක්ෂත භික්ෂුණිෙක්ෂ දූතයෙකු යලස තබායගන
උපසම්පපදාව ලබාදීම අුදැනවදාෙමි.
ොන්තා අයේක්ෂිොවන් පැවිදිකිරීම බුදුන්වහන්යසට අවශ්යෙ වුයේ
යෙයසදැයි සළකුණු ෙෙන පළමු සහ මූලාෙම්පභ සළකුණ වුයේ
චුල්ලවේගයේ සඳහන් ආොෙෙට උභෙ සිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්දට
අදාළවන සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙ යි. යජතවන් සොයඩෝ යහවත උ නාෙද
මහායථෙ විසින් දැනටමත පැහැදිලි ෙළ පරිදි:

ද්යව වසසානි සික්ෂඛිතසික්ෂ ාෙ සික්ෂ මානාෙ උභයතාසඞයඝ
උපසම්පපදා පරියෙසිතබබාති වුතයත එයො ගරුධ්ම්පයමා
භික්ෂඛුනීසිංයඝ අුේපන්යනයෙව සික්ෂඛිතසික්ෂ ාෙ සික්ෂ මානාෙ
මූලපඤඤතතිභායවන පඤඤතයතා.
“වසෙ යදෙක්ෂ තිසයස පුහුණුව ලද පරිවාසිොව උභෙ
සිංඝොයගන් උපසම්පපදාව අයේක්ෂෂා ෙළ යුතු ෙ” ෙන
ගරුධ්ර්මෙ නිර්යද්ශ් වන විට භික්ෂඛුනී පැවිද්දක්ෂ ආෙම්පභ වී
යනාතිබුණු නිසා පුහුණුව ලද පරිවාසිොවෙට මූලිෙ
නිර්යද්ශ්ෙක්ෂ වශ්යෙන් යමෙ නිර්යද්ශ් යෙරුණි.
යමම “මූලිෙ නිර්යද්ශ්ෙ” යහවත මූලපඤඤතතිෙ අතියර්ෙ නිර්යද්ශ්
යහවත අුපඤඤතති පැණවීමත සමඟ සිංයශ්ෝධ්නෙ වී ඇත. ඉහත
නිරීක්ෂෂණයෙහි යපන්වා දුන් නීති තුන යම්ප අුපිළියවළින් පැමිණි
සිංයශ්ෝධ්න යේ.
අන්තිමට සඳහන් වූ නීතිෙ පමණක්ෂ වලිංගු ෙැයි අදහසක්ෂ
යනාගත යුතු බව යමම අවසථා තුයනන්ම පැහැදිළි යව යි. යථෙවාද
විනයෙහි භික්ෂුණී පැවිද්ද ලබාදීම සම්පබන්ධ්යෙන් අවසාන වශ්යෙන්
බුදුන්වහන්යස විසින් පැණ වූ නීතිෙ දූතයෙකු හෙහා උපසම්පපදාව
ලබාදීම වුවත එහි වනතිෙ වැදගතෙම අවයබෝධ් ෙෙගත යුතයත ඊට
යපෙ සිදු වූ සිදුවීම්ප විභාග කිරීයමනි. “මම දූතයෙකු හෙහා ද උපසම්පපදාව
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ordination by messenger reads “I also authorize the giving of
the higher ordination by messenger.” The use of the term
“also”, pi, makes it clear that this ruling is not meant to invalidate the rule on ordination by both orders.
Such an explicit indication is required, since both rules
deal with the same basic situation where an order of bhikkhunīs is in existence. In this respect these two rules differ from
ordination by bhikkhus only, which concerns a basically different situation.
In spite of being based on the same situation in which an
order of bhikkhunīs is in existence, the promulgation of ordination by messenger does not invalidate ordination in two
stages. It is not the case that from this point onwards only
higher ordination by messenger is possible.
Just as ordination in two stages has not been rendered
invalid by the promulgation of ordination by messenger, so too
single ordination by bhikkhus only has not been invalidated by
the promulgation of ordination in two stages. Instead, all three
types of procedure are equally valid and do not conflict with
each other, as together they address the following possible situations:
•
•
•

Single ordination: a bhikkhunī order is not in existence.
Dual ordination in two stages: a bhikkhunī order is in
existence and the candidate can safely approach the
bhikkhus.
Dual ordination by messenger: a bhikkhunī order is in
existence, but the candidate cannot safely approach the
bhikkhus.

In this way, one rule regulates how to proceed at a time when
no bhikkhunī order is in existence.
Another rule regulates how the higher ordination of female candidates should be undertaken when a bhikkhunī order
is in existence and the female candidate can approach the order of bhikkhus without putting herself into danger.
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ලබාදීම අුමත ෙෙමි” ෙුයවන් දූතයෙකු හෙහා පැවිද්ද ලබාදීයමහි
පළමු සවරූපෙ කිෙයවන බව යමයින් පැහැදිලි යව යි. “ද” යහවත “පි”,
ෙන්න භාවිතෙ නිසා උභෙ සිංඝො විසින් ලබායදන උපසම්පපදාවට අදාල
නීතිෙ අවලිංගු කිරීමක්ෂ අදහස යනාෙෙන බව පැහැදිලි යවයි.
නීතීන් යදෙ ම භික්ෂුණීහු පැවැතයම්ප සිටින අවසථාවක්ෂ සම්පබන්ධ්
එෙම මූලිෙ වාතාවෙණෙෙට අදාළවන නිසා ඒ ආොෙයේ ඉතා පැහැදිලිව
සඳහන් කිරීමක්ෂ අවශ්යෙ වී ඇත. යමයස ගත ෙල භික්ෂූන් විසින් පමණක්ෂ
පැවිදිකිරීම යවනත සිදුවීමෙට අදාළවන නිසා ඊට සායේක්ෂෂව යමම නීති
යදෙ යවනස යේ.
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ පවතින එෙම පසුබිමෙට අදාළ වුව ද දූතයෙකු
හෙහා පැවිදිකිරීම මඟින් පිෙවෙ යදෙකින් යෙයෙන පැවිදිකිරීම අවලිංගු
වන්යන් නැත. එනම්ප යමතැන් පටන් දූතයෙකු හෙහා යෙයෙන පැවිද්දට
පමණක්ෂ ඉඩ ඇතැයි ෙන්න යමයින් අදහස යනායේ.
දූතයෙකු හෙහා පැවිදිකිරීම පැණවීයමන් පිෙවෙ යදෙකින්
යෙයෙන පැවිදිකිරීම අවලිංගු භාවෙට පත යනාවුණා යමන් පිෙවෙ
යදෙකින් යෙයෙන පැවිදිකිරීයම්ප නීතිෙ පැණවීමත සමඟ භික්ෂූන් විසින්
පමණක්ෂ ඒෙ පාර්ශ්වීෙව පැවිදි කිරීම ද අවලිංගු යනාවුණි. ඒවායින්
සිදුවිෙහැකි පහත අවසථාවන් එක්ෂව ආමන්රණෙ ෙෙන නිසා
ක්රිොපටිපාටීන් තුනම සමව වලිංගු සහ එකියනොට පටහැනි යනායේ:
•

ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද: භික්ෂුණී පැවිද්ද පැවැතයම්ප නැති
අවසථාවෙ දී.

•

පිෙවෙ යදෙකින් උභෙ සිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්ද: භික්ෂුණී
පැවිද්දක්ෂ පැවැතයම්ප ඇතිවිට සහ අයේක්ෂිොවට ආෙක්ෂිතව
භික්ෂූන් යවත ළඟාවිෙ හැකි වූ විට.

•

දූතයෙකු හෙහා උභෙසිංඝො විසින් යෙයෙන පැවිද්ද: භික්ෂුණී
පැවිද්දක්ෂ පැවැතයම්ප ඇතිවිට නමුත අයේක්ෂිොවට ආෙක්ෂිතව
භික්ෂූන් යවත ළඟාවිෙ යනාහැකි විට ෙුයවනි.
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Ordination by Messenger

Yet another rule regulates how the higher ordination of
female candidates should be undertaken when a bhikkhunī
order is in existence and the female candidate would put herself into danger on attempting to approach the order of bhikkhus for higher ordination.
In this way, the three rules complement each other
rather than being in conflict with one another. Together they
ensure that a female candidate is able to take higher ordination
in spite of the absence of an order of bhikkhunīs, or in spite of
being embarrassed by personal questions posed in the presence
of men, or in spite of being unable to come personally for the
final part of the ordination ceremony to be conducted in front
of a quorum of bhikkhus.
A DIFFERENT PERSPECTIVE
Another and fairly widespread interpretation of this part of the
Cullavagga is that the regulation on dual ordination in two
stages replaced the one on single ordination. The basic logic
behind this interpretation is that, even without explicit mention
being made, a subsequent ruling implicitly rescinds an earlier
ruling on the same matter.
On this interpretation, it is not possible for bhikkhus to
give ordination to female candidates even when no bhikkhunīs
are in existence, because single ordination was only valid during the first few years and was implicitly rescinded when dual
ordination in two stages came into existence in response to the
embarrassment episode.
The lack of an explicit abolishment of the ruling on
single ordination by bhikkhus only is then assumed to be due
to the need for the bhikkhus to collaborate in the two stage procedure. The assumption is that if the Buddha had explicitly
abolished his promulgation “I authorize the giving of the higher
ordination of bhikkhunīs by bhikkhus”, then the bhikkhus would
no longer have been able to participate even in the two-stage
procedure.
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දූතයෙකු මගින් යෙයෙන පැවිද්ද

යම්ප ආොෙෙට, එක්ෂ නීතිෙකින් නිෙමෙෙුයේ භික්ෂඛුනී සිංඝො
පැවැතයම්ප නැතිවිට යෙයස ක්රිොෙළ යුතුදැයි ෙන්නයි. තවත නීතිෙකින්
නිෙමෙෙුයේ භික්ෂඛුනී සිංඝො පැවැතයම්ප ඇතිවිට සහ අයේක්ෂිොවට
ආෙක්ෂිතව භික්ෂූන් යවත ළඟාවිෙ හැකි විට පැවිද්ද යෙයස ෙළයුතු ද
ෙන්නයි. නමුත තවත නීතිෙකින් නිෙම ෙෙුයේ භික්ෂඛුනී පැවිද්ද
පැවැතයම්ප ඇතිවිට සහ ොන්තා අයේක්ෂිොවක්ෂ උපසම්පපදාව
අයේක්ෂෂායවන් භික්ෂූන් යවත ළඟාවීයම්ප දී ඇෙ ෙම්ප අනතුරුදාෙෙ
අවසථාවෙට මුහුණදීමට ඇති අවසථාවෙට අදාළව ෙ.
යම්ප ආොෙෙට නීති තුන එකියනොට පටහැනි යනාවී
එකියනොට උපොරී යව යි. භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාමැති අවසථාවෙ වුව
ද, පුරුෂ පාර්ෂවයේ අෙ ඉදිරියේ ප්රශ්නකිරීයම්ප දී ලැජජාවට පත වුව ද, සහ
භික්ෂු ගණූෙණෙක්ෂ ඉදිරියෙහි පැවිදි කිරීයමහි අවසාන යොටසට
පුද්ගලිෙව පැමිණීමට යනාහැකි වුණත ොන්තා අයේක්ෂිොවෙට
පැවිද්ද ලබාගත හැකි ෙ ෙන්න යම්ප සිෙලු නීති එක්ෂව තහවුරු ෙෙ යි.
යවනස දෘෂටියෙෝණෙක්ෂ
පිෙවෙ යදෙකින් උභෙසිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්දට අදාළ නීතිෙ
පැණවීයමන් ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්දට අදාළ නීතිෙ අයහෝසි වී ගියේ ෙ
ෙන්න චුල්ලවේගයේ යමම යොටස සම්පබන්ධ්ව යබායහෝ දුෙට පිළිගත
යවනත අර්ථෙථනෙකි. එවන්නක්ෂ පැහැදිලිව සඳහන්ව නැතත පසුව
පැමිණි නීතිෙකින් එම ොෙණාවටම අදාළ මුල් නීතිෙ වක්රාොෙයෙන්
නිශ්ප්රභ විණැයි යමම අර්ථෙථනෙ පසුපස ඇති මූලිෙ තර්ෙෙ යි.
ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද වලිංගු වූයේ මුල් වසෙ කිහිපෙ තුළ
පමණක්ෂ නිසා සහ ලැජජාවට පතවීයම්ප සිදුවීමට පිළිතුෙක්ෂ වශ්යෙන් උභෙ
සිංඝො විසින් පිෙවෙ යදෙකින් යෙයෙන පැවිද්ද පැමිණීමත සමඟ ඒෙ
පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද වක්රාොෙයෙන් නිශ්ප්රභ වූ නිසා භික්ෂුණීන් නැති
ෙයලෙ භික්ෂූන්ට පැවිද්ද ප්රදානෙ කිරීමට යමම අර්ථෙථනෙට අුව
යනාහැකි යේ.
එබැවින් භික්ෂූන් විසින් පමණක්ෂ ෙෙන ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද
අයහෝසි කිරීමක්ෂ පැහැදිලිව සඳහන් යනාවීමට යහතුව පිෙවෙ යදෙකින්
ෙෙන පැවිද්දට භික්ෂූන් විසින් සහයෙෝගී විෙ යුතු නිසා ෙැයි අුමාන ෙළ
හැකි ෙ. “භික්ෂූන් විසින් භික්ෂුණීන්ට උපසම්පපදාව ලබාදීම අුමත
ෙෙමි” ෙන පැණවීම බුදුන්වහන්යස අවලිංගු ෙයළ නම්ප එවිට පිෙවෙ
යදෙකින් යෙයෙන ක්රමයේදෙට සහභාගීවීමට භික්ෂූන්ට තවදුෙටත
යනාහැකි වු ඇතැයි අුමාන ෙළ හැකි ෙ.
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THE AUTHORIZATION OF BHIKKHUS
The last argument does not seem to stand up on closer scrutiny
of what the Cullavagga indicates. The fact that the bhikkhus
were in principle authorized to have a function in the ordaining of bhikkhunīs is already clear from the reference to both
orders in the sixth garudhamma. It is thus not something that
only came into being with the rule on single ordination by
bhikkhus only.
Moreover, even if this rule on single ordination had been
explicitly abolished, the wording of the ruling on the two-stage
procedure begins with the following: “I authorize the giving of
the higher ordination in the order of bhikkhus …”
Clearly this rule stands on its own; it has an explicit authorization for bhikkhus to perform their part in the ordination
of a female candidate. The implementation of this rule does
not require that any other rule is being preserved rather than
being abolished.
Even if there had never been any ruling on single ordination, the functionality of the two-stage procedure would not
be in any way impaired. It would still be clear that bhikkhus
are to give the higher ordination to female candidates, once
these have been ordained by the bhikkhunīs.
THE RESCINDING OF AN EARLIER RULE
The other argument, the alleged automatic rescinding of the
rule on single ordination by the rule on the two-stage procedure, also does not seem to do full justice to the material found
in the Cullavagga. It ignores the foundational function of the
sixth garudhamma. The rule on single ordination is not the
first and original promulgation by the Buddha concerning
bhikkhunī ordination. Instead this rule is a supplement to the
procedure envisaged in the sixth garudhamma.
This is clear from the way the Cullavagga proceeds,
where the sixth garudhamma is the first pronouncement made
by the Buddha on the matter of bhikkhunī ordination. This finds
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භික්ෂූන්යේ අුමැතිෙ
සමීපව යෙයෙන සියුම්ප නිරීක්ෂෂණෙෙට අුව අන්තිම තර්ෙෙ
චුල්ලවේගෙ සළකුණු ෙෙන යද්ට එෙඟවන්යන් නැත. සෙවැනි
ගරුධ්ර්මයේ සඳහන් නියෙෝග යදයෙන් ම භික්ෂුණීන්ට පැවිද්ද ලබා යදන
ක්රිොවලිෙ තුළ ප්රතිපතතිමෙ වශ්යෙන් සහභාගීවීමට භික්ෂූන්ට අුමැතිෙ
ලබාදුන්යන් ෙැයි ෙන ොෙණෙ පැහැදිලි යේ. එමනිසා එෙ භික්ෂූන් විසින්
පමණක්ෂ ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිදිකිරීමට අදාළ නීතිෙ නිසා පමණක්ෂ
පැවැතමට ආ යදෙක්ෂ යනායේ.
තව ද, ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද පිළිබඳව යමම නීතිෙ පැහැදිලිව ම
අවලිංගු ෙෙ තිබුණ ද, පිෙවෙ යදයෙහි ක්රමයේදෙට අදාල නීතියෙහි වචන
පහත පරිදි ආෙම්පභ යේ: “භික්ෂූන් ඉදිරියේ පැවිද්ද ලබාදීමට මම අුදැන
වදාෙමි... ”
පැහැදිලිව ම යමම නීතිෙ තනිව පවතනා නීතිෙකි. භික්ෂූන්ට
ොන්තා අයේක්ෂිොවන් පැවිදිකිරීයම්ප දී තමන්යේ යොටස සිදුකිරීමට
පැහැදිලිවම අවසෙ දීමක්ෂ එහි ඇත. යමම නීතිෙ ආෙම්පභකිරීම සඳහා
යවනත ඕනෑම නීතිෙක්ෂ සිංෙක්ෂෂණෙ ෙෙනවා විනා අවලිංගු කිරීමක්ෂ
අවශ්යෙ වන්යන් නැත.
ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද සම්පබන්ධ්යෙන් කිසිම නීතිෙක්ෂ
යනාතිබුයේ වුවත, පිෙවෙ යදෙකින් යෙයෙන ක්රමයේදයේ
ක්රිොොරීතවෙ කිසිදු ආොෙෙකින් දුර්වල යනාවු ඇත. භික්ෂුණීන්
විසින් ොන්තා අයේක්ෂිොවන් පැවිදි ෙළ පසු ඔවුන්ට පැවිද්ද ලබා දීම
භික්ෂූන් විසින් ෙළ යුතුෙ ෙන්න එහි දී පවා පැහැදිලි වු ඇත.
මුල් නීතිෙක්ෂ නිශ්ප්රභවීම
පිෙවෙ යදෙෙ ක්රමයේදෙට අදාළ නීතියෙන් ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්දට
අදාළ නීතිෙ ඉයබම නිශ්ප්රභ වුයේෙැයි අයනක්ෂ තර්ෙෙ ද චුල්ලවේගයේ
සඳහන් ෙරුණුවලට සම්පූර්ණ සාධ්ාෙණෙක්ෂ ඉටු ෙෙන්යන් නැත.
සෙවැනි ගරුධ්ර්මයේ පදනම්ප ක්රිොවලිෙ එයින් යනාසළො හරියි. ඒෙ
පාර්ශ්වීෙ පැවිද්දට අදාළ නීතිෙ භික්ෂුණී පැවිද්ද සම්පබන්ධ්යෙන්
බුදුන්වහන්යස විසින් පැණවූ පළමු සහ මුල්ම පැණවීම යනායේ. යමම
නීතිෙ සෙවැනි ගරුධ්ර්මයේ සලො බැලූ ක්රිොපිළියවලට අතියර්ෙ
නීතිෙකි.
භික්ෂුණී පැවිද්දට අදාළව බුදුන්වහන්යස ෙළ පළමු තීන්දුව
සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙ ෙැයි චුල්ලවේගෙ ඉන්පසුව කිෙයවන ආොෙයෙන්
යමෙ පැහැදිලි යේ යි. සෙවැනි ගරුධ්ර්මයෙන් අයේක්ෂෂා ෙෙන
ආොෙෙට උභෙ සිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්ද ලැජජාවට පත වූ සිදුවීමට
සහ එයින් අපෙව ඇති වූ පිෙවෙ යදෙකින් ෙෙන පැවිද්දට අදාළ නීතිෙට
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further confirmation in the references discussed in the previous chapter, which indicate that dual ordination, as envisaged
in the sixth garudhamma, appears to have been undertaken
well before the embarrassment event and its consequent ruling
leading to ordination given in two stages.
Any dual ordination before the ruling in response to the
embarrassment episode would have been done in reliance on
the sixth garudhamma. Given the function of the rule on single
ordination as addressing a situation in which dual ordination
was just not possible, it would only be natural for subsequent
ordinations to follow the procedure that was, according to the
sixth garudhamma, in line with how the Buddha preferred the
ordination of female candidates to be undertaken.
Another problem with the suggestion regarding the alleged automatic rescinding of the rule on single ordination is
that it conflicts with the intention the narrative context suggests is relevant for all four regulations on bhikkhunī ordination. As mentioned above, all of these four regulations serve to
facilitate ordination of bhikkhunīs, not to prevent it. This makes
it rather doubtful that an interpretation of any of these rules as
completely and definitely preventing the ordination of bhikkhunīs does justice to their intent.
In fact, if that had been the point, one might wonder why
the Cullavagga does not report an explicit abolishment of the
authorization for bhikkhus to grant ordination on their own.
Such an explicit abolishment would have clarified the situation: from now on bhikkhunī ordination can only be done by
both orders. Yet, this is not what according to the Vinaya
account happened.
This seems significant, since several rules in the Cullavagga that address legal matters related to bhikkhunīs do have
such indications. According to the Cullavagga, at first the
Buddha prescribed that the bhikkhus should undertake the recitation of the bhikkhunī code of rules, the acknowledgement of
offences (āpatti) done by bhikkhunīs, and the carrying out of
formal acts (kamma) for bhikkhunīs. When later on this task was
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යබායහෝ යපෙ සිදු වූ බවට ෙලින් පරිච්යේදයේ සාෙච්ඡාෙළ
ෙරුණුවලින් තවදුෙටත තහවුරු යෙයෙයි.
ලැජජාවට පතවීයම්ප සිදුවීමට අදාළව පැණ වූ නීතිෙට යපෙ උභෙ
සිංඝො විසින් සිදු ෙෙන ලද ඕනෑම පැවිද්දක්ෂ සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙට
අුකූලව සිදුෙෙන්නට ඇත. උභෙ සිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්ද
යෙයසවත ෙළ යනාහැකි අවසථාවෙට ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද පිළිබඳව
නීතියේ ොර්ෙෙ අදාළ වන බැවින් සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙට අුව ොන්තා
අයේක්ෂිොවන් පැවිදිකිරීම බුදුන්වහන්යසයේ ෙැමැතත ෙැයි සිතා පසුව
යෙරුණු පැවිදිවීම්පවල දී එම ක්රිොපිළියවල අුගමනෙ කිරීම සවාභාවිෙ
යදෙක්ෂ වු ඇත.
භික්ෂුණී පැවිද්දට අදාළව පැන වූ නීති හතයෙහි ම පසුබිම මගින්
නිරූපණෙ යෙයෙන අදහස සමග යනාගැළපීම ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද
පිළිබඳව නීතිෙ ඉයබම නිශ්ප්රභ වුයේ ෙැයි කිෙන යෙෝජනාව
සම්පබන්ධ්යෙන් ඇති තවත ගැටළුවකි. ඉහතින් සඳහන් ෙළ ආොෙෙට,
යම්ප පැණවීම්ප හතයෙහි ම අෙමුණ වුයේ භික්ෂුණීයේ පැවිද්දට පහසුෙම්ප
සැලසීම විනා එෙ වැළැක්ෂවීම යනායේ. යමම නීති එෙෙ යහෝ
අර්ථෙථනෙක්ෂ සම්පූර්ණයෙන්ම සහ සථෙවම භික්ෂුණී පැවිද්ද
වළක්ෂවන්යන්ෙ ෙුයවන් අර්ථෙථනෙ කිරීම එෙට සාධ්ාෙණෙ
ඉටුෙෙන්යන්දැ යි සැෙෙට බඳුන් යේ.
සැබැවින්ම එයස අෙමුණක්ෂ තිබුයේ නම්ප, භික්ෂූන්ට තමන්
විසින් පමණක්ෂ පැවිද්ද ප්රදානෙ කිරීමට ඇති අවසෙෙ නිශ්චිතව අවලිංගු
කිරීමක්ෂ ගැන චුල්ලවේගෙ වාර්තා යනාෙෙුයේ ඇයි ද ඇතැම්ප
පුද්ගලයෙකු විසින් විමසු ඇත. යමතැන් පටන් භික්ෂුණී පැවිද්ද
උභෙසිංඝො විසින් පමණක්ෂ සිදු ෙළ යුතුෙ ෙුයවන් එබඳු නිශ්චිත
අවලිංගුකිරීමකින් එෙ පැහැදිලිවම අවයබෝධ්වු ඇත. එයහත, විනෙ
වාර්තාවට අුව සිදුව ඇතයත යමෙ යනායේ.
එවැනි පැහැදිලිව සඳහන්වන තැන් චුල්ලවේගයෙහි භික්ෂුණීන්ට
අ දා ල නීතිමෙ ෙරුණුවලට සම්පබන්ධ් නීති ගණනාවෙ සඳහන්වන
බැවින් යමෙ සුවියශ්ෂ බව යපයනයි. පළමුව බුදුන්වහන්යස විසින්
භික්ෂුණී විනෙ සජඣාෙනා කිරීම, භික්ෂුණීන් විසින් ෙළ වැෙදි (ආපතති)
යපන්වාදීම, සහ භික්ෂුණීන් යවුයවන් විනෙ ෙර්ම (ෙම්පම) කිරීම
භික්ෂූන් විසින් ෙළ යුතු බව නිර්යද්ශ් ෙළ යසෙැයි චුල්ලවේගෙ
වාර්තාෙෙයි. පසුොලීනව යමම ොර්ෙෙ භික්ෂුණීන්ට පැවරීමත සමඟම
භික්ෂූන් තවදුෙටත යමම ොර්ෙෙ යනාෙළයුතු ෙැයි බුදුන්වහන්යස
පැහැදිලිව යපන්වා දී ඇති බව වාර්තා යේ. එපමණක්ෂ යනාව භික්ෂුණීන්
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passed over to the bhikkhunīs, the Buddha is on record for explicitly indicating that bhikkhus should no longer undertake
these matters. Not only that, but he even makes it clear that the
bhikkhus would incur a dukkaṭa offence if they were to continue undertaking these matters on behalf of the bhikkhunīs.
No such indication is anywhere found regarding the authorization of bhikkhus to ordain bhikkhunīs on their own, an
authorization given in a situation when no order of bhikkhunīs
was in existence.
THE BUDDHA AS A LEGISLATOR
This brings me to another, and in my view the most substantial,
problem with this mode of interpretation, which is that it makes
the Buddha’s promulgation of the sixth garudhamma become a
meaningless act. Even leaving aside the other problems mentioned earlier, this alone suffices to refute the interpretation
that it is impossible for bhikkhus to give ordination to female
candidates even when no order of bhikkhunīs is in existence.
On this interpretation, in reply to the request that he
allow “women to receive the going forth from home into
homelessness in the teaching and discipline made known by
the Tathāgata”, the Buddha asked Mahāpajāpatī Gotamī to
accept a way of ordaining women that she could not possibly
implement.
This implies that, when Mahāpajāpatī Gotamī returned
to ask about how to proceed in this situation, the Buddha suddenly realized the problem caused by his own legislation. He
then found himself forced to drop the sixth garudhamma for
good and replace it with another rule, since the sixth garudhamma was just not appropriate for the situation for which he
had promulgated it. The argument continues that this new rule
was later amended to allow for dual ordination. On adopting
this interpretation, the sixth garudhamma never had any practical function, but was from beginning to end a meaningless
regulation.
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යවුයවන් එවැනි ෙටයුතු මින් පසුව ෙයළ නම්ප භික්ෂූන් දුක්ෂෙට
ආපතතිෙෙට පතවන බව ද උන්වහන්යස පැහැදිලි ෙෙන යසෙ.
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාපැවති අවසථාවෙ භික්ෂූන් විසින්
පමණක්ෂ භික්ෂුණීන්ව පැවිදිකිරීමට දුන් අුමැතිෙ සම්පබන්ධ්යෙන් කිසිදු
තැනෙ එබඳු සඳහන් යසාොගත යනාහැකි ෙ.
බුදුන්වහන්යස නීති සම්පපාදෙයෙකු යලස
යමයස අර්ථෙථනෙ කිරීයමන් බුදුන්වහන්යස පැණ වූ සෙවැනි
ගරුධ්ර්මෙ අර්ථෙක්ෂ නැති යදෙක්ෂ බවට පතෙෙන නිසා යමම අර්ථෙථන
කිරීයම්ප ක්රමෙ, මා මයේ මතෙට අුව වඩාතම සැළකිෙයුතු ප්රමාණයේ
ගැටළුවෙට රැයගන ෙයි. භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාමැති වූ අවසථාවෙ
වුවත ොන්තා අයේක්ෂිොවන්ට පැවිද්ද ලබාදීමට භික්ෂූන්ට කිසියසතම
ෙළ යනාහැකිෙ ෙන අර්ථෙථනෙ නිශ්ප්රභ කිරීමට ෙලින් සඳහන් ෙළ
ගැටළු පයසකින් තැබුවත යමෙම පමණක්ෂ ප්රමාණවත යේ.
“තථාගතෙන් වහන්යස විසින් අුදැන වදාළ ධ්ර්මයෙහි සහ
විනයෙහි ොන්තාවන්ට ගෘහ ජීවිතයෙන් අනගාරිෙ ජීවිතෙට පිවියසමින්
පැවිද්ද ලැබීමට” ඉඩ යදන්නැයි බුදුන්වහන්යසයගන් ෙළ ඉල්ලීමට
පිළිතුරු දීයමන්, ෙට කී අර්ථෙථනෙට අුව, මහාප්රජාපතී යගෝතමිෙට
ප්රායෙෝගිෙව ආෙම්පභ ෙළ යනාහැකි ආොෙයේ ොන්තාවන් පැවිදිකිරීයම්ප
ක්රමෙක්ෂ පිළිගන්නා යලස බුදුන්වහන්යස අසා ඇති යසෙ. යමම
අවසථායේදී ක්රිො ෙළයුතයත යෙයසදැයි විමසීමට මහාප්රජාපතී
යගෝතමිෙ පැමිණි පසු බුදුන්වහන්යස තමන් වහන්යස විසින් පැණවූ
නීතියෙන් ඇතිවූ ගැටළුව වහාම අවයබෝධ්ෙෙගත බවක්ෂ යමයින් ගමය
යේ. පැණ වූ අවසථාවට සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙ යනාගැලපුණු බැවින්
ඉන්පසු එෙ සථෙවම ඉවතයොට ඒ යවුවට යවනත නීතිෙක්ෂ පැණවීයම්ප
තතතවෙෙට මුහුණදීමට උන්වහන්යසට සිදු බවක්ෂ කිෙයේ. යමම නව
නීතිෙ පසුව සිංයශ්ෝධ්නෙ වී උභෙ සිංඝො විසින් ෙෙන පැවිද්දට ඉඩ
සැළසීෙැයි තර්ෙෙ තවදුෙටත පවතී. යමම අර්ථෙථනෙ පිළිගතයහාත,
ආෙම්පභයේ සිට අවසානෙ දක්ෂවාම සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙ අර්ථෙක්ෂ
යනාමැති සහ කිසිදු ප්රායෙෝගිෙ භාවිතෙක්ෂ යනාමැති පැණවීමකි.
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As mentioned in chapter 4, elsewhere the Vinaya does
report that on a number of occasions the Buddha would amend
or change a rule, but in such cases this happens in response to
some event or misbehaviour that had occurred in the meantime.
I am not aware of any case where the Buddha is on record for
promulgating a rule that from the outset was entirely dysfunctional, in the sense that it just could not be implemented.
It seems to me that the price to be paid for upholding the
position that it is impossible for bhikkhus to give single ordination to female candidates, when no order of bhikkhunīs is in existence, is too high. It requires demoting the Buddha to a shortsighted and careless law-giver.
Instead, it is preferable to assume that, in the account
given in the Cullavagga, the sixth garudhamma as well as the
other garudhammas are meant to encapsulate the Buddha’s
general vision of the future for the order of bhikkhunīs. Consequently the rule on single ordination was meant to be applicable to the specific situation when the standard procedure described in the sixth garudhamma cannot be followed, because
no order of bhikkhunīs is in existence. In this way, a depiction
of the Buddha as thoughtless can be avoided.
In sum, the traditional belief that the Theravāda Vinaya
does not enable a revival of an extinct bhikkhunī order seems
to be based on a reading of the relevant rules without sufficient
consideration of their narrative background. If studied in their
narrative context, it becomes clear that an extinct order of bhikkhunīs can be revived by the bhikkhus, as long as these are not
extinct as well.
As already stated by the Jetavan Sayādaw, U Nārada
Mahāthera:
anujānāmi, bhikkhave, bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetuṃ ti bhagavato vacanaṃ atītaṃse pi bhikkhunīsaṅghe abhāvaparicchedaṃ, anāgataṃse pi bhikkhunīsaṅghassa abhāvaparicchedaṃ, paccuppannaṃse pi bhikkhunīsaṅghassa abhāvaparicchedaṃ.
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සතෙවැනි පරිච්යේදයේ සඳහන් ෙළ ආොෙෙට, අවසථා
ගණනාවෙදීම බුදුන්වහන්යස නීතිෙක්ෂ සිංයශ්ෝධ්නෙ කිරීම යහෝ
යවනසකිරීම යොට ඇති බව විනයෙහි යවනත තැන්වල වාර්තාවන
යවයි. නමුත එබඳු අවසථාවල එයස සිදුවන්යන් ෙම්ප සිද්ිෙෙට යහෝ ඒ
අතෙවාෙයේ සිදු වූ වැෙදි චර්ොවෙට ප්රතිචාෙෙක්ෂ වශ්යෙනි. ක්රිොවට
නැිංවීමට යනාහැකි වුණැයි ෙන අර්ථයෙන් පැණ වූ විගසම ක්රිොවට
නැිංවිෙ යනාහැකි නීතිෙක්ෂ බුදුන්වහන්යස විසින් පැණවූ අවසථාවක්ෂ ගැන
මම අසා නැතයතමි.
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාමැති විට භික්ෂූන් විසින් ොන්තා
අයේක්ෂිොවන් සඳහා ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද ලබා දීම කිසියසතම ෙළ
යනාහැකිෙ ෙන මතෙ දො සිටීයම්ප පාඩුව ඉතා ඉහළ බව මට යපනී ෙයි.
එයින් බුදුන්වහන්යස දුෙ දිග යනාබලා ෙටයුතු ෙෙන අපරීක්ෂෂාොරී නීති
සම්පපදාෙයෙක්ෂ තතතවෙට ඇදවැයටයි.
එයස යනායොට චුල්ලවේගයෙහි සඳහන් විසතෙයෙහි සෙවැනි
සහ අයනකුත ගරුධ්ර්ම වලින් අදහස වුයේ භික්ෂුණී පැවිද්යදහි
අනාගතෙ පිළිබඳව බුදුන්වහන්යසයේ සාමානය දැක්ෂම ග්රහණෙ
ෙෙගැනීම ෙැයි අුමාන කිරීම උචිත යේ. ඒ පිළියවලින් ම ඒෙ පාර්ශ්වීෙ
පැවිද්ද පිළිබඳව නීතියෙන් අදහස වූයේ භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාපවතින
බැවින් සෙවැනි ගරුධ්ර්මයෙහි විසතෙ ෙෙ ඇති සම්පමත ක්රමයේදෙ
අුගමනෙ ෙළ යනාහැකි අවසථාවෙ එෙ භාවිත කිරීමයි. යම්ප
ආොෙයෙන් බැලූ ෙල බුදුන්වහන්යස යනාවිමසා ෙටයුතු ෙයළෙ ෙන
අදහස වළක්ෂවාගත හැකි ෙ.
සමසතෙක්ෂ වශ්යෙන් ගත ෙල, තුෙන් වූ භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ
නැවත ආෙම්පභ කිරීමට යථෙවාද විනෙ ඉඩ යනායදයි ෙන සාම්පප්රදායිෙ
මතෙ පදනම්පව ඇතයත එෙට අදාල නීතිවලට පසුබිම්ප වූ සිදුවීම්පවලට
සැළකිෙ යුතු අවධ්ානෙක්ෂ යනාදීම මත ෙැයි යපනී ෙයි. භික්ෂූන් ද තුෙන්ව
යගාස නැති නම්ප තුෙන්ව ගිෙ භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ භික්ෂූන් විසින් නැවත
ආෙම්පභ ෙළ හැකි බව එම සිදුවීම්පවල පසුබිම අධ්යෙනෙ කිරීයමන්
පැහැදිලි යවයි.
යජතවන් සොයඩෝ යහවත උ නාෙද මහයතරුන් විසින්
දැනටමත ප්රොශ් යොට ඇති පරිදි:

අුජානාමි, භික්ෂ යව, භික්ෂඛූහි භික්ෂඛුනියො උපසම්පපායදතුන්ති
භගවයතා වචනිං අතීතිංයස පි භික්ෂඛුනීසිංයඝ අභාවපරිච්යඡදිං,
අනාගතිංයස පි භික්ෂඛුනීසිංඝසස අභාවපරිච්යඡදිං, පච්ුේපන්යනපි
භික්ෂඛුනීසිංඝසස අභාවපරිච්යඡදිං.
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The Blessed One’s statement: “Bhikkhus, I authorize the
giving of the higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus” was restricted to [a period in] the past when an order of bhikkhunīs did not exist; it will also be restricted
to [a period in] the future when an order of bhikkhunīs
will not exist; and at present it is also restricted to [a
period in] when an order of bhikkhunīs does not exist.
SUMMARY
The need to protect female candidates for higher ordination
from being attacked by rogues led to the promulgation of a
rule authorizing the completion of the second stage of higher
ordination, to be conducted in the presence of a quorum of
bhikkhus, through a messenger and thus without the female
candidate being personally present.
The different rulings on bhikkhunī ordination in the Cullavagga can be seen as supplements to the basic procedure
envisaged in the sixth garudhamma, according to which a
female candidate should receive the higher ordination from
both monastic orders.
If an order of bhikkhunīs is not in existence, ordination
of a female candidate can be given by bhikkhus on their own.
If such an order is in existence, the two-stage procedure of ordination should be followed, with the bhikkhunīs taking care of
the enquiry concerning stumbling blocks during the first stage
and the bhikkhus completing the ordination during the second
stage (unless this puts the candidate into danger, in which case
this part can be performed by a messenger on behalf of the
candidate).
The prevalent belief that the authorization for bhikkhus
to grant ordination to a woman on their own is no longer valid
is unconvincing, once the relevant parts of the Cullavagga are
examined carefully. Instead, whenever an order of bhikkhunīs
is not in existence, the bhikkhus retain the right to grant ordination on their own.
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“මහයණනි, භික්ෂූන් විසින් භික්ෂුණීන්ව උපසම්පපදා කිරීම මම
අුදැන වදාෙමි” ෙන භාගයවතුන් වහන්යසයේ ප්රොශ්ෙ අතීතයේ
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාපැවති [ොලෙෙට] ද; අනාගතයේ
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාපැවති [ොලෙෙට] ද; වර්තමානයේ
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාපැවති [ොලෙෙට] ද අදාළ යේ.
සාොිංශ්ෙ
උපසම්පපදා අයේක්ෂිත ොන්තාවන් යනාමනා පුද්ගලෙන්යේ ග්රහණෙට
හසුවීයමන් ආෙක්ෂෂා ෙෙගැනීයම්ප අවශ්යෙතාවෙ නිසා ොන්තා
අයේක්ෂිොව පුද්ගලිෙව සහභාගී යනාවී දූතයෙකු මගින් භික්ෂු ගණ
ූෙණෙක්ෂ ඉදිරියේ උපසම්පපදාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා යදවන පිෙවෙක්ෂ
දක්ෂවා ොමට යහතු විෙ.
සෙවැනි ගරුධ්ර්මෙට අුව උභෙ සිංඝොයගන්ම ොන්තා
අයේක්ෂිොව පැවිද්ද ලැබිෙ යුතු බැවින් භික්ෂුණී පැවිද්ද පිළිබඳව
චුල්ලවේගයේ සඳහන් යවනස නීති සෙවැනි ගරුධ්ර්මයේ බලායපායොතතු
වූ මූලිෙ ක්රිොපිළියවලට උපොෙ වන ඒවා වශ්යෙන් දැකිෙ හැකි ෙ.
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ පැවැතයම්ප නැති අවසථාවෙ භික්ෂූන් විසින්
පමණක්ෂ ොන්තා අයේක්ෂිොවක්ෂ පැවිදි කිරීම ෙළ හැකි ෙ. එබඳු
පැවිද්දක්ෂ පැවැතයම්ප ඇති විට, භික්ෂුණීන් විසින් ඒෙ පාර්ශ්වීෙ පැවිද්ද
ෙෙන අවසථාව තුළ අන්තොෙ ධ්ර්ම ගැන යසාො බැලීයමන් සහ භික්ෂූන්
යදවන පිෙවෙ තුළ පැවිද්ද සම්පූර්ණ කිරීයමන් පිෙවෙ යදෙකින් ෙෙන
පැවිදිකිරීයම්ප ක්රමයේදෙ අුගමනෙ ෙළ යුතු ෙ. (ෙම්ප යහෙකින් යමහි දී
අයේක්ෂිොව අනාෙක්ෂිත තතතවෙෙට පත යේ නම්ප, එවිට එම යදවන
යොටස අයේක්ෂිොව යවුවට දූතයෙකු මගින් සම්පූර්ණ ෙළ හැකි ෙ).
චුල්ලවේගයේ අදාල යොටස ප්රයේසයමන් අධ්යෙනෙ ෙළ විට
භික්ෂූන් විසින් ොන්තාවෙට පැවිද්ද ලබාදීමට දීමට දුන් අවසෙෙ තව
දුෙටත වලිංගු නැතැයි ෙුයවන් පැතිරී ඇති විශ්වාසෙ පිළිගත යනාහැකි
යේ. භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ යනාමැති ඕනෑම අවසථාවෙ පැවිද්ද ප්රදානෙ
කිරීයම්ප අයිතිෙ භික්ෂූන්ට ඇත.
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Bhikkhunīs in Sri Lanka
The order of bhikkhunīs appears to have thrived in India until
about the 8th century. Long before it disappeared from India,
the ordination lineage had been transmitted to Sri Lanka during the time of the reign of King Asoka.
The Dīpavaṃsa reports that the preaching activities of
the arahant Mahinda, son of Asoka, had led to numerous conversions to Buddhism in Sri Lanka. The recently converted
king of Sri Lanka requested the bhikkhu Mahinda to confer
ordination on Queen Anulā and her followers.
THE QUEEN’S WISH TO ORDAIN
The relevant part in the fifteenth chapter of the Dīpavaṃsa
(verses 74–80) reports:
buddhe pasannā dhamme ca
saṅghe ca ujudiṭṭhikā
bhave cittaṃ virājeti
anulā nāma khattiyā.
Being from a noble clan and named Anulā
She had firm faith in the Buddha, the Dhamma,
and the Saṅgha; being of straight view,
Her mind had become disenchanted with becoming.
deviyā vacanaṃ sutvā
rājā theraṃ id'abravī:
Having heard the words of the queen
[Expressing her wish to go forth]
The king said this to the elder [Mahinda]:
buddhe pasannā dhamme ca
saṅghe ca ujudiṭṭhikā.
bhave cittaṃ virājeti,
pabbājehi anūlakaṃ.
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ශ්රී ලංකාවේ භික්ෂුණීන්
භික්ෂුණී පැවිද්ද ඉන්ියාවේ 8 වන ශතවර්ෂය දක්ෂවා පමණ පැවතී ඇතැයි
වපවන්. ඉන්ියාවවන් එය අතුරුදන්ීමට වපර, අවශෝක රජතුමාවේ
රාජයය කාලය තුළ පැවිි පරම්පරාව ලංකාවට සංක්රමණය ී ඇත.
අවසෝක රජුවේ පුත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්වසේවේ ධර්මප්රචාර
කටයුතු ලංකාවේ වනාවයකුත් පරිවර්තන සිදුීමට බලපෑ බව දීපවංසය
වාර්තා කරයි. අනුලා වද්විය ඇතුළු අනුගාමිකාවන්ට පැවිද්ද ප්රදානය
කරන්නැයි මෑතක දී බුදුදහම වැළඳගත් ශ්රී ලාංකාවේ රජු භික්ෂු මහින්ද
වතරුන්වගන් ඉල්ලා සිටිවේ ය.
වද්වියවේ පැවිිීමට තිබූ කැමැත්ත

දීපවංසවේ පහවළාසේවැනි පරිච්වේදවේ මීට අදාළ වකාටස (74-80 ගාථා)
වමවසේ වාර්තා කරයි:

බුද්වධ පසන්නා ධම්වම ච
සංවෙ ච උජු ිට්ඨිකා
භවව චිත්තං විරාවජති
අනුලා නාම ඛත්තියා,
බුදුන්, දහම්, සඟුන් පිළිබඳව ශ්රද්ධාවක්ෂ තිබූ, සෘජු දෘෂේටියක්ෂ ඇති,
ක්ෂෂත්රිය කුලයකින් පැවත එන, අනුලා නම් වූ ඇවේ මනස
භවවයහි වනාඇලුණි.

වදවියා වචනං සුත්වා
රාජා වථරං ඉද'භ්රවි:
වද්වියවේ වචන අසා [ඇය පැවිිීමට කැමති යැයි] රජු [මහින්ද]
වතරුන්වහන්වසේට දැනුම් දුන්වන්ය:

බුද්වධ පසන්නා ධම්වම ච
සංවෙ ච උජුිට්ඨිකා.
භවව චිත්තං විරාවජති,
පබ්බාවජහි අනූලකං,
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“She has firm faith in the Buddha, Dhamma,
And the Saṅgha; being of straight view,
Her mind has become disenchanted with becoming.
Give Anulā the going forth!”
akappiyā mahārāja
itthipabbajjā bhikkhuno.
[Mahinda replied]:
“Great King, it is not proper for a bhikkhu
To give the going forth to a woman.
āgamissati me rājā
saṅghamittā bhagiṇiyā,
anulaṃ pabbājetvāna
mocesi sabbabandhanā.
“My sister Saṅghamittā
Will come here, o King;
Having given the going forth to Anulā,
She will make her find release from all bondage.
saṅghamittā mahāpaññā
uttarā ca vicakkhaṇā,
hemā ca māsagallā ca
aggimittā mitāvadā.
tappā pabbatachinnā ca
mallā ca dhammadāsiyā,
“Saṅghamittā of great wisdom [will come],
[together with] Uttarā the discerning one,
Hemā and Māsagallā,
Aggimittā of measured speech,
Tappā and Pabbatachinnā,
Mallā and Dhammadāsiyā.
ettakā tā bhikkhuniyo
dhūtarāgā samāhitā.
odātamanasaṅkappā
saddhammavinaye ratā,
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“බුදුන්, දහම්, සඟුන් වකවරහි ශ්රද්ධාවවන් යුක්ෂත වූ,
සෘජු දෘෂේටියක්ෂ ඇති,
භවවයහි වනා ඇලුණු මනසක්ෂ ඇති
ඒ අනුලාවට පැවිද්ද ප්රදානය කරන්න!”

අකප්පපියා මහාරාජ
ඉත්ිපබ්බජ්ජා භික්ෂුවනා
[මහින්ද වතරුන් පිළිතුරු වදමින්]:
“මහ රජතුමනි, කාන්තාවක්ෂ පැවිි කිරීම භික්ෂුවකට අකැප වේ.

ආගමිසේසති වම රාජා
සංෙමිත්තා භගිනියා,
අනුලං පබ්බාවජත්වාන
වමාවචසි සබ්බ බන්ධනා.
“රජතුමනි, මවේ වසාවහායුරිය වන සංෙමිත්තාව
වමහි පැමිවණනු ඇත;
අනුලාවට පැවිද්ද ප්රදානය වකාට,
ඇය සියලු බන්ධනයන්වගන් මුදවනු ඇත.

සංෙමිත්තා මහාපඤේඤා
උත්තරා ච විචක්ෂඛණා,
වහමා ච මාසේගලා ච
අේගිමිත්තා මිතාවදා,
තප්පපා පබ්බතඡින්නා ච
මල්ලා ච ධම්මදාසියා,
“දැනුම් වත්රුම් ඇති උත්තරාව [සමග], වහේමා ව සහ මාසේගලා ද,
පමණ දැන කථා කරන අේගමිතාව ද, තප්පපා සහ පබ්බතඡින්නා ද,
මල්ලා සහ ධම්මදාසිය ද, මහා ප්රඥාවවන් යුත් සංෙමිත්තාව සමඟ
[පැමිවණනු ඇත].

එත්තකා තා භික්ෂුනිවයා
ධූතරාගා සමාහිතා
ඔදාතමනසංකප්පපා
සද්ධම්මවිනවය රතා,

205

Bhikkhunīs in Sri Lanka

“These bhikkhunīs,
Concentrated and with lust shaken off,
With pure thoughts and minds
Delight in the true Dhamma and Vinaya.
khīṇāsavā vasī pattā
tevijjā iddhikovidā,
uttamatte ṭhitā tattha
āgamissanti tā idha.
“With the influxes destroyed and [self]-control attained,
[Endowed with] the three knowledges and skilled in supernormal feats,
Established in the highest thus,
They will come here.”
According to the sixteenth chapter of the Dīpavaṃsa (verses
37–38), Queen Anulā and her followers did indeed receive ordination from Saṅghamittā and her group of eminent bhikkhunīs. They also attained the same level of high distinction by
becoming themselves “concentrated and with lust shaken off”.
In other words, Anulā and her followers also became arahant
bhikkhunīs.
While travelling to Sri Lanka, Bhikkhunī Saṅghamittā is
on record as having brought along a branch from the Bodhi
Tree to be planted in Sri Lanka. The resulting tree has continued to serve as an object of great reverence for Sri Lankan
Buddhists from ancient times to today.
MAHINDA’S STATEMENT
The Dīpavaṃsa reports that, on being asked to grant ordination to the queen, Mahinda replied: “Great King, it is not proper for a bhikkhu to confer the going forth on a woman.” The
implications of this passage need discussion.
The canonical Vinaya has no explicit ruling against the
conferring of the “going forth” on a female by a bhikkhu. It is
only in the commentary, the Samantapāsādikā, (in a gloss on the
206
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“වම් භික්ෂුණීහු
සමාධිවයන් යුක්ෂත වේ, රාගය පහවකාට ඇත,
ඔවුන්වේ මවනෝ සිතුවිලි පිරිසිදු වේ
එවසේම ඔවුන් සද්ධර්මවේ සහ විනයවයහි සිත් අලවති.

ඛීනාසවා වසී පත්තා
වතවිජ්ජා ඉද්ධිවකාවිදා,
උත්තමත්වත ිතා තත්ථ
ආගමිසේසන්ති තා ඉධ.
“ක්ෂවල්ෂයන් දුරු වකාට [සේවයංව] සංවරභාවයට පත්ව ඇත,
ත්රිවිධ ඥානවයන් [යුක්ෂතව] අධි චිත්ත වික්රමයන්වේ දක්ෂෂ
වවත්. ඉහළම තත්ත්වයන් තුළ මනාව වයාප්පතව, ඔවුහු වමහි
පැමිවණනවා ඇත.”
දීපවංසවේ දහසයවන පරිච්වේදය (ගාථා 37-38)ට අනුව අනුලා වද්විය
ඇතුළු අනුගාමිකාවවෝ සංෙමිත්තාව ඇතුළු වියත් භික්ෂුණී
කණ්ඩායවමන් පැවිද්ද ලැබුවවෝ ය. ඔවුන් ද “සමාධිවයන් යුක්ෂතව, රාගය
පහවකාට” යට කී උසසේ තත්ත්වයට පත් වූවවෝය. වමයින් අදහසේ වන්වන්
අනුලාව ඇතුළු අනුගාමිකාවන් ද රහත් භික්ෂුණීන් බවට පත්ව වූ බවයි.
ශ්රී ලංකාවට පැමිවණන විට සංෙමිත්තා භික්ෂුණිය විසින් ශ්රී
ලංකාවේ වරෝපණය කිරීමට වබෝධී ශාකාවක්ෂ රැවගන එන ලද බව වාර්තා
වේ. එයින් හටගත් ශාකය අතීතවේ පටන් අද දක්ෂවාම ශ්රී ලංකාවේ ඉතාම
පූජනීය වසේතුවක්ෂ වශවයන් ිගටම පැවත එයි.
මිහිඳු හිමියන්වේ ප්රකාශය

දීපවංසය වාර්තා කරන පරිි, වද්වියට පැවිද්ද ප්රදානය කරන්නැයි ඉල්ලා
සිටිවිට, මිහිඳු වතරුන් දුන් පිළිතුර වූවේ “භික්ෂුවකට කාන්තාවන් පැවිි
කිරීම අකැප ය” යන්නයි. වමම වේදවයහින් ගමයවනුවේ කුමක්ෂදැයි
සාකච්ඡා කළ යුතු ය.
භික්ෂුවක්ෂ විසින් කාන්තාවකට “පැවිද්ද” ලබාදීම ප්රතික්ෂවෂේප කරන
පැහැිලි නීතියක්ෂ විනය පිටකය තුළ නැති අතර සමන්තපාසාිකා
අටුවාවේ පමණක්ෂ එබන්දක්ෂ සඳහන් වවයි. (මහාවේගවේ පළමු
පරිච්වේදවේ යසවේ පැවිද්ද පිළිබඳව සිදුීම ගැන තිවබන විසේතරයක

පුරිසඤේහි භික්ෂුවතා අඤේවඤා පබ්බා වජ්තුං න ලභති, මාතුගාමං
භික්ෂුනිවතා අඤේවඤා වහවත් “පුරුෂවයක්ෂ භික්ෂුවකවගන් පමණක්ෂ
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narrative of the ordination of Yasa, reported in the first chapter
of the Mahāvagga) that the suggestion is found that, just as “a
male only gains the going forth from a bhikkhu, a woman only
gains it from a bhikkhunī”, purisañ hi bhikkhuto añño pabbājetuṃ na labhati, mātugāmaṃ bhikkhunito añño.
Now in the passage above from the Dīpavaṃsa, the expression pabbajjā does not seem to carry its technical Vinaya
sense of “going forth” as a stage distinct from the higher ordination, the upasampadā. Instead, it appears to be used here as
a term that describes the transition from lay to monastic life in
general. That is, here the expression pabbajjā would cover both
the going forth and the higher ordination.
Since the king had only recently converted to Buddhism,
it could hardly be expected that he would be familiar with the
technicalities of ordination. As his request is formulated with
the expression: “Give Anulā the going forth”, pabbājehi anūlakaṃ, it is natural that Mahindaʼs reply uses the same terminology.
The Dīpavaṃsa in fact continues to use the same expression “going forth” when reporting that Anulā and her followers received ordination: pabbajiṃsu. Yet, they eventually
became bhikkhunīs, not just sāmaṇerīs. Thus it seems clear
that in this usage both the “going forth” and the “higher ordination” are included under the term pabbajiṃsu.
Now Mahinda and his bhikkhus could indeed not just
confer the higher ordination on the queen and her followers,
since in India an order of bhikkhunīs was in existence. This is
why the queen and her followers had to wait until Mahinda’s
sister Saṅghamittā and her group of bhikkhunīs had come. In
that situation, it was indeed the correct procedure to bring a
quorum of bhikkhunīs from India.
In relation to this transmission of the bhikkhunī ordination
lineage, it is also noteworthy that Mahinda showed no trace of
hesitation or misgivings regarding the establishment of an order
of bhikkhunīs in Sri Lanka as such, as long as this was done in
the proper way by bringing bhikkhunīs from India to confer or208

ශ්රී ලංකාවේ භික්ෂුණීන්

පැවිද්ද ලබන්නාක්ෂ වමන්, කාන්තාවක්ෂ භික්ෂුණියකවගන් පමණක්ෂ
පැවිද්ද ලබා ගනියි” යන අදහස සඳහන්ව ඇත.
ඉහත කී දීපවංස වේදවයහි, අධිසීලවයහි පිහිටුීම වහවත්
උපසම්පදා යන අර්ථවයන් වවනසේ, “පැවිිීම” යන තාක්ෂෂණික
අර්ථවයන් පබ්බජ්ජා යන පදය භාවිත වන බවක්ෂ වනා වපවනයි. එය
සාමානයවයන් ගිහි ජීවිතවයන් පැවිි ජීවිතයට පැමිණීවම් අර්ථවයන්
භාවිත ී ඇත. එය එවසේ වුවත්, වමම සන්දර්භය තුළ පබ්බජ්ජා යන්න
පැවිද්ද සහ අධිසීලවේ පිහිටුීම යන අර්ථ වදවකන්ම භාවිත වේ.
මෑතකදී බුදුදහම වැළඳගත් බැවින් පැවිද්වදහි තාක්ෂෂණික අර්ථ
පිළිබඳව අවවබෝධයක්ෂ රජතුමාවගන් අවප්පක්ෂෂා කළ වනාහැකි ය.
පබ්බජ්වජහි අනූලකං වහවත් “අනුලාවට පැවිද්ද ලබාවදන්න” යනුවවන්
රජතුමා ඉල්ලා සිටි නිසා මිහිඳු හිමියන්වේ පිළිතුවරහි ද එම වචන ම
තිබීම සේවාභාවික වේ.
අනුලාව ඇතුළු අනුගාමිකාවන් පැවිද්ද ලැබීම පිළිබඳව
වාර්තාකිරීවම් දී පබ්බජංසු වහවත් “පැවිිවූහ” යන ප්රකාශයම දීපවංසවේ
භාවිත වකාට ඇත. එවහත් ඔවුහු සාමවණ්රී පමණක්ෂ ී වනාසිට
අවසානවේදී භික්ෂුණීහු බවට පත් වූහ. ඒ අනුව “පැවිිීම” සහ
“අධිසීලවයහි පිහිටුීම” යන අර්ථ වදකම පබ්බජංසු යන පදවයහි
ඇතුළත් වන බවක්ෂ වපවනන්වන් යැයි පැහැිලි වවයි.
ඉන්ියාවේ ඒ වනවිට භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ පැවති නිසා මිහිඳු
හිමියන්ට සහ උන්වහන්වසේවේ අනුගාමික භික්ෂූන්ට අනුලාව ඇතුළු
අනුගාමිකාවන් උපසම්පදා කිරීම පමණක්ෂ කළ වනාහැකි වුණි. වද්විය
ඇතුළු අනුගාමිකාවන්ට මිහිඳු හිමියන්වේ වසාවහායුරිය වන
සංෙමිත්තාව ඇතුළු භික්ෂුණී කණ්ඩායම එනවතක්ෂ රැඳී සිටීමට සිදු වූවේ
එම නිසා ය. එම අවසේථාව තුළ, සැබැවින්ම නිවැරි ක්රමවේදය වූවේ
භික්ෂුණී ගණපූරණයක්ෂ ඉන්ියාවවන් වගන්ීම ය.
පැවිද්ද සම්මත කිරීමට ඉන්ියාවවන් භික්ෂුණීන් වගන්වා නියම
ක්රමවේදයට එය සිදු කරන තාක්ෂ කල් මිහිඳු හිමියන් ශ්රී ලංකාවේ භික්ෂුණී
පැවිද්දක්ෂ පිහිටුීමට කිසිදු අකමැත්තක්ෂ දැක්ෂවූවේ වහෝ වැරි අදහසක්ෂ
වගනහැර පෑවේ නැති ීම වමම භික්ෂුණී පැවිි පරම්පරාවවහි
සංක්රමණයට අදාළව සැළකිල්ලට භාජනය විය යුතු යුතු වදයකි. ශ්රී
ලංකාවට බුදුදහමට දායාද කිරීම සම්බන්ධවයන් කීර්ති නාමයක්ෂ ිනූ සහ
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dination. The famous arahant, credited with the conversion of
Sri Lanka to Buddhism and thus with a missionary activity
that could have hardly been more important from the viewpoint of the Theravāda tradition, clearly did not consider the
coming into being of bhikkhunīs as something detrimental.
Rather than trying to prevent this in some way, he did
what he could to facilitate this development by inviting his
own sister, Saṅghamittā, to come to Sri Lanka. In fact the inspiring description he gives of the group of arahant bhikkhunīs
that he plans to invite to Sri Lanka, extolling their various
qualities, is similar to the praise of accomplished bhikkhunīs in
the Pāli discourses. It shows that accomplished bhikkhunīs
were in existence not only at the time of the Buddha, but also
in later times.
Moreover, by reaching the same lofty distinction as Saṅghamittā and her group, Anulā and her followers had joined
the ranks of arahant bhikkhunīs, thereby making the transmission of bhikkhunī ordination from India to Sri Lanka a truly
auspicious event.
THE DISAPPEARANCE OF THE BHIKKHUNĪ ORDER
The order of Sri Lankan bhikkhunīs appears to have become
extinct at some point in the early 11th century during a period
of warfare and political turmoil in Sri Lanka, when the bhikkhus were so hard-pressed that they had to flee abroad.
Once peace had been restored and the bhikkhus returned
from abroad, they would of course have realized that the order
of bhikkhunīs had come to an end. When confronted with this
situation, it would have been natural for them to turn to the account of how the Sri Lankan order of bhikkhunīs originally
came into being.
Whereas the relevant part in the eighteenth chapter in
the Mahāvaṃsa (verses 9–11) is fairly terse on this matter, detailed information can be found in the Dīpavaṃsa passage
translated above. The Dīpavaṃsa’s description, with its highlight on the accomplished bhikkhunīs who came from India to
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වථේරවාද මතයට අනුව අනූපවම්ය ධර්ම ප්රචාරයක්ෂ කළ උන්වහන්වසේ
භික්ෂුණීන්වේ පැවැත්මට ඒම අනර්ථදායී වදයක්ෂ වශවයන් කිසිවසේත් ම
සැළකුවේ නැත.
වමය යම් ක්රමයකින් වැළැක්ෂීම වනාව තමන්වේම
වසාවහායුරිය වන සංෙමිත්තාවට ලංකාවට එන්නැයි ආරාධනා වකාට
ඊට උපකාරී ීම පිණිස උන්වහන්වසේ තමන්ට හැකි වද් කළ වසේක.
ලංකාවට පැමිවණන්නැයි ආරාධනා කරන රහත් භික්ෂුනීන්වේ විවිධ
ගුණ වර්ණනා කරමින් උන්වහන්වසේ ලබා වදන සිත් ආහේලාදයට පත්
කරන සුළු විසේතරය පාලි සූත්ර වද්ශනාවල වියත් භික්ෂුණීන් පිළිබඳව
වකවරන වර්ණනාවට සමාන ය. බුදුන්වහන්වසේවේ කාලවේ පමණක්ෂ
වනාව පසු කාලීනව ද කුසලතාපිරි භික්ෂුණීන් සිටි බව එයින්
වපන්වාවදයි.
තවද, අනුලාව ඇතුළු අනුගාමිකාවන් ද සංෙමිත්තාව ඇතුළු
කණ්ඩායම වමන් රහත් භික්ෂුණී යන උතුම් තත්ත්වයට පත්ීවමන්
භික්ෂුණී පැවිද්ද ඉන්ියාවේ සිට ශ්රී ලංකාවට සංක්රමණය සාකවලයයන්ම
සුබමංගලයයමය සිදුීමක්ෂ බවට පත් විණි.
භික්ෂුණී පැවිද්ද තුරන්ීම
11 වැනි ශතවර්ශවේ මුල භාගවේ දී, යුධ සහ වද්ශපාලනික වහේතු මත
ඉතා ම පීඩාවට පත්ව භික්ෂූන්වහන්වසේලාට රටින් බැහැරව යාමට සිදු වූ
අවසේථාවක ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණී පැවිද්ද අතුරුදහන් ී ඇති බව වපවන්.
සාමය නැවත සේථාපිතව භික්ෂූන් විවද්ශයන්හි සිට නැවත පැමිණි
කල්හි භික්ෂුණින් තුරන්ව ඇති බව උන්වහන්වසේලා සාකලයවයන්ම
අවවබෝධ කරගන්නට ඇත. වමම වාතාවරණයට මුහුණ දුන් විට,
ලංකාවේ භික්ෂුණීන් මුලින්ම පැවැත්මට ආවේ වකවසේදැයි යන්න
වසායාබැලීමට උන්වහන්වසේලා සේවාභාවවයන්ම වපළවෙන්නට ඇත.
වම් සම්බන්ධව මහාවංශවයහි (9-11 ගාථා) තරමක්ෂ වකටි වන
වන අතර ඉහත පරිවර්තනය කරන ලද දීපවංස වේදවයහි දීර්ෙ වශවයන්
විසේතර වසායාගත හැකි ය. පැවිද්ද සම්මත කිරීමට ඉන්ියාවේ සිට
පැමිණි වියත් භික්ෂුණීන් ගැන ඉහළම වර්ණනාව සහිත දීපවංස විසේතරය
නැවත භික්ෂුණී පැවිද්ද සේථාපිත කිරීමට යෑවම් දී වවනත් ප්රවද්ශයකින්
භික්ෂුණීන්ව වසීම වයෝගයය යැයි සිතීමට උපකාරී වන්නට ඇත. අප
දන්නා තරමට 11 වන සියවස වනවිට වථේරවාද භික්ෂුණී පැවිද්ද ශ්රී
ලංකාවවන් පිටත වනා පැවතුණු නිසා වමය කළ වනාහැකි වන්නට ඇත.
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confer ordination, would have made it appear highly desirable
to find bhikkhunīs elsewhere to start the order in Sri Lanka
again. Since, as far as we know, in the 11th century no Theravāda bhikkhunī order was in existence outside of Sri Lanka,
this would not have been possible.
Given the statement by Mahinda that “it is not proper for
a bhikkhu to confer the going forth on a woman”, it would not
be surprising if in such a situation the Sri Lankan bhikkhus were
under the influence of this wording when examining the relevant
portions of the Vinaya on bhikkhunī ordination. The words of
the renowned arahant, who according to tradition brought Buddhism to Sri Lanka, would naturally have carried great weight.
Being influenced by Mahinda’s authoritative statement
could easily have led to consulting the Vinaya rules without
fully taking into account the significance of their narrative
context. This would then have led to the conclusion that the
rule allowing bhikkhus to confer the higher ordination on bhikkhunīs had been rendered invalid by later rulings.
Once such a perception had arisen and had been passed
on to subsequent generations, the weight of established tradition and respect for one’s teachers would have prevented closer
enquiry. In this way, it can easily be understood how the firmly
embedded belief arose among many traditional Theravāda bhikkhus that it is impossible to revive a bhikkhunī order that has
become extinct, a belief that continues up to the present day.
In sum, given the historical circumstances of the transmission and disappearance of the order of bhikkhunīs in Sri
Lanka, it would not be surprising if the bhikkhus should have
had the impression that they could not re-establish such an order on their own.
TRANSMISSION TO CHINA
Before the Sri Lankan bhikkhunī order came to an end, in the
early 5th century Sri Lankan bhikkhunīs transmitted the ordination lineage to China (Taishō L 939c). By that time different
Vinaya traditions were in circulation in China. Apparently no
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එබඳු වාතාවරණයක දී ශ්රී ලාංකික භික්ෂූන් භික්ෂුණී පැවිද්දට
අදාළ විනය වකාටසේ අධයයනය කරන විට උන්වහන්වසේලාට
“භික්ෂුවකට කාන්තාවන් පැවිි කිරීම අකැපය” යන මිහිඳු වතරුන් විසින්
කළ ප්රකාශය බලපාන්නට ඇත. සම්ප්රදායට අනුව ශ්රී ලංකාවට බුදු දහම
රැවගන ආ කීර්තිමත් රහතන් වහන්වසේ නමකවේ වචන සේවභාවවයන්ම
වැඩි බරක්ෂ උසුළන්නට ඇත.
මහින්ද වතරුන්වේ ප්රාමාණික ප්රකාශවයන් ආභාශය ලැබීම නිසා
විනය නීතීවලට බලපෑ සිදුීම් පිළිබඳව අවධානයක්ෂ වයාමු වනාවකාට
එම නීති ිහා බැලීමට පමණක්ෂ වලවහසිවයන් ම වයාමුවන්නට ඇත. ඒ
අනුව භික්ෂුණීන් උපසම්පදා කිරීමට භික්ෂූන්ට අවසර දුන් නීතිය පසුව
පැණ වූ නීතිවලින් අවලංගුවන්නට ඇතැයි සිතීමට වමය වහේතුවන්නට
ඇත.
එබඳු දෘෂේටියක්ෂ ඇති ී එය පසුකාලීන පරම්පරාවලට ද පැමිණි විට,
මුල්බැසගත් සම්ප්රදාවයහි භාරදූරත්වය හා තම ගුරුවරුන් වකවරහි තිබූ
වගෞරවය නිසා වමය සමීපව අධයයනය කිරීම වැළවකන්නට ඇත. වමවසේ
ගත් කල, භික්ෂුණී පැවිද්ද තුරන්ව ගිය පසු එය නැවත පිහිටුීම
කිසිවසේත්ම කළ වනාහැකිය යනුවවන් වබාවහෝ වථේරවාදී භික්ෂූන් තුළ
කා වැදී අද දක්ෂවාම පවතින විශේවාසය ඇතිවුවණ් වකවසේදැයි පහසුවවන්
වත්රුම්ගත හැකි ය.
සමසේතයක්ෂ වශවයන් ගත් කල, ශ්රී ලංකාවේ භික්ෂුණී පැවිද්ද
සේථාපනය වූ ආකාරය හා තුරන් ී ගිය ආකාරයට අදාළ ඓතිහාසික
සාධක සැළකිල්ලට ගතවහාත්, එබඳු පැවිද්දක්ෂ ප්රතිෂේඨාපනය කිරීම
භික්ෂූන්ට පමණක්ෂ කළ වනාහැකිය යැයි මතයක්ෂ පැවතුවණ් නම්, එය
විමතියකට කරුණක්ෂ වනාවනු ඇත.
චීනයට සංක්රමණය
ශ්රී ලංකාවේ භික්ෂුණී* පැවිද්ද තුරන් ීමට වපර, පසේවැනි (5) ශතවර්ෂවේ
මුල් භාගවේ දී, ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීහු පැවිි පරම්පරාව චීනයට රැවගන
ගියහ (තයිවෂෝ L 939c). ඒ කාලවකවානුව වන විට විවිධ විනය සම්ප්රදා
චීනය තුළ සංසරණය වවමින් පැවතුණි. චීන භික්ෂුණීන් භික්ෂූන්වගන්
පමණක්ෂ පැවිද්ද ලැබූ නිසා භික්ෂුණී පැවිි පරම්පරාවක්ෂ එවතක්ෂ චීනයට
සංක්රමණය ී නැත.
*සටහන: වමහි දී මුල් කතුවරයා ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීන් භික්ෂුනී යනුවවන් ද,
චීන අය භික්ෂුණී යනුවවන් ද සඳහන් කර ඇතත් එම භික්ෂුණී යන වචනය ශ්රී ලංකාවේ ද
භාවිත වන බැවින් සහ පරිවර්තනවේ මුල් පරිච්වේදවල භික්ෂුණී යන්න භාවිත කළ බැවින්
වමහි දී එම වවනස පිළිබිඹු වනාවකාට භික්ෂුණී යන්න වපාදුවේ භික්ෂුණීන් සඳහා භාවිත
වකාට ඇත (පරිවර්තක).
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bhikṣuṇī ordination lineage had yet been properly transmitted
to China, and local bhikṣuṇīs had received ordination from
bhikṣus only.
The lack of canonical Vinaya texts in China had motivated the Chinese pilgrim Bhikṣu Fǎxiǎn to travel to India to
procure such texts. On his way back to China, he also visited
Sri Lanka. During Fǎxiǎn’s stay in Sri Lanka, information about
the situation for female monastics in China would have spread,
making it highly probable that the wish to transmit the bhikkhunī ordination lineage motivated a group of Sri Lankan bhikkhunīs to set out on what in those days was a long and dangerous journey.
In fact this group of Sri Lankan bhikkhunīs was decimated during the journey, leaving those who arrived short of
the required number for forming the quorum to conduct ordination. Four years later another group of bhikkhunīs arrived
from Sri Lanka. Together with those who had arrived earlier
and had learned Chinese in the meantime, the Sri Lankan bhikkhunīs gave ordination to a great number of Chinese bhikṣuṇīs.
PREVIOUS ORDINATIONS IN CHINA
Guṇavarman, an Indian Vinaya expert, affirmed the legality of
the bhikṣuṇī ordinations carried out in China earlier, even
though, due to the lack of both orders, ordination of female
candidates had been conferred by the order of bhikṣus only.
The relevant passage reports (Taishō L 941a):
求那跋摩云: 國土無二眾, 但從大僧受得具戒.
Guṇavarman said: “The country did not have both orders;
therefore the ordination was [to be] received from the
great order [of bhikṣus].”
Guṇavarman is on record for translating a Dharmaguptaka Vinaya text for bhikṣuṇīs into Chinese. This makes it probable
that he was ordained in the Dharmaguptaka tradition himself,
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චීනවේ විනය පිටක ග්රන්ථ අඩුකම නිසා චීන සංචාරකවයක්ෂ වන ෆාහියන්
(Fǎxiǎn) භික්ෂුවට එබඳු ග්රන්ථ ලබාගැනීමට ඉන්ියාවට යෑමට සිත් දී
ඇත. ඔහු චීනයට ආපසු යන අතරතුර ශ්රී ලංකාවට ද සංචාරය කර
ඇත. ෆාහියන් ශ්රී ලංකාවේ සිටි කාලය තුළ චීනවේ පැවිි වූ කාන්තාවන්
පිළිබඳව වතාරතුරු ප්රචාරය වන්නට ඇති එතර ඒ මගින් භික්ෂුණී
පරම්පරාව චීනයට සංක්රමණය කිරීවම් බලාවපාවරාත්තුව ඇති වූ ශ්රී
ලාංකික භික්ෂුණීන් කණ්ඩායමක්ෂ එකල ඉතාම දීර්ෙ වමන්ම භයානක
ගමනකට මුල පුරන්නට ඇත.
ගමන අතරතුර වමම ශ්රී ලාංකික භික්ෂුණී පිරිවසන් දහවයන්
පංගුවක්ෂ අපවත් වූ නිසා, පැවිද්ද සිදුකිරීම සඳහා ගණපූරණය සැකසීමට
ගමනාන්තයට ළඟා වූ භික්ෂුණී සංඛයාව ප්රමාණවත් වනාවුණි. වසර
හතරකට පසු තවත් භික්ෂුණීන් කණ්ඩායමක්ෂ ශ්රී ලංකාවවන් සම්ප්රාප්පත
විය. කලින් පැමිණි සහ ඒ අතර කාලය තුළ චීන භාෂාව ද උවගන තිබුණු
භික්ෂුණීන් පිරිස හා එක්ෂව ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීහු චීන භික්ෂුණීන් විශාල
පිරිසකට පැවිද්ද ලබා දුන්හ.
චීනවේ කලින් කළ පැවිිකිරීම්
උභය සංෙයාම වනාසිටීවම් අඩුව නිසා කාන්තා අවප්පක්ෂිකාවන්වේ
පැවිද්ද භික්ෂූන් විසින් පමණක්ෂ සම්මත වකාට ඇතත් ඉන්ියානු ජාතික
විනය විශාරදවයකු වන ගුණවර්මන් විසින් චීනවේ කලින් සිදු වකරුණු
භික්ෂුණී පැවිි කිරීම් නීතයානුකූලයැයි තහවුරු වකාට ඇත. ඊට අදාළ
වේදය වාර්තා කරනුවේ (තඉවෂෝ L 941a):
求那跋摩云: 國土無二眾, 但從大僧受得具戒.
ගුණවර්මන් වමවසේ කීවේ ය: “රවට්ඨ උභය සංෙයා සිටිවේ නැත;
එම නිසා පැවිද්ද මහා [භික්ෂු] සංෙයාවගන් ලැබිය යුතු විණි.”
ගුණවර්මන් විසින් භික්ෂුණීන් සඳහා වන ධර්මගුප්පතක විනය ග්රන්ථයක්ෂ
චීන බසට පරිවර්තනය කළා යැයි වාර්තා වේ. වම් අනුව ඔහු එම
ධර්මගුප්පතක සම්ප්රදාවේම පැවිිව සිටිවේයැයි සිතීමට පුළුවන. එවසේ ී
නම් ඔහු වම් සම්බන්ධවයන් අදහසේ දක්ෂවා ඇත්වත් විනය නීතිමය
රාමුවක්ෂ තුළ හිඳවගන ය.
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in which case he would have been speaking from the perspective of its legal parameters.
As mentioned in chapter 3, the garudhamma on ordination shows some variations in different Vinaya traditions, and
one such variation is whether both orders are required to grant
ordination to a female candidate. This is clearly the case in the
Theravāda Vinaya, but the corresponding ruling in the Dharmaguptaka Vinaya proceeds as follows (Taishō XXII 923b):
式叉摩那學戒已, 從比丘僧乞受大戒.
A probationer, who has trained in the precepts, should
request the higher ordination from the order of bhikṣus.
Even though Guṇavarman considered the ordinations done
previously as valid, he approved of the Chinese bhikṣuṇīs
taking ordination again with the assistance of the Sri Lankan
bhikkhunīs. This seems to have had a function similar to a procedure known in the Theravāda commentarial tradition as
daḷhīkamma, literally ‘an act of strengthening’. In the present
case, the ordination by the Sri Lankan bhikkhunīs strengthened
the appeal to the legal validity of the ordained status of the
Chinese bhikṣuṇīs.
THE ORDINATION BY THE SRI LANKAN BHIKKHUNĪS
Regarding the ordination conferred by the Sri Lankan bhikkhunīs, no further information is available about the actual procedure adopted at that time.
Even if the bhikkhunīs who had come from Sri Lanka
had taught the Chinese candidates how to perform the ordination ritual in Pāli, this still would not have resulted in a full
transmission of the Theravāda ordination lineage, because for
that the cooperation of Theravāda bhikkhus would have been
required. Thus the ordination conferred by the Sri Lankan
bhikkhunīs at that time would not have fulfilled strict Theravāda legal requirements. From the viewpoint of Theravāda law,
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තුන්වන පරිච්වේදවේ සඳහන් කළ ආකාරයට පැවිිකිරීමට අදාළ
ගරුධර්මය විවිධ විනය සම්ප්රදාවල යම් වවනසේ සේවරූපවයන් දැකිය
හැකිය. කාන්තා අවප්පක්ෂිකාවන්ට පැවිද්ද ලබා දීවම් දී උභය සංෙයාම
සිටිය යුතු ද යන්න එබඳු එක්ෂ වවනසකි. වථේරවාද විනවයහි එවසේ විය යුතු
යැයි පැහැිලිව ම සඳහන්ව ඇතත් ධර්මගුප්පතක විනය නීතිය පහත පරිි
වේ (තඉවෂා XXII 923b):
式叉摩那學戒已, 從比丘僧乞受大戒.
සික්ෂඛාමානාවක්ෂ, ශික්ෂෂා පුහුණුව ලැබ, භික්ෂු සංෙයාවගන්
උපසම්පදාව අයැද සිටිය යුතු ය.
කලින් කළ පැවිි කිරීම් වලංගු යැයි ගුණවර්මන් සැළකූවත්, ශ්රී ලාංවක්ෂය
භික්ෂුණීන්වේ සහය ඇතිව චීන භික්ෂුණීන් නැවතත් පැවිද්ද ලැබීම ඔහු
අනුමත කවළේ ය. වථේරවාද අට්ඨඨකතා සම්ප්රදාවයහි ක්රමවේදයක්ෂ වන
දළේීකම්ම වහවත්, වචනානුසාරවයන් ගතවහාත්, ‘ශක්ෂතිමත් කිරීවම්
කර්මයකට’ සමාන කාර්යයක්ෂ වමහි ඇති බව වපවන්. වමහි සාකච්ඡාවන
සිදුීවමහි ලා, පැවිිභාවවයහි විනයානුකූල වලංගුභාවයට චීන
භික්ෂුණීන්වේ තිබූ අභියාචනය, ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීන් විසින් කළ
පැවිිකිරීවමන් ශක්ෂතිමත් විණි.
ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීන් විසින් ලබාදුන් පැවිද්ද
ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීන් විසින් සම්මත කරන ලද පැවිද්ද සඳහා එකල
භාවිත කළ නියම ක්රමවේදය කුමක්ෂදැයි වතාරතුරු වසායාගත වනාහැකි
ය.
ශ්රී ලංකාවවන් පැමිණි භික්ෂුණීන් චීන අවප්පක්ෂිකාවන්ට
පාලිවයන් පැවිි කර්මය කරන්වන් වකවසේදැයි උගන්වා තිබුණත්, එයින්
වථේරවාද පැවිි පරම්පරාවවහි සම්පූර්ණ සම්වේෂණයක්ෂ සිදු වනාවන්නට
ඇත; එවසේ ීමට නම් වථේරවාද භික්ෂූන්වේ සහය අවශයය වන්නට
තිබුණි. එමනිසා එකල ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීන් විසින් සම්මත කළ
පැවිිකිරීම දැඩි වථේරවාද විනය අවශයතා සම්පූර්ණ වනාකරන්නට ඇත.
වථේරවාද නීතියට අනුව එයින් උපරිමවයන්ම සිදු ී ඇත්වත් එම
අවප්පක්ෂිකාවන් ඒකපාර්ශේීයව වහවත් ඒකවතාඋපසම්පන්නා ීම
පමණි.
චීන භික්ෂුණීන්ට තමන්වේ පැවිි පරම්පරාව වවනසේ වකාට
වථේරවාදීන් ීමට කිසිදු අදහසක්ෂ තිබුවණ් නැත. ශ්රී ලාංවක්ෂය
භික්ෂුණීන්වගන් පැවිද්ද ලැබීවම් අරමුණ වූවේ චීන භික්ෂුණීන්ට
දැනටමත් තිබුණු පැවිිභාවවේ නීතිමය වලංගුබව ශක්ෂතිමත් කරගැනීම
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it would at best only have resulted in the candidates becoming
“ordained on one side”, ekatoupasampannā.
In fact the Chinese bhikṣuṇīs had no intention to change
their monastic lineage and become Theravādins. The purpose
of receiving ordination from the Sri Lankan bhikkhunīs was to
strengthen the legal validity of the ordained status the Chinese
bhikṣuṇīs already had. From the perspective of the Chinese, the
important point was to go through an ordination ceremony conducted by bhikkhunīs, rather than making sure the ceremony
completely fulfilled all the parameters of Theravāda law.
Besides, the legal significance of differences between
monastic ordination traditions need not necessarily have been
clear to those involved in these ordinations (even nowadays
this is not necessarily clear to everyone).
In the 8th century the Dharmaguptaka Vinaya was apparently imposed on all monastics in China by imperial decree
(Taishō L 793c). From then onwards, this Vinaya was to be followed when giving ordination and carrying out other legal acts.
THE THERAVĀDA AND DHARMAGUPTAKA VINAYAS
The rules for bhikkhunīs in the Theravāda Vinaya differ from
those in the Dharmaguptaka Vinaya. Minor differences in formulation already manifest with the most important category of
rules, concerning pārājika, a breach of which entails loss of
one’s status as a fully ordained monastic. In the case of the pācittiya rules, where a breach entails acknowledgement in front
of another monastic and in some cases forfeiture of the item
concerned, there are variations between the rules, and the overall count of rules also differs. Although the legal codes for
bhikkhunīs in the Theravāda and Dharmaguptaka traditions
share a common origin, they have evolved in different directions and can no longer be considered as the same code.
The language used for legal acts is also not the same.
For a Theravāda legal act to be considered valid, it needs to be
conducted in Pāli. Legal acts based on the Dharmaguptaka Vinaya are conducted in Chinese.
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පමණකි. චීන අයවේ දෘෂේටිවකෝණයට අනුව, ඔවුන්ට වැදගත් වූ
කාරණාව වූවේ වථේරවාද විනවයහි සියලුම පරාමිතීන් සම්පූර්ණ කරමින්
පැවිිකිරීමක්ෂ සිදු කිරීම වනාව භික්ෂුණීන් විසින් වමවහය වූ පැවිි
කිරීමක්ෂ සිදුකිරීම යි.
වමම පැවිිීම්වලට සම්බන්ධ වූ අයට විවිධ පැවිි සම්ප්රදා අතර
වවනසේකම් පිළිබඳව නනතික විවශේෂත්වය පැහැිලි වනාවන්නට ඇත.
(වර්තමානවේ පවා වමය හැම වදවනක්ෂට ම අවශයවයන් ම පැහැිලි
නැත).
අටවන ශතවර්ෂවේ අධිරාජයය ආණ්ඩුවවන් චීනවේ සියලුම
සංෙයාට ධර්මගුප්පතක විනය අනුගමනය කරන්නැයි පණවා ඇත
(තඉවෂා L 793c). එතැන් පටන්, පැවිද්ද ලබාදීවම් දී සහ වවනත් විනය
කර්ම කිරීවම් දී වමම විනය අනුගමනය කළ යුතු විණි.
වථේරවාද සහ ධර්මගුප්පතක විනය
වථේරවාද විනවයහි භික්ෂුණීන් සඳහාවන නීති ධර්මගුප්පතක විනවේ
නීතිවලින් වවනසේ වේ. සූත්ර සැකැසේවම් සුළු වවනසේකම් ඉතාම වැදගත්
නීති වර්ගය වන පාරාජකාවලට අදාළව දැනටමත් පැහැිලිවන අතර, එම
නීති කඩකිරීවමන් තමන්වේ උපසම්පදා භික්ෂු භාවය අහිමි වේ.
පාචිත්තිය නීති කඩවුවවහාත් අනය පැවිි වකවනක්ෂ ඉිරිවේ ප්රකාශ
කළයුතු අතර ඇතැම් ඒවාවයහි ඊට අදාළ වසේතුව අහිමි කිරීම සිදු වේ;
ඒවාවයහි නීතිවල වවනසේ කම් තිවබන අතර නීතිවල මුළු ගණන ද
වවනසේ වේ. වථේරවාද සහ ධර්මගුප්පතක විනය සම්ප්රදායවල භික්ෂුණීන්ට
අදාළ විනය නීති එකම මූලාශ්රයකින් හටවගන ඇතත්, ඒවා වවනසේ
ිශාවලට ක්රමවයන් විකාශය ී ඇති අතර තව දුරටත් එක සමාන විනය
පද්ධතියක්ෂ වලස සැළකිය වනාහැකි ය.
විනය කර්ම සඳහා භාවිත වකාට ඇති භාෂාව ද එක සමාන
වනාවේ. වථේරවාද විනය කර්මයක්ෂ වලංගු යැයි සැළකීම සඳහා, එය පාලි
භාෂාවවන් සිදු කළ යුතු වේ. ධර්මගුප්පතක විනය හා අනුබද්ධ විනය කර්ම
චීන බසින් සිදු වකවර්.
නිවැරි ක්රමපිළිවවලට චාරිත්රමය විධිවලින් සුදුසු ප්රවද්ශය
සළකුණු කරමින් ඒ සම්මත කළ භූමිවයහි වහවත් සීමාවක්ෂ ඇතුළත
පැවිද්ද සිදුකිරීම වථේරවාද පැවිිකිරීමක්ෂ වලංගු ීම සඳහා තිබිය යුතු තවත්
අවශයතාවයකි. වථේරවාද විනවයහි සඳහන්ව නැති සීමා සම්මත කිරීවම්
ක්රම ධර්මගුප්පතක විනවයහි වාර්තා වවයි. සළකුණු සම්මත කරගැනීම
සඳහා භාවිත වකවරන භාෂාව වවනසේීමට අමතරව, සීමාව සම්මත
කරගැනීම සඳහා භාවිත කළ යුතු නියම ක්රමවේදය ද විනය සම්ප්රදා වදක
අතර වවනසේ වේ. නීතිමය දෘිටි වකෝණයට අනුව, වමම විනය සම්ප්රදාව219
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Another requirement for a Theravāda ordination to be considered as valid is the correct procedure for ritually demarcating
the area within which the ordination is to be performed with a
boundary, a sīmā. The Dharmaguptaka Vinaya lists markers to
be used for establishing the sīmā that are not listed in the Theravāda Vinaya. Apart from the languages used for the act of demarcation being different, the actual formula to be used for
establishing the sīmā also differs between the two Vinayas.
From a legal point of view, members of these two Vinaya traditions do not belong to the same community; they are
not samānasaṃvāsa. It follows that members of one of these
orders would not be able to conduct legal actions, such as the
conferral of ordination, that are valid for the other community.
The principle problem of legal acts undertaken by monastics of one Vinaya tradition on behalf of members of another
Vinaya tradition can be illustrated by turning to secular law. For
a legal act in a particular country to be recognized as valid, it
needs to be based on the laws of that country and to be executed
by those who have been invested with legal authority in that
country. A public prosecutor from Mexico, for example, can
only take action when cases fall within the sphere of his or her
jurisdiction, namely in the country of Mexico. The prosecutor
no longer has such legal power when cases fall outside of the
sphere of his or her jurisdiction, such as, for example, when they
happen across the border in the state of California in the USA.
This does not imply that those who live outside of this
jurisdiction consider that public prosecutor as not being an attorney or as not well versed in law. That is, this is not a question of passing a value judgment, but a question of legal applicability. Even though California did at some time in the past
belong to Mexico, now it is part of the United States of America and therefore subject to US law. Only someone invested
with legal authority according to US law can act as a public
prosecutor in the state of California.
The situation with two different Vinaya traditions is
similar. Even though these all go back to the time of the Bud220
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-ල සාමාජකයින් එක ම සංෙයාට අයත් වහවත් සමානසංවාස වනාවේ.
එවිට වමම පැවිි සම්ප්රදාවලින් එකක සාමාජකයන්ට අවනක්ෂ සම්ප්රදායට
වලංගුවන පරිි පැවිද්ද සම්මත කිරීම ආදී විනය කර්ම සිදුකිරීමට
වනාහැකි වේ.
එක්ෂ විනය සම්ප්රදායක පැවිි සාමාජකයින් අවනක්ෂ විනය
සම්ප්රදායක සාමාජකයින් වවනුවවන් කළ විනය කර්ම පිළිබඳව මූලික
ගැටළුව ගිහි සමාජවේ පවත්නා නීතිය වදස බැලීවමන් පැහැිලි කළ
හැකිය. කිසියම් රටක විනය කර්මයක්ෂ වලංගු යැයි පිළිගැනීම සඳහා, එය
එම රවට්ඨ නීතිය මත පදනම්ව තිබිම අවශයය වන අතර එම රවට්ඨ
නනතික බලය ඇති අධිකාරයක්ෂ විසින් එය ක්රියාවට නැංවිය යුතු ය.
උදාහරණයක්ෂ වශවයන්, වමක්ෂසිවකෝවේ වපාදු නඩුපවරන්වනක්ෂට
ක්රියාත්මක විය හැක්ෂවක්ෂ වමක්ෂසිවකෝ රජය තුළ වහවත් ඔහුවේ වහෝ
ඇයවේ අධිකරණ සීමාව තුළට එම නඩු අයත්වන්වන් නම් පමණි.
ඔහුවේ වහෝ ඇයවේ අධිකරණ සීමාවවන් පිටත නඩු අයත්වන්වන් නම්
එම නඩු පවරන්නාට තවදුරටත් එබඳු නනතික බලයක්ෂ නැත.
උදාහරණයක්ෂ වශවයන්, ඇවමරිකා එක්ෂසත් ජනපදවේ කැලිවෆෝනියා
ප්රාන්තයට එම නඩු අයත්වන්වන් නම් ඒවා පිළිබඳව බලයක්ෂ ඔහුට වහෝ
ඇයට නැත.
එවහත් අධිකරණ සීමාවවන් පිටත ජීවත්වන අය වමම වපාදු
නඩුපවරන්නා නීතිඥවයක්ෂ වහෝ නීති විශාරදවයක්ෂ වනාවේ යැයි
සළකන්වන් නැතැයි වමයින් අදහසේ වනාවේ. එනම්, වමය වටිනාකම
නිර්ණය කිරීම පිළිබඳව ගැටළුවක්ෂ වනාව නීතිවේ භාවිතය පිළිබඳව
ගැටළුවකි. කැලිවෆෝනියාව අතීතවේ එක්ෂ කාලයක වමක්ෂසිවකෝවට
අයත්ව තිබුණු බව සැබෑවක්ෂ වුණත්, දැන් එය ඇවමරිකා එක්ෂසත්
ජනපදවේ වකාටසක්ෂ බැවින් කැලිවෆෝනියාව ඇවමරිකානු නීතියට යටත්
වේ. ඇවමරිකාවේ නීතියට අනුව නනතික බලයක්ෂ ඇති වකවනක්ෂට
පමණක්ෂ කැලිවෆෝනියා ප්රාන්තවේ වපාදු නඩුකාරවයක්ෂ වලස කටයුතු
කළ හැකි ය.
වවනසේ විනය සම්ප්රදා වදකක්ෂ පිළිබඳව වාතාවරණය ඒ හා
සමාන වේ. වම් සියල්ල පැරණි ඉන්ියාවේ බුදුන්වහන්වසේ වැඩසිටි
කාලයට අයත් වුවත්, වම් කාලය වන විට ඒවා කැලිවෆෝනියාව හා
වමක්ෂසිවකෝව තරම් වවනසේ වේ.
වථේරවාදී මතය අකුරටම ක්රියාත්මක කරන්වන් නම්, ශ්රී ලාංකික
භික්ෂුණීන් විසින් භික්ෂුණී පැවිි පරම්පරාවක්ෂ වයාප්පත කිරීවමන්,
වථේරවාද අවප්පක්ෂිකාවන්ට වලංගුවන පැවිද්දක්ෂ සම්මත කළ හැකි
භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ චීනවේ බිහි වනාවුණි. වමය සේී, පුරුෂ යන
අවප්පක්ෂෂකයන් වදපිරිසට ම අදාළ වේ.

221

Bhikkhunīs in Sri Lanka

dha in ancient India, by now they are as different as California
and Mexico.
Thus the transmission of ordination by Sri Lankan bhikkhunīs did not result in establishing a lineage of bhikkhunī ordination in China that, from a strict Theravādin legal viewpoint, can confer ordinations on Theravāda candidates in a
valid manner. This holds for both male and female candidates.
This in turn means that the disappearance of the bhikkhunī order in Sri Lanka in the early 11th century was at the
same time the extinction of the Theravāda lineage of bhikkhunī
ordination. Until recently, the only avenue for a Sri Lankan
woman to become a Theravāda nun was as a dasasil mātā.
DASASIL MĀTĀS
The dasasil mātā movement goes back to the beginning of the
20th century when a Sri Lankan nun took the precepts in the
Burmese thila shin tradition and brought this tradition to Sri
Lanka.
The dress of the dasasil mātās developed into its present
form of wearing ochre robes that are like monastic robes in
colour, but on closer inspection differ in as much as they are
not made out of the patchwork style cloth worn by male novices and bhikkhus.
The way dasasil mātās usually take the ten precepts differs from the way these are taken by laity, but also from the
way these are taken by male novices. This reflects the fact that
these nuns are seen as standing somewhere in between the
laity and monastics.
THILA SHINS
The Burmese thila shins, from which the dasasil mātā tradition
originated, similarly stand in an ambivalent position between
the lay and the monastic world. They usually wear robes of a
pinkish colour that even at a distance distinguishes them clearly
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වමයින් අදහසේ කරනුවේ 11 වන ශතවර්ෂවේ මුල් භාගවේ ශ්රී
ලංකාවේ භික්ෂුණී පැවිද්ද තුරන්ීමට සමකාලීනව වථේරවාද භික්ෂුණී
පැවිි පරම්පරාවේ අතුරුදන්ීම ද සිදු වූ බවයි. මෑතක්ෂ දක්ෂවා ම, ශ්රී
ලාංවක්ෂය කාන්තාවකට වථේරවාද වමවහණියක්ෂ ීමට තිබූ එකම මාර්ගය
වූවේ දසසිල් මාතාවක්ෂ ීම යි.
දසසිල් මාතාවන්
20 වන ශතවර්ෂවේ ආරම්භවේ දී ශ්රී ලාංවක්ෂය වමවහණියක්ෂ බුරුම ිල
ශින් සම්ප්රදාවයහි සිල් සමාදන්ව ලංකාවට එම සම්ප්රදාය වගන ඒමත්
සමඟ දසසිල් මාතා බිහිීවම් සම්ප්රදාය ආරම්භ විය.
දසසිල් මාතාවන්වේ වසේත්රය දැන් පවත්නා සේවරූපවයන් පැවිි
චීවරවලට සමාන රතු හිරියල් පැහැය ඇති චීවර වපරීම දක්ෂවා වර්ධනය
ී ඇති මුත් ඒවා සාමවණ්රයන් සහ භික්ෂූන් විසින් වපාරවන අණ්ඩ දැමූ
රටා ඇති වරි කඩකින් පිළිවයල වකාට නැති මට්ඨටම දක්ෂවා වවනසේ යැයි
සමීපව නිරීක්ෂෂණය කළ විට වපවන්.
දසසිල් මාතාවන් සාමානයවයන් දස සිල් ලබාගන්නා ආකාරය
ගිහි අය පමණක්ෂ වනාව සාමවණ්රවරුන් විසින් එම සීලයන් ලබාගන්නා
ආකාරවයන් ද වවනසේ වේ. වමයින් පිළිබිඹු කරනුවේ වමම වමවහණිවරු
ගිහි සහ පැවිි අය අතර සේථානයක සිටින බවයි.
ිල ශින්වරියන්
වම් හා සමානව දසසිල් මාතා සම්ප්රදාය බිහි වූ බුරුම ිල ශින්වරියන් ගිහි
සහ පැවිි වදවලාවක්ෂ අතර සිටිති. ඔවුහු සාමානයවයන් දුර සිට බැලූ විට
වුවත් භික්ෂුන් සහ සාමවණ්ර වරුන්වගන් පැහැිලිවම වවන් වකාට
හඳුනාගත හැකි වරෝස පැහැති චීවරයක්ෂ වපාරවති. වරෝස පැහැය
භික්ෂූන්ට අකැප, අනුමැතිය දී වනාමැති ගණයට අයත් වර්ණයකි.
සාමානයවයන් ඔවුන් වපාදු උත්සව වල නිල කටයුතුවලට
සහභාගී වනාවන අතර ජනතාවට ධර්ම වද්ශනා පවත්වන්වන් ද නැත.
භික්ෂූන්වේ දෘෂේටිවකෝණයට අනුව ිල ශින්වරියන් ගිහි අයට සමීප
මට්ඨටවමන් සැළවකන බව පැහැිලිව ම සළකුණු කරමින් ිල
ශින්වරියන් හා ගිහි උපාසිකාවන් ඇමතීමට භික්ෂූන් විසින් එකම
ආමන්ත්රණ වයවහාරය භාවිත කරනු ලැවබ්.
බුරුම භික්ෂූන්ට ඕනෑම දවසක පිණ්ඬපාතවේ යා හැකි අතර එහි
දී පිසූ බත් සහ වයංජන පිළිගතහැකි නමුත් ිල ශින්වරියන් නිශේචිත
ිනවල පමණක්ෂ පිණ්ඩපාතවේ යන අතර වනා පිසූ ආහාර වහවත් අමු
ආහාර පිළිගනිති. සාමානය වාතාවරණයක දී ආහාර පිසීමට වහෝ රාත්රි-
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from bhikkhus and sāmaṇeras; in fact pink features among the
colours not allowable for bhikkhus.
They usually do not officiate at public ceremonies or
preach in public. In fact bhikkhus use the same mode of address for laywomen and thila shins, clearly signalling the fact
that, from their perspective, thila shins are considered close in
status to laity.
The thila shins only go begging on specific days and receive uncooked food, whereas Burmese bhikkhus can go begging any day and will receive cooked rice and prepared dishes.
Under normal circumstances bhikkhus are not permitted to
cook food or keep it overnight. In awareness of this, lay followers do not offer food that requires cooking to a bhikkhu.
Some thila shins will save up all their donation income
from the rest of the year just to be able to adopt the ten precepts
and not use money during the three months of the rainy season.
MAE CHIS
The situation of the mae chis in Thailand seems to be still
worse, even though they look back on a long history, apparently having already been in existence in the early 17th century. Because the mae chis wear only white robes, their appearance is visually similar to the laity except for the fact that
they have shaven heads. In traditional Theravāda countries,
white is the colour worn by laity on religious observance days
and is never worn by bhikkhus.
A mae chi usually takes only eight precepts at her ordination, which is considered a secular event. Unlike bhikkhus,
mae chis do not necessarily receive free medical treatment. At
temples they are sometimes expected to work for the food and
shelter they receive.
Nunneries housing mae chis usually lack important sacred structures typical of a temple. While the government
denies them the benefits of free travel, etc., accorded to bhikkhus, they are also denied the right to vote, in line with the
custom that monastics do not vote.
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-වයහි ආහාර තබාගැනීමට භික්ෂූන්ට අවසර නැත. ගිහි උදවිය වම්
පිළිබඳව අවවබෝධවයන් අමු ආහාර භික්ෂූන්ට පිළිගන්වන්වන් නැත.
ඇතැම් ිල ශින්වරියන් වසේ තුන්මස තුළ මුදල් භාවිතවයන්
වැළකී දසසිල් සමාදන්ීවම් අරමුණින් වසවර් ඉතිරිකාලවේ ලැබුණු
සියලු මුදල් ආධාර ඉතුරු කරති.
මාඉ චිවරියන්
දාහත්වන ශතවර්ෂවේ මුල් භාගවේ සිට පැවත එන ිගු ඉතිහාසයක්ෂ
තිබුණ ද තායිලන්තවේ මඉ චිවරියන්වේ තත්ත්වය තවමත් නරක
මට්ඨටමක්ෂ ගන්නා බව වපවනයි. මඉ චිවරියන් සුදු වසේත්රයක්ෂ වපාරවන
අතර හිස මුඩුගා තිබීවමන් හැර ඔවුන්වේ වපනුම ගිහි අයට සමාන වේ.
සාම්ප්රදායික වථේරවාද රටවල ගිහි අය සිල් සමාදන්වන ිනවල සුදු පැහැය
වපාරවති. භික්ෂූන් කිසි විවටක එම පැහැය වපාරවන්වන් නැත.
මඉ චි වකවනක්ෂ පැවිිීවම් දී සාමානයවයන් අටසිල් පමණක්ෂ
සමාදන් වේ. එම අවසේථාව ගිහි අයවේ අංගයක්ෂ වසේ සැළවකයි. මඉ
චීවරියන් භික්ෂූන් වමන් වනාමිවල් නවදය ප්රතිකාර ලබන්වන් නැත.
ආහාර සහ ඉඳුම් හිටුම් ලැබීම සඳහා ඇතැම්විට ඔවුන් පන්සල්වල
වැඩකළ යුතුය.
ම ඉචිවරියන් වාසය කරන ආරාමවල සාමානයවයන්
පන්සලකට ආවේණික වැදගත් පූජනීය සේවරූපයක්ෂ නැත. භික්ෂූන්ට
රජවයන් වනාමිවල් ලබා වදන ප්රවාහන පහසුකම් ආිය ඔවුන්ට ලබා
වනාවදන අතර පැවිි අය ඡන්දය ප්රකාශ වනාකරන සිරිතට අනුව ඔවුන්ට
ඡන්දය ප්රකාශ කිරීවම් අයිතිය ද නැත.
ප්රතිෂේඨාපනයට ගත් උත්සාහ
වථේරවාද සම්ප්රදාය තුළ භික්ෂුණී පැවිද්ද ප්රතිෂේඨාපනයට ගත්
උත්සාහයන්ට දීර්ෙ ඉතිහාසයක්ෂ ඇත. 1928 වර්ෂය තුළ තායිලන්තවේ දී
ගත් එබඳු උත්සාහයක්ෂ අද දක්ෂවාම ක්රියාත්මක වන සංෙකර්මයක්ෂ
පැණීමට වහේතු ී ඇත. එයට අනුව භිකුණීන්වේ කිසිදු පැවිිකිරීමකට
සහභාගීීමට තායි භික්ෂූන්ට තහනම් වේ. එවසේම කාන්තා
අවප්පක්ෂිකාවකට සාමවණ්රී වහෝ සික්ෂඛාමානා පැවිද්ද ලබාදීම ද තහනම්
වේ.
ශ්රී ලංකාවේ පැවිද්ද ලැබූ බුරුම භික්ෂුණීයක්ෂ නැවත සියරට බලා
පැමිණීම සම්බන්ධ මතවේදය අවසානවේදී උච්ච ී භික්ෂුණී පැවිද්ද ගැන
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Bhikkhunīs in Sri Lanka

REVIVAL ATTEMPTS
Attempts to revive bhikkhunī ordination in the Theravāda tradition have a long history. One such attempt in Thailand led to
the promulgation of a Saṅgha Act in 1928, still in effect today,
which prohibits Thai bhikkhus from participating in any ordination of bhikkhunīs, as well as from giving novice or probationer ordination to female candidates.
In Myanmar, the situation came to a stalemate in 2004
when controversy surrounding the return home of a Burmese
bhikkhunī, ordained in Sri Lanka, eventually culminated in a
ban on further discussions of bhikkhunī ordination.
In Sri Lanka a turning point seems to have come after an
ordination conducted in 1998 at Bodhgayā. Earlier attempts at
revival include an ordination in the USA in 1988, when Ayyā
Khemā was ordained, and at Sārnāth in 1996, when bhikkhunī
Kusumā received ordination.
Now the wish to revive a bhikkhunī order does not require replacing the dasasil mātā, thila shins, and mae chi in
their respective countries. There is no reason why these different modalities of female renunciation cannot exist side by
side.
The question is thus not one of abolishing or dismissing
what is already there, but rather one of enabling women to
choose between the alternatives of becoming an eight or ten
precept nun and taking ordination as a bhikkhunī.
Nowadays in Theravāda countries some men also prefer
not to become bhikkhus, and instead live a celibate lay life, at
times by becoming anagārikas. Such celibate males exist alongside bhikkhus; in fact they often live in close relationship with
bhikkhus at a monastery.
In the same way, the option of being eight or ten precept
nuns will probably be of continuing appeal to some women in
Theravāda countries. This does not imply, however, that the
alternative option of becoming a bhikkhunī should not also be
made available to those who feel ready for it.
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තවදුරටත් කතාකිරීම 2004 වර්ෂය තුළ තහනම් ීවමන් බුරුමවේ
තත්ත්වය ඇනහිටිණි.
1998 දී බුද්ධගයාවේ කළ පැවිිකිරීවමන් පසුව ශ්රී ලංකාව යම්
සන්ධිසේථානයකට පැමිණ ඇතැයි වපවන්. අයියා වේමා 1998 දී
ඇවමරිකා එක්ෂසත් ජනපදවේ දී පැවිිීම, සහ භික්ෂුණී කුසුමා 1996 දී
සාරානාත්හි පැවිිීම මීට වපර පැවිද්ද ප්රතිෂේඨාපනයට ගත් උත්සාහ
අතර වේ.
භික්ෂුණී පැවිද්ද ප්රතිෂේඨාපනය කිරීවම් අරමුණ සඳහා ඒේ ඒේ
රටවල දසසිල් මාතාවරු, ිල ශින්වරියන්, සහ මාඉ චිවරියන් වවනුවට
භික්ෂුණීන් පැවිිකිරීම අවශයය වන්වන් නැත. වමම විවිධ කාන්තා පැවිි
සේවරූපයන්ට එක්ෂව සිටිය වනාහැකි වහේතුවක්ෂ නැත. එමනිසා ප්රශේනය
වනුවේ දැනටමත් තිවබන වද් අවලංගු කිරීමක්ෂ ගැන වහෝ ඉවතලෑමක්ෂ
ගැන වනාව කාන්තාවන්ට අටසිල් වහෝ දසසිල් රකින වමවහණියක්ෂ ීම
සහ භික්ෂුණියක්ෂ වශවයන් පැවිද්ද ලැබීවම් විකල්ප වතෝරාගැනීමට
අවසේථාව ලබා දීම ගැනයි.
වමකල වථේරවාද රටවල ඇතැම් පුරුෂයන් ද භික්ෂූන් ීමට
කැමැත්තක්ෂ වනාදක්ෂවයි. ඒ වවනුවට ඔවුන් ඇතැම්විට අනගාරික වවමින්
බ්රහේමචාරී ගිහි ජීවිතයක්ෂ ගතකරයි. එබඳු බ්රහේමචාරී අය භික්ෂූන් සමඟම
සිටිති, වබාවහෝවිට ඔවුන් ආරාමයක භික්ෂූන් සමීපව ආශ්රය කරමින්
ජීවත් වවති.
ඒ ආකාරයට ම, ඇතැම් විට වථේරවාද රටවල සමහර
කාන්තාවන්ට අටසිල් වහෝ දසසිල් වමවහණින් ීවම් කැමැත්ත ිගටම
පැවතිය හැකිය. නමුත්, තමන් භික්ෂුණියක ීමට සුදුසු යැයි සිවතන
අයට එම විකල්ප අවසේථාව නැති කළ යුතු යැයි වමයින් අදහසේ වන්වන්
නැත.
අටසිල් වහෝ දසසිල් වමවහණිවරුන්වේ තත්ත්වය නගාසිටුීම
ඉතා වැදගත් සහ අගය කළ යුතු කාර්යයක්ෂ වන අතර ඊට සම්පූර්ණ
අවධානය ිය යුතුය. නමුත් උපසම්පදාව අවප්පක්ෂෂා කරන අයවේ
අවප්පක්ෂෂාවන් සම්පූර්ණ කිරීමට එය ප්රමාණවත් වන්වන් නැත. එබඳු
උත්සාහයන්ට අමතරව පැහැිලිව ම භික්ෂුණී උපසම්පදාව ප්රතිෂේඨාපනය
කිරීවම් අවශයතාවයක්ෂ ඇත. මුලින් භික්ෂුණී පැවිද්ද ලබාගැනීමට
කැමැත්තක්ෂ වනාතිබූ වබාවහෝ දසසිල්මාතාවන්, ඒ සඳහා අවසේථාව
ලැබුණු විට, පසුව හිත වවනසේ වකාට උපසම්පදාව ලැබූ බව ශ්රී ලංකාවේ
මෑතක දී ඇතිවූ සංවර්ධන තුළින් වපන්වා දී ඇත.
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Improving the situation of the eight- or ten-precept nuns
is a very important and praiseworthy task that should be given
full attention, but this does not suffice to fulfil the wish of
those who want to have access to full ordination. Alongside
such endeavours, there clearly remains a need to restore the
full bhikkhunī ordination.
Recent developments in Sri Lanka have in fact shown
that many dasasil mātās, who earlier were not interested in
bhikkhunī ordination, changed their minds and took higher ordination once this became available.
Moreover, the new bhikkhunīs in Sri Lanka are well respected by the laity and make major social and religious contributions by meeting the needs of lay followers. This leaves
little room for arguing that a revival of the bhikkhunī order is
not needed or will not be beneficial for society at large.
THE CANDIDATES AT THE BODHGAYĀ ORDINATION
Although there had been bhikkhunī ordinations earlier, it is
since the 1998 Bodhgayā ordination that the bhikkhunī order in
Sri Lanka has gained momentum and subsequent bhikkhunī ordinations have been conducted in Sri Lanka itself.
At the Bodhgayā bhikkhunī ordination, the candidates
received Theravāda robes and bowls, and they did not take the
bodhisattva vows. After completing the ordination, the new Sri
Lankan bhikkhunīs underwent a second ordination at which
only Theravāda bhikkhus officiated.
The female candidates that had come from Sri Lanka to
participate in the Bodhgayā ordination had been carefully chosen among experienced dasasil mātās. Moreover, they had
been given a special training to prepare them for higher ordination. Because they had been dasasil mātās for many years,
they had for a long time trained in a form of monastic conduct
that covers the six rules incumbent on a probationer, a sikkhamānā (as mentioned above, failure to comply with the requirement of the probationary period does not invalidate the ordination itself).
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තව ද, ශ්රී ලංකාවේ නව භික්ෂුණීහු ගිහි ජනතාවවේ වගෞරවයට
මනාව පාත්රී ඇති අතර ඔවුහු ඉතා විශාල සමාජ සහ ආගමික වසේවයක්ෂ
කරමින් ගිහි ජනතාවවේ අවශයතාවයන් සම්පූර්ණ කරති. භික්ෂුණී
පැවිද්දක්ෂ ප්රත්ෂේඨාපනය කිරීම අනවශයය යැයි වහෝ එයින් සමාජයට
විශාල යහපතක්ෂ වනාවන්වන් යැයි විවාද කිරීමට වමයින් ලබා වදන්වන්
ඉතා අඩු ඉඩකි.
බුද්ධගයා පැවිද්වදහි අවප්පක්ෂිකාවන්
කලින් භික්ෂුණී පැවිිීම් සිදු වකාට තිබුණ ද, ශ්රී ලංකාවේ භික්ෂුණී
පැවිද්ද ක්රියාකාරී ී ශ්රී ලංකාවේ ම භික්ෂුණී පැවිිකිරීම් සිදුකිරීමට
පටන්ගත්වත් 1998 බුද්ධගයා පැවිිකිරීවමන් පසුව වේ.
බුද්ධගයා භික්ෂුණී පැවිිකිරීවම් දී, අවප්පක්ෂිකාවන් වථේරවාද
සිවුරු හා පාත්ර ලැබූ අතර ඔවුන් වබෝධිසත්ව ප්රතිපත්ති සමාදන් වූවේ
නැත. පැවිද්ද සම්පූර්ණ ීවමන් පසුව, නව ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීන්
වදවැනි පැවිද්දක්ෂ ලැබූ අතර එහි දී වථේරවාද භික්ෂූන් පමණක්ෂ නිල
වශවයන් සහභාගී වූහ.
ශ්රී ලංකාවවන් පැමිණි දසසිල් මාතාවන් අතුරින් බුද්ධගයා
පැවිිකිරීමට සහභාගීීම සඳහා කාන්තා අවප්පක්ෂිකාවන් ඉතා
ප්රවේශවමන් වතාරාවගන තිබුණි. තවද, උපසම්පදාවට සූදානම් කිරීම
සඳහා ඔවුන්ට විවශේෂ පුහුණුවක්ෂ ලබා දී තිබුණි. වසර ගණනාවක්ෂ දසසිල්
මාතාවන් වශවයන් සිට ඇති නිසා ඔවුන් වබාවහෝ කාලයක්ෂ පැවිි චර්යාව
තුළ පුහුණුව ලබා තිබුණි. එම පුහුණුව තුළ පුහුණු වන්නියක්ෂ වහවත්
සික්ෂඛාමානාවක්ෂ සම්පූර්ණ කළ යුතු නීති හය ඇතුළත් ය (ඉහතින් සඳහන්
කළ පරිි, පරිවාස කාලය අනුගමනය කිරීමට වනාහැකි ීවමන් පැවිද්ද
අවලංගුීමක්ෂ සිදු වනාවේ).

නානාසංවාසක වහවත් වවනත් සංෙයාට අයත්ීම
ඉහතින් දැනටමත් සඳහන් කළ ආකාරයට, චීන භික්ෂුණීන් නිලවශවයන්
පැවිිකිරීවමන් ඔවුන් වථේරවාද සංෙ යන එකම සංෙ පිරිසකට අයත්
ීමක්ෂ වන්වන් නැත. ඔවුන් සමානසංවාස වනාවවයි. වමයින් අදහසේ
වනුවේ වථේරවාද සම්ප්රදාවේ සාම්ප්රදායික සාමාජකයින් විසින් වලංගු යැයි
පිළිගන්නා විනය කර්ම කිරීමට ඔවුන්ට වනාහැකිවන බවයි.
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BELONGING TO A DIFFERENT COMMUNITY
As already mentioned above, the officiating Chinese bhikṣuṇīs
do not belong to the same community as the Theravāda monastics; they are not samānasaṃvāsa. This in turn means that it
is not possible for them to carry out legal acts that will be recognized as valid by traditional members of the Theravāda tradition.
In the Vinaya, being of a “different community”, nānāsaṃvāsa, may come about as a result of a disagreement about
the rules. In such a case, a fully ordained monastic disagrees
with the community where he lives as to whether a particular
act constitutes an offence. Because of this discord over the implication of a Vinaya rule, the monastic, together with his fully
ordained followers, might carry out legal acts independently
from the community. Alternatively, the community might ban
them from participating in their legal acts by an act of suspension.
The status of being nānāsaṃvāsa may thus come into
existence because of a dispute about the interpretation of the
rules. It can be resolved by settling the dispute. Once there is
agreement on the interpretation of the Vinaya rules, those who
were nānāsaṃvāsa become again samānasaṃvāsa, part of the
same community.
The tenth chapter of the Mahāvagga (section 1) explains
that there are two ways of again becoming samānasaṃvāsaka.
The first is:
attanā vā attānaṃ samānasaṃvāsakaṃ karoti.
On one’s own one makes oneself to belong to the same
community.
Here one becomes part of the community through one’s own
decision. This happens when one gives up one’s earlier view
and is willing to adopt the view held by the rest of the community regarding the Vinaya rules.
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විනවයහි, “වවනත් සංෙයාට” වහවත් නානාසංවාසීම නීති
පිළිබඳව ඇති වූ පරසේපරතාවයක්ෂ නිසා සිදුවිය හැකි ය. එබඳු අවසේථාවක
දී, යම් කර්මයක්ෂ ආපත්ති සහිත යැයි උපසම්පදා පැවිද්වදක්ෂ තම සංෙයා
සමඟ එකඟ වනාවේ. යම් විනය නීතියකින් ගමයවන අදහස පිළිබඳව
වමම එකඟ වනාීම නිසා, එම පැවිි වතවම්, උන්වහන්වසේවේ
උපසම්පදා ශිෂයයන් සමඟ සංෙයාවගන් සේවාධීනව විනය කර්ම කරවගන
යනු ඇත. විකල්ප වශවයන්, අත්හිටුීවම් කර්මයක්ෂ මගින් සංෙයා
උන්වහන්වසේව වහෝ ඔවුන්ව වනරපා දැමීම වහෝ ඔවුන් එම සංෙයාවේ
විනය කර්මවලට සහභාගීීම වළකනු ඇත.
ඒ ආකාරයට නීති අර්ථකථනය කිරීම ගැන ඇති වූ ආරවුලක්ෂ නිසා
නානාසංවාස වනු ඇත. එම ආරවුල සමථයකට පත්කිරීවමන් එය විසඳිය
හැකිය. විනය නීති අර්ථකථනය කිරීම පිළිබඳව එකඟතාවයක්ෂ ඇති වූ
විට, නානාසංවාස වූ අය සමානසංවාස වහවත් එකම සංෙයාවේ බවට
පත් වේ.
ආකාර වදකකින් නැවත සමානසංවාසක විය හැකි බව
මහාවේගවේ දසවැනි පරිච්වේදවේ (1) වකාටස පැහැිලි කරයි.
පළමුවැන්න නම්:

අත්තනා වා අත්තානං සමානසංවාසකං කවරාති.
වකවනක්ෂ තමන් විසින්ම තමන්ව එක ම සංෙයාට අයත් කර
ගැනීම.
වමහි දී තමන්වේම තීරණවයන් වකවනක්ෂ සංෙයාවේ බවට පත් වේ.
වකවනක්ෂ තමන්වේ කලින් තිබූ දෘෂේටිය අතහැර විනය නීති පිළිබඳව
අවනක්ෂ සංෙයා විසින් දරන මතය පිළිගැනීමට කැමති ීවමන් වමය
සිදුවේ.
යවමක්ෂ අත්හිටුීමට ලක්ෂ වූ පසුව සංෙයා විසින් යළි ප්රකාශ
කිරීමකින් නැවත සංෙයාවේ වකාටසක්ෂ බවට පත්ීවම් වදවන ක්රමය සිදු
වේ.
ධර්මගුප්පතක සාමාජකයන් වථේරවාද සාමාජකයන් විසින් (වහෝ
වමහි අනිත් ආකාරවයන් වහෝ) තාවකාලිකව අත්හිටුීමක්ෂ වාර්තා
වනාවන බැවින් වමම භික්ෂුණී පැවිද්ද පිළිබඳව සිදුීවම් දී, එකී වදවැනි
විකල්පය අදාල වනාවන බව වපනී යයි. සරළව ම භූමි වදකකින්
වවන්ීම නිසා සම්ප්රදා වදකක්ෂ පැවැත්මට පැමිණ ඇතැයි වපවන්. වම්
ආකාරවයන් වවනසේ පැවිි පරම්පරා පැවැත්මට ඒමක්ෂ පිටකාගත
විනයවල කල්පනාවකාට නැත, නීතිමය අවිනිශේචිතතාවය පැනනැගී
ඇත්වත් එබැවිනි.
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The second way of again becoming part of the same
community takes place when one is reinstated by the community after one had been suspended.
For the present case of bhikkhunī ordination, this second
option does not seem relevant, as there is no record of the
Dharmaguptakas being suspended by the Theravādins (or the
other way round). The two traditions appear to have come into
being simply because of geographical separation. The coming
into being of different ordination lineages in this way is something not envisaged in the canonical Vinayas, hence the legal
uncertainty.
Following the first of the two alternatives, perhaps the
difference in the rules could be overcome if the newly ordained bhikkhunīs decided to follow the Theravāda Vinaya
code of rules. Through a formal decision of this type, perhaps
they might be considered samānasaṃvāsa.
In line with this way of thinking, the ordination performed by Theravāda bhikkhus after the dual ordination at Bodhgayā might then be considered as an expression of the acceptance of these newly ordained bhikkhunīs by the Theravāda
community.
In this way, the ordination by the Theravāda bhikkhus
would have had the function of what in the modern tradition is
known under the technical term of daḷhīkamma, literally “an
act of strengthening”, already mentioned above. This refers to
a formal act through which a bhikkhu or a group of bhikkhus
ordained elsewhere gain the recognition of a particular community of which he or they wish to be a part.
Yet, in the present case this solution is not necessarily
compelling. In fact the Vinaya precedent regarding how to
become samānasaṃvāsa concerns only differences in the
interpretation of the rules. Here, however, the difference is in
the rules themselves.
Now, as mentioned above, the Vinaya does not explicitly
recognize the existence of different Vinaya traditions and the
problems that result from this situation, therefore leaving some
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නවක භික්ෂුණීන් වථේරවාද විනය අනුගමනය කිරීමට තීරණය
කවළේ නම්, විකල්ප වදවකන් පළමුවැන්න අනුගමනය කිරීවමන්
ඇතැම්විට නීතිවල වමම වවනස මැඩපැවැත්විය හැකිය. වම් ආකාරවේ
විනයානුකූල තීරණයක්ෂ මගින් ඇතැම්විට ඔවුන් සමානසංවාස යැයි
සැළවකනු ඇත.
එබඳු අදහසකට අනුකූලව, බුද්ධගයාවේ උභය සංෙයා විසින්
කළ පැවිද්වදන් පසු වථේරවාද භික්ෂූන් විසින් සිදුකළ පැවිද්ද වමම නවක
භික්ෂුණීන් වථේරවාද සංෙයා විසින් පිළිගැනීවම් ප්රකාශනයක්ෂ වලස
සැළවකනු ඇත.
වම් ආකාරවයන් ගත් කල, නූතන සම්ප්රදාවයහි දැනටමත්
ඉහතින් සඳහන් කළ පරිි දළේීකම්ම වහවත් වචනානුසාරවයන්
ගතවහාත් “ශක්ෂතිමත් කිරීම” යන තාක්ෂෂණික පදවයන් හඳුනාවගන ඇති
කාර්යය වථේරවාද භික්ෂූන් විසින් කළ පැවිද්වදහි තිවබන්නට ඇත.
වවනත් තැනක පැවිි වූ භික්ෂුවක්ෂ වහෝ භික්ෂූන් කණ්ඩායමක්ෂ ඔවුන්
කැමති කිසියම් සංෙයා පිරිසක්ෂ විසින් පිළිගැනීවම් විනය කර්මයට වමය
අදාළ වවයි.
නමුත්, වමහි සාකච්ඡාවන සිදුීමට වමම විසඳුම
අතයවශයවයන් ම බලපවත්වන්වන් නැත. කලින් සාකච්ඡාකළ විනය
කාරණාවවහි සමානසංවාස ීම වකවසේ සිදුවේදැයි යන්නට අදාළ වනුවේ
නීති අර්ථකථනය කිරීවම් වවනසේකම් පමණක්ෂ බැවිනි. වමහි දී, වවනස
ඇත්වත් නීතිවල ය.
වම් අනුව, ඉහතින් සඳහන් කළ ආකාරයට, විනය නිශේචිතවම
වවනසේ විනය සම්ප්රදායන් තිබීම හා එයින් හටගන්නා ගැටළු පැහැිලිව
හඳුනාගන්වන් නැති බැවින් අර්ථකනයට යම් ඉඩක්ෂ සපයයි. එවතකුදු
වුවත්, සමානසංවාස ීවම් අදහස වමම සිදුීමට භාවිත කළහැකිදැයි සැක
සහිත ය.
අඩුම තරවම් අකුරටම විනය අර්ථකථනය කිරීමට සැදී පැහැදී
සිටින අය එබඳු වයෝජනාවක්ෂ පහසුවවන් පිළිගත හැකි යැයි වබාවහෝ විට
වනා සිතනු ඇත. වවනසේ සංෙයාට අයත් වකවනකු මත පදනම්ව කළ
විනය කර්මයක්ෂ වලංගු භාවවයන් වතාරයැයි මහාවේගවේ 9 වැනි
පරිච්වේදවයහි (4 වකාටවසහි) සඳහන් වවයි:

චතුවේගකරණං කම්මං නානාසංවාසක චතුත්වථා කම්මං
කවරයය, අකම්මං න ච කරණීයං.
සතරකින් යුක්ෂත සංෙ සභාවකින් සිදු කළ යුතු විනය කර්මයක්ෂ
වවනත් සංෙයාට අයත් වකවනකු ඇතුළත් විනය කර්මයක්ෂ
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room for interpretation. Nevertheless, it remains doubtful if
the idea of becoming samānasaṃvāsa can be applied to the
present case.
At least among those committed to a strict interpretation
of Vinaya, such a suggestion will not easily be perceived as
acceptable. In fact the ninth chapter of the Mahāvagga (section
4) considers a legal act done in reliance on the participation of
someone who is of a different community as lacking validity:
catuvaggakaraṇaṃ kammaṃ nānāsaṃvāsakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
A legal act to be performed by a chapter of four that
were to be performed as a legal act with one from a different community as fourth is not a legal act and should
not be performed.
The Mahāvagga continues by applying the same principle to
the case of legal acts requiring a higher quorum, such as the
chapter of ten, which is required for granting ordination.
COMBINING DUAL AND SINGLE ORDINATION
If the ordination granted by the Chinese bhikṣuṇīs is considered unacceptable, then this implies that at present there is no
bhikkhunī order in existence that can give ordination to female
followers of the Theravāda tradition.
Although the female candidates at the Bodhgayā ordination followed the stipulations made in the sixth garudhamma,
in as much as they did indeed try, to the best of their abilities,
to “seek for higher ordination from both orders”, from this
viewpoint they were not successful.
In this case, the subsequent ordination of these female
candidates carried out by Theravāda bhikkhus only is legally
valid. Its validity is based on the precedent that according to
the canonical Vinaya was set by the Buddha himself when he
delegated the ordination of the followers of Mahāpajāpatī Gotamī to the bhikkhus.
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වලස කිරීමට සිදුව ඇත්නම්, එය විනය කර්මයක්ෂ වනාවන අතර,
එය සිදු වනාකළ යුතු ය.
පැවිද්ද ප්රදානය කිරීමට ද සිටියයුතු දහයක්ෂ පමණ සංෙසභාවක්ෂ වැනි
ඉහළ ගණපූරණයක්ෂ අවශයය වූ විනය කර්මයකට අදාළ සිද්ධියකට
මහාවේගය එම ප්රතිපත්තිය ම භාවිත කරයි..
උභය සහ ඒකීය පැවිිකිරීම් එක්ෂ කිරීම
චීන භික්ෂුණීන් ප්රදානය කළ පැවිද්ද පිළිගත වනාහැකි යැයි සැළවක්ෂ නම්,
එවිට, වථේරවාද සම්ප්රදාය තුළ කාන්තා අවප්පක්ෂිකාවන්ට පැවිද්ද ලබාිය
හැකි භික්ෂුණී පැවිද්දක්ෂ වර්තමානවේ වනාපවතින්වන් යැයි අදහසක්ෂ
ඇති වේ.
වකාපමණ තරමක්ෂ හැකි උපරිමවයන් “උභය සංෙයාවගන්
පැවිද්ද ලැබීමට” උත්සාහ වකාට ඇතත්, සහ බුද්ධගයා පැවිද්වදහි
කාන්තා අවප්පක්ෂිකාවන් සයවැනි ගරුධර්මවේ නිර්වද්ශිත නියමයන්
අනුගමනය කවළේ ී නමුද, වමම දෘෂේටිවකෝණයට අනුව, ඔවුන් සාර්ථක
ී නැත. වම් නයින් ගත් කල, වමම කාන්තා අවප්පක්ෂිකාවන්වේ වථේරවාද
භික්ෂූන් විසින් පසුව කළ පැවිිකිරීම පමණක්ෂ නනතිකව වලංගු වේ.
කලින් සඳහන් කළ බුදුන්වහන්වසේ ම අනුදැනවදාළ කාරණාව මත,
එනම්, පිටකාගත විනයට අනුව මහාප්රජාපතී වගෝතමියවේ
අනුගාමිකාවන්වේ පැවිද්ද භික්ෂූන්ට පැවරීවම් අවසේථාව මත එහි
නීතයානුකූලභාවය පදනම් වේ.
වම් ආකාරවයන් උභය සහ ඒකීය පැවිිකිරීම් එකතුකිරීම
සේථාවර වූත් නනතික වූත් භූමියක පවතියි. භික්ෂුණී පැවිද්ද
ප්රතිෂේඨාපනය වකාට ඇති අතර වථේරවාද භික්ෂුණී පැවිද්ද වශවයන්
හඳුන්වාගැනීමට එයට අයිතියක්ෂ ඇත.
සමාවලෝචනය
අවශෝක රජුතුමාවේ කාලවේ, භික්ෂුණී පැවිි පරම්පරාව ශ්රී ලංකාවට
පැමිණි අතර එය එවකාවළාසේවන ශතවර්ෂය දක්ෂවා පමණ පැවතුණි.
භික්ෂූන්වගන් පමණක්ෂ පැවිද්ද ලැබූ චීන භික්ෂුණීන් තම
පැවිද්වද් වලංගුභාවයට අයිතිවාසිකම් කීම ශක්ෂතිමත් කිරීවම් කාර්යයක්ෂ
වලස, පසේවන සියවවසේ මුල් භාගවේ දී ශ්රී ලාංවක්ෂය භික්ෂුණීන් විසින්
චීනවේ සම්මත කළ පැවිිකිරීම් උපකාරී ී ඇත. වකවසේවවතත්, විනය
මතය අකුරටම අනුගමනය කළවහාත්, වථේරවාද නීති සන්දර්භය තුළ
වලංගුවන පරිි පැවිිකිරීම් සම්මත කළහැකි පැවිි පරම්පරාවක්ෂ
බිහිකිරීමට එය වහේතු ී නැත.
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The combination of dual and single ordinations adopted
in this way stands on firm legal ground. The order of bhikkhunīs has been revived and has a right to claim recognition as a
Theravāda order of bhikkhunīs.
SUMMARY
During the time of King Asoka, the bhikkhunī ordination lineage reached Sri Lanka and lasted there until about the eleventh
century.
The ordinations conferred by Sri Lankan bhikkhunīs in
China in the early fifth century served the function of strengthening the claim to validity by the local bhikṣuṇīs, who until
then had received ordination only from bhikṣus. However, it
did not result in an ordination lineage that could be relied on to
confer ordinations that, from a strict legal perspective, are valid
within the context of Theravāda law.
Lacking access to higher ordination, until recently women
in Theravāda countries wishing to go forth had only the option
of living as eight- or ten-precept nuns in an ambivalent situation placed between laity and monastics.
The combination of dual and single ordination done in
1998 has successfully revived the order of bhikkhunīs in Sri
Lanka.
A Buddhist tradition that has only three of the four assemblies could be compared to a noble elephant with one leg
crippled. The elephant can still walk, but only with difficulties.
The medicine to restore the crippled leg is now available; all it
needs is a concerted effort to support the healing process.
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උපසම්පදාවට අවසේථාවක්ෂ වනාමැතිකමින්, මෑතක්ෂ දක්ෂවාම
පැවිිීමට කැමති වථේරවාද රටවල කාන්තාවන්ට තිබුණු එකම විකල්පය
වූවේ අටසිල් වහෝ දසසිල් සමාදන් වූ වමවහණින් වලස ගිහි සහ පැවිි
අවසේථා අතර අවිනිශේචිත තැනක සිටීම පමණි.
1998 දී උභය සහ ඒකීය පැවිිකිරීම් එකතු කරමින් ශ්රී ලංකාවේ
සිදුකළ පැවිද්වදන් සාර්ථකව භික්ෂුණී පැවිද්ද ප්රතිෂේඨාපනය වකාට ඇත.
සිේවනක්ෂ පිරිවසහි සතවරන් තුනක්ෂ පමණක්ෂ ඇති වබෞද්ධ
සම්ප්රදායක්ෂ එක්ෂ පාදයක්ෂ වකාර වූ දළ ඇවතකුට සමාන කළ හැකිය.
ඇතාට ඇවිදීමට පුළුවන, නමුත් ඒ අසීරුතා සහිතව ය. වකාර වූ පාදය
නැවත සේථාපනය කිරීමට වබවහත් දැන් ඇත, ඊට අවශය එකම වද්
වන්වන් සුවීවම් ක්රියාවලිය සඳහා එක්ෂව සහවයෝගය ලබාදීමයි.
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The four assemblies are the foundation for the thriving of the
teachings of the Buddha. The important contribution bhikkhunīs can make to illuminating the Community and preventing
the decline of the Dhamma is a recurrent topic in the Pāli discourses, which leave no doubt that the Buddha was from the
outset destined to have bhikkhunī disciples. These indications
provide a background against which to evaluate passages in
the account of the coming into existence of an order of bhikkhunīs in the Cullavagga that convey a negative impression.
Throughout the Cullavagga the Buddha can be seen to
make a consistent effort at facilitating bhikkhunī ordination,
once he has decided that the time has come to get it started.
The same holds for the arahant Mahinda, who is on record for
doing his best to enable a correct transmission of the ordination lineage of bhikkhunīs from India to Sri Lanka.
Closer inspection of the rules regarding bhikkhunī ordination in the Cullavagga makes it clear that the authorization
given by the Buddha to bhikkhus to grant ordination to female
candidates on their own, in a situation when no bhikkhunī order
is in existence, remains valid. To argue otherwise risks putting
the Buddha in a bad light, as if he had been a short-sighted and
careless law-giver.
Comparable to the positive role accorded to bhikkhunīs
in the Pāli discourses, the meditative accomplishment of several lay meditators is a recurrent theme in the same sources.
The highlighting of accomplished bhikkhunīs among the Ones
in the Aṅguttara-nikāya is followed by presenting the female
lay disciples Uttarā and Sāmāvatī as foremost in meditation
and in the practice of mettā.
An example of a male lay disciple accomplished in meditation is Pessa in the Kandaraka-sutta, found in the Gahapati-vagga of the Majjhima-nikāya (discourse 51). In front of
the Buddha, Pessa describes his practice of the four establish238

සමාල ෝචනය

සමාල ෝචනය
බුදුන්වහන්ලසේලේ ධර්මය දියුණුවට පදනම සිව්වණක් පිරිස ලව්. සංඝයා
ල ෝභමාන කිරීමට සහ ධර්මලේ පරිහානිය වැළැක්ීමට භික්ුණීන්
විසින් බාදිය හැකි වැදගත් දායකත්වය පාලි ලේ නාව නැවත නැවත
සාකච්ඡාවන මාතෘකාවක් බැවින් බුදුන්වහන්ලසේ මු පටන්ම භික්ුණී
ශ්රාවිකාවන් බිහිකිරීමට නියමිතව තිබූ බව ගැන සැකයකට ඉඩ
ලනාතබයි.
භික්ුණී පැවිේද ආරම්භ කිරීමට සුදුසු කා ය පැමිණ ඇතැයි
බුදුන්වහන්ලසේ තීරණය කිරීලමන් පසුව ඊට පහසුකම් සැපයීමට
උන්වහන්ලසේ නිරන්තරලයන් කටයුතු කළ බව චුල් වේගය පුරාම
දැකගත හැකි ය. ඉන්දියාලව් සිට ශ්රී ංකාවට නිවැරදිව භික්ුණී පැවිේද
රැලගන ඒම පිණිස හැකි උපරිම උත්සාහයක් ගත් බවට වාර්තාවන මිහිඳු
මහරහතන් වහන්ලසේ සම්බන්ධලයන් ද ලමය අදාළ ලව්.
භික්ුණී පැවිේදක් ලනාමැති අවසේථාවක භික්ූන් විසින් පමණක්
කාන්තා අලේක්ිකාවන්ට පැවිේද ප්රදානය කරන්නැයි බුදුන්වහන්ලසේ
විසින් දුන් අවසරය තවමත් ව ංගු බව චුල් වේගලේ භික්ුණී පැවිේද
පිළිබඳව සඳහන් නීති වඩා සමීපව අධයයනය කිරීලමන් පැහැදිලි ලවයි.
එලසේ ලනාලව් යැයි තර්ක කිරීමට යෑලම් දී වැඩි දුර ලනාසිතූ,
අපරික්ෂාකාරී තැනකට බුදුන්වහන්ලසේ පත්කිරීලම් අවදානමට ක් ලව්.
පාලි ලේ නාව භික්ුණීන්ට දී ඇති ධනාත්මක භූමිකාවට
සාලේක්ෂව, ගිහි භාවනා කරන්නන් කිහිප ලදලනකුලේ භාවනා ලකෞ යය
එම මූ ාශ්රව ම නැවත නැවත සාකච්ඡාවන ලත්මාවකි. අංගුත්තර නිකාලේ
ඒකක නිපාතලයහි වියත් භික්ුණීන් ඉසේමතු කිරීලමන් පසුව උත්තරා සහ
සාමාවතී යන ලදලදනා භාවනාලවහි සහ මමත්රිය වැඩීලමහි අගතැන්පත් වූ
ගිහි උපාසිකාවන් ලදලදලනක් ව ලයන් සඳහන් ලකාට ඇත.
ලපසේස යනු මජ්ඣිම නිකාලේ ගහපති වේගලේ කන්දරක
සූත්රලයහි (51 වැනි සූත්රලයහි) සඳහන් භාවනාලවහි නිපුණත්වයට පත් ගිහි
උපාසකලයකුට උදාහරණයකි. ලපසේස ඔහුලේ සිහිය පිහිටුීලම් ක්රම
සතර ලහවත් සතර සතිපට්ඨාන පුහුණුව බුදුන්වහන්ලසේ ඉදිරිලේ පැහැදිලි
කරයි. සංයුත්ත නිකාලේ සතිපට්ඨාන සංයුත්තලයහි (සූත්ර 29 සහ 30)
සඳහන් සිරිවඩ්ඪ සහ මානදින්න සතිපට්ඨානලයහි ප්රීණත්වය ඇති
අලනක් ගිහි උපාසකයන් ව ලයන් ලපන්වාදිය හැකිය.
චිත්ත ගෘහපතියා ඔහුලේ සතර ධයානව ට සමවැදීලම්
දක්ෂතාවය නිලව්දනය කරමින් මෛන නායකයා වැරදියැයි ඔේපු කරන
වික්රමයක් සංයුත්ත නිකාලේ චිත්ත සංයුත්තලේ (8 වැනි සූත්රලයහි)
වාර්තා ලව්.
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ments of mindfulness, the four satipaṭṭhānas. Other lay practitioners proficient in satipaṭṭhāna are Sirivaḍḍha and Mānadinna, mentioned in the Satipaṭṭhāna-saṃyutta of the Saṃyuttanikaya (discourses 29 and 30).
The householder Citta even confutes the leader of the
Jains by proclaiming his expertise in attaining the four jhānas,
a feat reported in the Citta-saṃyutta of the Saṃyutta-nikāya
(discourse 8).
In later times, the involvement of lay disciples in mindfulness practice or the cultivation of jhāna appears to have
gradually diminished. This has now changed with the revival
of large scale lay meditation practice during the twentieth century, particularly in regards to the cultivation of mindfulness.
This development did not meet with undivided approval
from the outset. Some bhikkhus in Sri Lanka were concerned
that the methods taught, in particular the emphasis on dry insight without any formal cultivation of tranquillity, did not
conform to their understanding of the canonical scriptures. In
spite of such criticism, however, mindfulness meditation continued to expand throughout Asia, including Sri Lanka itself,
and the West.
By now, interest in the practice of mindfulness has spread
far and wide, and its clinical use has affected a range of areas
in secular society. It is slowly becoming an integral part of
daily life for many people in the world.
In this way the revival of lay meditation, in spite of initial resistance from some bhikkhus, has been successful and
resulted in a range of beneficial effects. Although not all of the
modern applications of mindfulness conform to the set of values that inform traditional Buddhist practice, there can be no
doubt about the overall positive repercussions of this development. Equipped with the possibility to cultivate meditative insight, male and female lay disciples of the Theravāda tradition
are nowadays able to cultivate wisdom in a manner that would
not have been possible in the past, when they had little or even
no access to meditation instructions.
240
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සතිපට්ඨාන පුහුණුලව් ලහෝ ධයාන වැඩීලමහි ලයදීම
පසුකාලීනව ගිහි ශ්රාවකයන් තුළ ලකලමන් අඩු ී ලගාසේ ඇති බව
ලපලනයි. විසිවන තවර්ෂලේ වි ා ව ලයන් පුනරුදයට පත් වූ ගිහි
භාවනා පුහුණුවත් සමඟ, විල ේෂලයන් ම සතිපට්ඨාන පුහුණව සමඟ, ලම්
තත්ත්වය අදවන විට ලවනසකට භාෛනය ී ඇත.
මු පටන්ම ලමම සංවර්ධනය ඒකමතිකව පිළිගැනුලේ නැත.
විල ේෂලයන්ම කිසිදු විධිමත් සමථය වැඩීමක් ලනාමැතිව ශුෂේක
විදර් නාව කිරීම අවධාරණය කිරීම සූත්රමත පදනම්ව
බාගත්
අවලබෝධයට පටහැනි යැයි ශ්රී ංකාලව් ඇතැම් භික්ූන් වහන්ලසේ ා
එලසේ ඉගැන්ුණු ක්රම පිළිබඳව සැළකිලිමත් විය. එබඳු විලව්චන තිබිය දී
පවා, ශ්රී ංකාව ද ඇතුළුව ආසියාලව්, සහ බටහිර රටව සතිපට්ඨාන
භාවනාව දිගින් දිගටම ලකලසේ ලහෝ පැතිරුණි.
ලම් වන විට, සතිපට්ඨානයට සහ පුහුණුවට ඇති කැමැත්ත දි ා
අනුදි ාව පැතිරී ඇති අතර එහි ලරෝගනිවාරණය සඳහා භාවිතය
ල ෞකික සමාෛලේ ලබාලහෝ පරාසයකට බ පා ඇත. ලබාලහෝ අයට එය
ලකලමන් ලකලමන් ල ෝකලේ මදනික ජීවිතලේ අතයව යය අංගයක්
බවට පත්ලවමින් පවතියි.
ලම් ආකාරයට, මුලින් ඇතැම් භික්ූන්ලේ විලරෝධයට භාෛනය ුව
ද ගිහි භාවනාලව් පුනරුදය සාර්ථක ී ඇති අතර එයින් ප්රලයෝෛනවත් ඵ
රාශියක් ැබී ඇත. නූතනලේ භාවිත වන සියලුම සතිය වැඩීලම් ක්රම
බුදුදහලම් සාම්ප්රදායික පුහුණුවට අයත් ලනාවූණත්, ලමම දියුණුලව්
සමසේත ධනාත්මක ලදෝංකාරය පිළිබඳව සැකයක් තිබිය ලනාහැකි ය.
භාවනාමය විදර් නාව දියුණු කිරීලම් අවසේථාලවන් සමන්විතව,
ලපරලමන් භාවනා උපලදසේ සඳහා ඉතා අවම ලහෝ කිසිදු අවසේථාවක්
ලනාමැති කා ව ට වඩා ලථේරවාද සම්ප්රදාලේ පුරුෂ සහ සේී උපාසක
උපාසිකාවන්ට අද කා ලේ ප්රඥාව වැඩීමට අවසේථාව තිලේ.
සාමානය ගිහි භාවනා පුහුණුව නැතිීමට සමානුරූපී ව, ඉතිහාසය
තුළ භික්ුණී පැවිදි පරම්පරාව ද ලථේරවාද සම්ප්රදායට නැති විය.
සාසනලේ උන්නතිය සඳහා සිව්වණක් පිරිස බාදිය යුතු අනුග්රහය
පිළිබඳව සළකාබැලීලම් දී, ගිහි පිරිසේ ලදකට බාධා එල් වූ අතර භික්ුණී
පිරිස තව දුරටත් පැවැත්ලම් නැත.
ලම් ආකාරයට, විසිවන
තවර්ෂලේ ගිහි භාවනාලව්
පුනරුදලයහි සුවිල ෂ
ේ ත්වලයහි ප්රතිරූපය ව ලයන් විසි එක්වන
තවර්ෂලේ ලථේරවාද බුදුදහලම් ඉතා වැදගත් ක්ෂණයක් බවට භික්ුණී
සසුලනහි පුනරුදය පත්ලවමින් තිලේ. සිව්වණක් පිරිස වර්තමාන
ලථේරවාද බුදුදහලම් සම්ූර්ණ සහභාගීත්වයට ලම් ලදකම අනුග්රාහක
ලවයි.
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Conclusion

Comparable to the loss of regular lay meditation practice, in the course of history the Theravāda tradition also lost
its bhikkhunī ordination lineage. In terms of the contribution to
be made by the four assemblies to the wellbeing of the Sāsana,
the two lay assemblies were hampered and the assembly of
bhikkhunīs no longer in existence.
The significance of the revival of lay meditation in the
twentieth century thus has its counterpart in the revival of
bhikkhunī ordination, which is becoming a prominent feature
of Theravāda Buddhism in the early twenty-first century. Both
contribute to the full participation of all four assemblies in
contemporary Theravāda Buddhism.
Both also share the circumstance that they initially met
with opposition from some bhikkhus, who were under the impression that these revivals do not conform to the canonical
scriptures. Such opposition has been particularly strong in the
case of the revival of bhikkhunī ordination, where legal concerns naturally have a much greater impact than in the case of
meditation practice. Nevertheless, in both cases such opposition continues to diminish, allowing each process its natural
unfolding.
In this way, these two remarkable developments promise
to result in the full resurrection in the Theravāda tradition of
the four assemblies that according to the Pāli canon are the
foundation for the Buddha’s teaching.
Moreover, these two developments allow each of these
four assemblies, be they bhikkhus or bhikkhunīs, male or female lay disciples, to endeavour to live up to the ideal sought
by the Buddha himself, according to the Mahāparinibbānasutta, namely to have disciples from each of the four assemblies who are:
competent, disciplined, confident, learned, upholders of
Dhamma, practitioners of the Dhamma in conformity
with the Dhamma, practising in the proper way, and
living in conformity with the Dhamma.
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සමාල ෝචනය

ලමම පුනරුද ලදක ම පිටකාගත සූත්රව ට අනුකූ ලනාමැති
යැයි මූලික ව ලයන් ඇතැම් භික්ූන්ලේ විලරෝධයට බඳුන් විය. භාවනා
පුහුණුවට වඩා විනය පිළිබඳව කාරණා සේවාභාවිකව ම ඉතා වි ා
බ පෑමක් ඇතිකරන බැවින් භික්ුණී පැවිේද ප්රතිෂේඨාපනය
සම්බන්ධලයන් එබඳු ප්රබ විරුේධත්වයක් තිබුණි. එලතකුදු ුවත්, ඒ ඒ
ක්රියාවලියට සේවාභාවිකව ම පැවැත්මට ඒමට ඉඩ ලදමින් ලම් අවසේථා
ලදලක් දී ම එම විරුේධත්වය ටිලකන් ටික අඩුලවමින් පවතියි.
ලම් ආකාරයට, පාලි පිටකව ට අනුව බුදුන්වහන්ලසේලේ
ධර්මලයහි පදනම වන ලථේරවාද සම්ප්රදාලයහි සිව්වණක් පිරිලසහි සමසේත
පුනරුදය සඳහා ලම් අේවිතීය සංවර්ධනයන් ලදක ූර්ව නිමිති සපයයි.
තව ද, භික්ූන් ලහෝ භික්ුණීන් ලහෝ ලව්වා උපාසකයන් ලහෝ
උපාසිකාවන් ලහෝ ලව්වා, සිව්වණක් පිරිලසන් ඒ ඒ පිරිසට, බුදුන්
වහන්ලසේ විසින් දුටු පරමාදර් ය වන මහා පරිනිේබාන සූත්රලේ සඳහන්
පරිදි:
වයක්ත වූ, විනීත වූ, වි ාරද වූ, බහුශ්රැත වූ, ධර්මධර වූ,
ධර්මානුධර්ම ප්රතිපදාලවහි හැසිලරන්නා වූ, නිවැරදි ප්රතිපදාලවහි
ධර්මයට අනුව හැසිලරන්නා වූ
ශ්රාවකයන්ලගන් යුක්තව ජීවත්ීමට උත්සාහ ගැනීමට ලමම සංවර්ධන
ලදක ම ඉඩ ප්රසේථාව සළසයි.
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