
ChaÔÔhasa~gÊtipiÔakaÑ 
 

VinayapiÔake 
 
 

PŒRŒJIKAPŒ£I 
_____ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Buddhavasse 2552 Marammavasse 1370 AD. 2008 



Romanized from Myanmar version printed in 2003 
 
 

© BuddhasÈsana Society 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PÈÄi Series 01 
 

First published in 2008 by Ministry of Religious Affairs 

Yangon, Myanmar 

 

 



THE PŒ£I ALPHABET 
IN BURMESE AND ROMAN CHARACTERS 

____ 
VOWELS 

t a  tm È Ä £ i  þ Ê  O u  OD |  { e  Mo o 

CONSONANTS WITH VOWEL “A” 
    u ka c kha * ga  C gha i ~a 
    p ca  q cha Z ja  ps jha Ó Òa 
    # Ôa  X Ôha ! Éa  ¡ Éha P Óa 
    w ta  x tha ' da  " dha e na 
    y pa  z pha A ba  b bha r ma 
 , ya & ra  v la  0 va  o sa [ ha V Äa  H Ñ 

VOWELS IN COMBINATION 
-m -g = È     èd = i    èD = Ê    -k -K = u    -l -L = |    a- = e    a-m a-g = o 

u ka um kÈ ud ki uD kÊ uk ku ul k| au ke aum ko 
c kha cg khÈ cd khi cD khÊ ck khu cl kh| ac khe acg kho ... 

CONJUNCT-CONSONANTS 
 uú kka CF ~gha P² ÓÔha "s dhya y’ pla v’ lla 
 u© kkha pö cca @ ÓÉa "G dhva yÁ pba vs lya 
 us kya p ä ccha  PÖ ÓÓa EÅ nta AÇ bbha vS lha 
 Bud kri ZÆ jja PS Óha  EÉ ntva As bya 0S vha 
 u’ kla  Zöß jjha wå tta E¦ ntha jA bra oå sta  
 uG kva  n ÒÒa w¬ ttha É nda rÜ mpa ~oå stra  
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NidÈnakathÈ 
_____ 

 
 SirimatÈ amhÈkaÑ Buddhena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sakalalokapatthaÔamahÈkaruÓÈsinehasiniddhahadayena sabbattha 
appaÔihatasabbaÒÒutÈnÈvaraÓÈdiÒÈÓobhÈsasamujjalitena 
sanarÈmaralokagurunÈ sadevakassa lokassa atthÈya hitÈya sukhÈya dhammo 
ca vinayo ca desito paÒÒatto, so pariyattipaÔipattipaÔivedhavasena vibhattesu 
tÊsu saddhammesu pariyattisaddhammo nÈma, tadeva ca sÈsanaÔÔhitiyÈ 
pamÈÓaÑ, satiyeva hi tasmiÑ itare uppajjanti, nÈsati, vuttaÒhetaÑ 
A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ– (AÑ-®Ôha 1. 72 piÔÔhe) 

  “Suttantesu asantesu, pamuÔÔhe vinayamhi ca. 
  Tamo bhavissati loko, s|riye attha~gate yathÈ. 

  Suttante rakkhite sante, paÔipatti hoti rakkhitÈ. 
  PaÔipattiyaÑ Ôhito dhÊro, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti. 

 Teneva ca saddhammaciraÔÔhitikÈmino theravarÈ MahÈkassapÈdayo 
pariyattisaddhammasa~khÈtaÑ TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sa~gÊtimÈropetvÈ 
BuddhasÈsanaÑ saÑrakkhiÑsu, taÑkÈlikÈ ca rÈjÈno 
saddhammÈbhivuddhikÈmÈ tesaÑ sa~gÊtikÈrÈnamanubalappadÈnena 
sahÈyattamupÈgamuÑ. 

 TathÈ hi cat|hÈdhikatimÈsaparinibbute Bhagavati 
MahÈkassapattherappamukhehi paÒcahi arahantasatehi RÈjagahe paÔhamÈ 
dhammasa~gÊti katÈ raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno visesÈnuggahamÈdÈya. 

 Vassasataparinibbute ca Bhagavati MahÈyasattherappamukhehi sattahi 
arahantasatehi VesÈliyaÑ dutiyÈ dhammasa~gÊti katÈ, tadÈ ca KÈlÈsoko 
mahÊpati tesaÑ sahÈyattamupÈgato. 

 TathÈgataparinibbÈnato pana dvinnaÑ vassasatÈnamupari 
paÒcattiÑsatime vasse MahÈmoggaliputtatissattherappamukhehi 
arahantasahassehi PÈÔaliputte tatiyÈ dhammasa~gÊti katÈ 
sakalalokapatthaÔayasassa DhammÈsokassa bh|patino niratisayÈnuggahaÑ 
laddhÈna.

 



ii NidÈnakathÈ 

 SammÈsambuddhaparinibbutito pana catunnaÑ vassasatÈnamupari 
paÓÓÈse vasse La~kÈdÊpe VaÔÔagÈmaÓirÈjino kÈle MÈtulajanapade ŒlokaleÓe 
catutthÊ dhammasa~gÊti katÈ paÒcahi arahantasatehi 
MahÈdhammarakkhitattherappamukhehi, yÈ loke “potthakÈropanasa~gÊtÊ”ti 
pÈkaÔÈ. 

 Buddhavasse pana catussatÈdhikadvisahassÈnamupari 
pannarasamasa~khyaÑ sampatte imasmimpi MarammaraÔÔhe 
MindonnÈmassa mahÈdhammarÈjino kÈle Mandalay itipÈkaÔe 
RatanÈpuÒjanagare paÒcamÊ dhammasa~gÊti katÈ 
catussatÈdhikadvisahassattherehi 
DakkhiÓÈrÈmavÈsÊtipiÔakadharabhadantajÈgarattherappamukhehi tasseva 
raÒÒo anavasesÈnuggahamÈdÈya, yÈ loke “selakkharÈropanasa~gÊtÊ”ti 
vuccati. 

 ItthaÑ sudaÑ Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ iddhaÒceva hoti phÊtaÒca 
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈvajjatanÈ. 

 CirakÈlato panetaÑ BuddhavacanaÑ lekhaparamparÈya ceva 
muddaÓaparamparÈya ca anekakkhattuÑ parivattiyÈbhataÑ na sakkÈ dÈni 
vattuÑ “paÔhamadutiyatatiyÈdisa~gÊtimÈropitÈkÈreneva sabbaso 
parisuddhan”ti, aÒÒadatthu panÈdhunikapotthakesu saÑvijjamÈnehi kehici 
pamÈdalekhÈdisaÒjÈtakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhehi malÊnamevetaÑ, tathÈ 
hi nÈnÈdesiyapotthakesu aÒÒamaÒÒaÑ saÑsandiyamÈnesu anekÈ 
visadisapÈÔhÈ dissanti. 

 Tatoyeva ca Buddhavacanassa suparisuddhabhÈvakÈmino mahÈtherÈ 
sasatthantarapiÔakattayakovidÈ dhammavinayaÑ vÈcentÈyeva te 
khalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhe disvÈ evaÑ samacintesuÑ kathesuÑ ca– 

 “AdvayavÈdino suparisuddhavacanassa tassa Bhagavato pÈvacanaÑ 
advayaÑ suparisuddhaÑ nimmalamevassa, imesu pana pÈvacanapotthakesu 
aÒÒamaÒÒaÑ visadisÈ ceva aparisuddhÈ ca pÈÔhÈ dissanti, nissaÑsayaÑ kho 
ayameva m|lapÈÔho, yo nesaÑ yuttisampanno, tadaÒÒo pana 
pamÈdalekhapÈÔhoyeva, tÈdisÈ ca dissanti ÈdhunikapÈvacanapotthakesu 
kismiÒci kismiÒci ÔhÈne. 

 KÈmaÒcetedÈni na tÈva bahutarÈ, yÈva yathÈbh|taÑ pÈÄiyÈ atthaÑ 
paÔisedheyyuÑ, etarahi pana asodhiyamÈnÈ te gacchante gacchante 

 



 NidÈnakathÈ iii 

kÈle bahutarÈ bahutarÈ jÈyeyyuÑ, taÑkÈlikÈ ca pacchimÈ janÈ te sodhetuÑ 
asamatthÈ yathÈdhippetaÑ pÈÄiyÈ atthaÑ na sammÈ jÈneyyuÑ, evamete 
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvatteyyuÑ. 

 VuttaÑ hetaÑ A~guttaranikÈye– (AÑ 1. 60 piÔÔhe) 

 ‘Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya 
saÑvattanti, katame dve, dunnikkhittaÑ ca padabyaÒjanaÑ attho ca dunnÊto, 
dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti, ime kho 
bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya 
saÑvattantÊ’ti. 

 YaÑn|na mayaÑ te sodhetvÈ nimmalaÑ parisuddhaÑ BuddhavacanaÑ 
sampatiÔÔhÈpeyyÈma, tadassa saddhammaciraÔÔhitiyÈ bahujanahitÈya 
bahujanasukhÈya ca, taÑ pana na sukaraÑ sampÈdetuÑ aÒÒatra 
dhammikarÈj|namanuggahenÈ”ti. 

 SÈ panÈyaÑ kathÈ patthaÔÈ sÈdhujanaparamparÈya, sutÈ ca U Nu 
nÈmadheyyaggamahÈmaccappamukhehi MarammaraÔÔhissarehi, sutvÈna te 
evaÑ samacintesuÑ sammantayiÑsu ca “na kho panetaÑ amhÈkaÑ 
patir|paÑ, ye mayaÑ pubbakehi dhammikehi dhammarÈj|hi 
samanuggahitassa BuddhasÈsanassa parihÈnikÈraÓaÑ passamÈnÈyeva 
ajjhupekkhitvÈ appossukkÈ vihareyyÈma, yaÑn|na mayaÑ 
sÈsanopakÈrupÈye sampÈdetvÈ visesato ca ÈdhunikapÈvacanapotthakesu 
dissamÈne saÑsayaÔÔhÈnÊye pamÈdalekhapÈÔhe saÑsodhetukÈmÈnaÑ 
mahÈtherÈnaÑ ajjhÈsayaÑ parip|retvÈ BuddhasÈsanaÑ anuggaÓheyyÈmÈ”ti, 
atha te sabbepi sÈsanÈnuggahÈya katasanniÔÔhÈnÈ ahesuÑ. 

 AnuggahitukÈmehipi ca tehi na sakkÈ ÈÓÈya kÈtuÑ vinÈ 
mahÈjanacchandasaÒjÈtopadesena, mahÈjanappatinidhibh|tÈ hi etarahi 
MarammikÈ rÈjÈno, upadeso ca santhÈgÈrasamitiyaÑ 
mahÈjanappatinidhibh|tÈnaÑ matisajÊvÈnaÑ chandeneva samuppajjati, 
tasmÈ BuddhasÈsanÈnuggahÈya santhÈgÈrasamitiyaÑ ekaÑ dhammupadesaÑ 
paÒÒÈpetvÈ BuddhasÈsanasamiti nÈma mahÈsamiti samuÔÔhÈpitÈ. TassÈ kho 
pana samitiyÈ sabhÈpati hoti ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊ Sir U 
Thwinvhayo mahÈseÔÔhi, upasabhÈpati pana 
ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊyeva U Thein Maungvhayo 
padhÈnaÉÉavinicchayamandiramhi mahÈkkhadassÈdhipati, 
sabbakammavidhÈyako pana 
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hitadharo ThadomahÈsaresÊth|pÈdhiko U Chan Htunvhayo 
upadesikÈdhipatipadhÈnanÊtivedimahÈmantÊ. BhaÓÉuppÈdako pana 
raÔÔhissarÈnaÑ patinidhibh|to U Win nÈmadheyyo 
sÈsanaÔÔhÈnikamahÈmatto. 

 Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ “yÈyeva kho panatthÈya 
samuÔÔhÈpitÈyaÑ samiti, tadatthamidÈni visesato kÈhÈmÈ”ti 
MarammaraÔÔhebhipÈkaÔaguÓasamudayasamudite tattha tattha 
padhÈnanÈyakabh|te paropaÓÓÈsamahÈthere dÊghadassino nimantiya 
evamÈrocesuÑ “ayaÑ bhante amhÈkaÑ BuddhasÈsanamahÈsamiti 
BuddhasÈsanÈnuggahatthÈyeva raÔÔhissarÈnaÑ dhammupadesena 
samuÔÔhÈpitÈ, sacedÈni bhante pubbe viya dhammasa~gÊtiÑ katvÈ sÈsanaÑ 
paggaÓhituÑ yujjeyya, mahÈtherÈ ca tathÈ kÈtumiccheyyuÑ, vissatthÈva 
bhante karontu, mayaÑ tattha kÈyaÒÈÓapaccayabalehi niravasesaÑ byÈvaÔÈ 
bhavissÈmÈ”ti. 

 Atha kho te mahÈtherÈ “dhammasa~gÊtiÑ karissÈmÈ”ti katasanniÔÔhÈnÈ 
evaÑ pativedesuÑ “kattabbÈyevesÈ dhammasa~gÊti, nesÈ na kattabbÈ, tasmÈ 
mayaÑ dÈni piÔakapotthakÈni paÒcamasa~gÊtisilÈlekhÈya samÈnetvÈ tÈniyeva 
sarÊraÑ katvÈ pÈÄisaÑsodhanapubba~gamaÑ dhammasa~gÊtiÑ kassÈma, 
yÈya Èdhunikapotthakesu paramparÈparivattanavasena saÒjÈtÈ 
pamÈdalekhapÈÔhÈ ca nirÈkarÊyissanti, visodhitaÒca suparisuddhaÑ 
pÈvacanam|laÑ labhitvÈ taÑ muddÈpetvÈ sakalaloke nÈnÈraÔÔhesu 
nÈnÈdesesu byÈpanavasena BuddhasÈsanassa ciraÔÔhiti ca sÈdhiyissati, sabbe 
ca TheravÈdikÈ raÔÔhÈ MarammaraÔÔhasahitÈ ekato hutvÈ BuddhasÈsanaÑ 
abh|tapubbapaggahena paggaÓhituÑ labhissanti, sÈ ca purimikÈ paÒca 
sa~gÊtiyo upanidhÈya chaÔÔhasa~gÊti nÈma bhavissati, taÒca sabbaÑ 
bhavissati bahujanahitÈya bahujanasukhÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnaÑ, bah|ni panettha ÈvassakakiccÈni paÔikacceva 
samÈdapetabbÈni tumhÈkamÈyattÈni, tasmÈ sa~gÊtikÈlavavatthÈnÈdikiccaÑ 
tumhÈkaÑyeva bhÈro hot|”ti. 

 Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ sÈsanapÈlakÈnaÑ mahÈtherÈnaÑ 
chandaÒca ruciÒca samÈdÈya ovÈdaÒca sirasÈ sampaÔicchitvÈ therÈnaÑ ceva 
attano ca kattabbakiccÈnaÑ pariniÔÔhÈnasamayaÑ sallakkhetvÈ “ayaÑ 
chaÔÔhasa~gÊti SammÈsambuddhaparinibbÈnato catussatÈdhikÈnaÑ dvinnaÑ 
vassasahassÈnamupari 
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aÔÔhanavutime vasse vesÈkhapuÓÓamito paÔÔhÈya ÈrabhitabbÈ, dve ca vassÈni 
kattabbÈ, paÒcannaÑ ca sÈsanavassasahassÈnamupaÉÉhavasse 
vesÈkhapuÓÓamiyaÑyeva pariniÔÔhÈpetabbÈ”ti sa~gÊtikÈlaÑ vavatthapesuÑ. 

 Tato paÔÔhÈya ca te punappunaÑ sannipatitvÈ sammantayitvÈ sa~gÊtiyÈ 
pubbakiccesu nirantaraÑ byÈvaÔÈ honti, “mahantaÑ kho JinasÈsanaÑ 
mahatiyÈyevetaÑ p|jÈya p|janÊyan”ti mantvÈ tehi kÈrÈpitÈni 
mahantamahantÈni sÈsanamandirÈni, tattha sa~gÊtiÑ kurumÈnassa 
bhikkhusaÑghassa sukhasannisajjatthaÑ sannipÈtaÔÔhÈnabh|taÑ mahantaÑ 
sa~gÊtimandiraÑ Yangon nÈma rÈjadhÈniyaÑ SirÊma~galatthale Kaba Aye 
(LokasÈma) nÈmakassa cetiyassa Èsanne selapabbataguhÈvesena kÈrÈpitaÑ 
tibh|makaÑ pÈyaso silÈ-iÔÔhakÈyomayaÑ, evaÑ mahantampetaÑ 
ekasaÑvacchareneva pariniÔÔhÈpitaÑ iddhiyÈ maÒÒe nimmitaÑ, taÒca bahi 
ÔhatvÈ apekkhattaÑ sayaÑjÈtaselapabbato viya dissati, anto pavisitvÈ 
olokayataÑ pana olokitolokitaÔÔhÈnato dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ ramaÓÊyaÑ 
atittikarameva hutvÈ devavimÈnamiva khÈyati. Tassa panÈvid|re 
aÉÉhateyyÈnaÑ sa~gÊtikÈrabhikkhusahassÈnaÑ nivÈsappahonakÈ cattÈro 
iÔÔhakamayÈ mahÈpÈsÈdÈ ceva iÔÔhakamayÈyeva bhojanamahÈsÈlÈ ca 
mahÈsÊmÈpÈsÈdÈdayo ca muddaÓayantasÈlÈ ca tatheva kÈrÈpitÈ. 

 MahÈtherÈpi ca “sa~gÊtikiccaÑ nÈma therÈdheyyaÑ, therÈnaÑ 
ovÈdeneva kattabbaÑ, na vinÈ tena, tasmÈ bhikkhusaÑghassa ceva 
upÈsakÈnaÒca sabbampi sa~gÊtipaÔibaddhamovÈdaÑ dÈtuÑ 
bhavitabbamettha ovÈdadÈyakasaÑghasabhÈyapÊ”ti 
MarammaraÔÔhadhaj|pame aggamahÈpaÓÉitopÈdhidhÈrino ca 
raÔÔhovÈdÈcariyasammate ca raÔÔhavinayadharasammate ca aÒÒe 
cÈbhipÈkaÔagarubhÈvanÊyÈdiguÓagaÓasama~ginoti parosataÑ 
nÈyakamahÈthere uccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊti-
ovÈdÈcariyasaÑghanÈyakasabhaÑ” nÈmekaÑ padhÈnamahÈsaÑghasabhaÑ 
patiÔÔhÈpesuÑ, te ca nÈyakamahÈtherÈ SambuddhavacanaratanÈkarapÈrage 
vividhasatthantaragahanÈsa~gacÈrine therÈnuthere paÒcavÊsatimatte 
samuccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtidhurandharasabhÈ”ti ca sammannitvÈ tassÈ 
sabhÈya bhÈraÑ niyyÈtesuÑ sabbÈni sa~gÊtipaÔibaddhakiccÈni 
saÑvidahituÑ. Te ca sa~gÊtidhurandharasabhikÈ therÈ sakalamarammaraÔÔhe 
Nyaung Yan Sayadawti abhipÈkaÔaÑ “AggamahÈpaÓÉito” pÈdhinÈ ceva 
“AbhidhajamahÈraÔÔhagur|” pÈdhinÈ cÈti  
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dvÊhi MarammaraÔÔhissarasamappitopÈdhÊhi virÈjitaÑ jÈtiyÈ ÈsÊtivassikaÑ 
upasampadÈya saÔÔhivassaÑ “BhadantarevataÑ” nÈma mahÈtheravaraÑ 
sabhÈpatiÑ katvÈ TepiÔake Buddhavacane ceva nÈnÈsatthesu ca kovide 
dhammÈcariyakavipadappatte bhikkh| uccinitvÈ aÔÔhadasÈdivaggavasena 
parosataÑ pÈÄivisodhakavagge ceva sambahule ca paÔivisodhakavagge 
bandhÈpetvÈ visodhanappaÔivisodhanehi BuddhavacanaÑ suparisuddhattaÑ 
paÔipÈpetvÈ dhammasa~gÊtiÑ kÈtumÈrabhiÑsu, yathÈ taÑ 
porÈÓakasa~gÊtikÈrÈ. 

 EvaÒca pana ÈrabhÊyamÈnesu sa~gÊtipubbakiccesu tehi 
sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtherehi TipiÔakapariyattisaÑsodhanakiccaÑ 
sampÈdetuÑ piÔakapotthakÈni anekabhÈge katvÈ MarammikÈnaÑ 
yathÈvuttapÈÄivisodhakavaggÈnaÑ visuÑ visuÑ niyyÈtitÈni, na kevalaÒca 
MarammikÈnameva, api ca kho SÊhaÄasyÈmakambojalÈvosa~khÈtesu 
raÔÔhantaresupi padhÈnapÈmokkhabhÈvamÈpannÈnaÑ 
vibhÈvippavarapadappattÈnaÑ saÑgharÈjasaÑghanÈyakamahÈtherÈnaÑ ca 
santikaÑ pahitÈni visodhanÈya, evametÈni 
pamÈdakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhÈnaÑ nirÈkaraÓavasena visodhitÈni ceva 
paÔivisodhitÈni ca, atha tÈni anekavÈravisodhanena suvisodhitÈni 
suparisuddhÈni BuddhasÈsanamuddaÓayantÈlaye samappitÈni suÔÔhu 
muddÈpanÈya. 

 EvaÑ samappetvÈpi ca tehi sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtheravarehi 
“appeva nÈmettha evaÑ suvisodhitepi siyÈ avasiÔÔho kocipi doso, 
muddaÓakammakarÈnaÑ vÈ duÔÔhapitaÑ, tassapi sabbassa visodhanÈya 
bhavitabbameva osÈnasodheyyapattapÈÔhakehipÊ”ti sampassamÈnehi 
sanikÈyambarapuÓÓindusa~kÈsÈnaÑ 
laddhaggamahÈpaÓÉitÈdipaÓÉiccapadÈnaÑ pÈvacanetarasatthapÈragÈnaÑ 
“catunnaÒca MarammikÈnaÑ ekassa ca La~kÈdÊpikassÈ”ti paÒcannaÑ 
mahÈtherÈnaÑ osÈnasodheyyapattapÈÔhakasammuti dinnÈ, “yathÈtra na 
kocipi doso paÒÒÈyetha, yathÈ ca taÑ olokayataÑ paribyattaÑ 
suviÒÒeyyamassa, evamosÈnasodheyyapattaÑ vicinitvÈ sodhent|”ti ca 
nesaÑ bhÈro kato. 

 LaddhasammutikÈ ca te paÒca mahÈtherÈ m|lasodheyyapattapÈÔhakehi 
gahaÔÔhapaÓÉitehi ceva dhammÈcariyabhikkhupaÓÉitehi ca anekavÈraÑ 
parisodhitaÑ osÈnasodheyyapattaÑ paÔivisodhitam|lapotthakena ceva 
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aÒÒehi sadesadesantarikapÈvacanapotthakehi ca vividhabyÈkaraÓÈdisatthehi 
ca punappunaÑ saÑsandetvÈ 
suvisadaparibyattakaÓÉavÈravÈkyacchedasa~ketataÒca sampÈpetvÈ mahatÈ 
parissamena osÈnasodhanamakaÑsu, evamidaÑ piÔakavaraÑ 
theravÈdÊnekÈyikavibudhappamukhÈnaÑ satthÈgamaratanÈlayasÈragÈhÊnaÑ 
veyyÈkaraÓakesarÊnaÑ accantanimmalaÒÈÓavÈrinÈ paridhovitaÑ, taÑ 
vibudhappavarekagocaraÑ vimuttirasassÈdabhÈgi hutvÈ ciraÑ vilasataÑ, 
sakalopiminÈ loko saddhammanirato SammÈsambuddhaparÈyaÓo bhavatanti. 

 TenetaÑ vuccati– 

 1.  M|lakaÑ pariyattÊva, sÈsanassa Mahesino. 
 PariyattippamÈÓÈ hi, ciraÑ saddhammasaÓÔhiti. 

 2.  TasmÈ taÑ rakkhituÑ therÈ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ. 
 RÈjÈno upanissÈya, akaÑsu dhammasa~gahe. 

 3.  PaÔhamaÑ dhammasa~gÊtiÑ, AjÈtasatturÈjino. 
 Anuggahena katvÈna, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 4.  DutiyaÑ tu tathÈ katvÈ, KÈlÈsokassa rÈjino. 
 KÈle tamupanissÈya, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 5.  TatiyaÑpica katvÈna, DhammÈsokassa rÈjino. 
 Anuggahena Buddhassa, sÈsanaÑ abhipÈlayuÑ. 

 6.  CatutthiÑ pana La~kÈyaÑ, VaÔÔagÈmaÓirÈjino. 
 KÈlamhi potthakÈruÄhaÑ, katvÈna pÈlayuÑ tathÈ. 

 7.  ImasmiÑ MarammaraÔÔhepi, MindonnÈma narÈdhipaÑ. 
 RajjaÑ samanusÈsantaÑ, ratanattayamÈmakaÑ. 

 8.  SannissÈya mahÈtherÈ, thirasÊlÈ guÓÈkarÈ. 
 PaÒcamiÑ dhammasa~gÊtiÑ, karontÈ sÈsanaÔÔhitiÑ. 

 9.  PatthayantÈ likhÈpetvÈ, silÈpaÔÔesu peÔakaÑ. 
 ByÈyÈmena mahantena, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 
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 10.  ItthaÑ purÈ mathÈtherÈ, rÈjÈno cÈpi dhammikÈ. 
 SÈsanaÑ paripÈlesuÑ, jÊvitaÑ viya attano. 

 11.  TathÈpi khalitÈdÈni, dissanti PiÔakattaye. 
 ParamparÈya lekhÈya, saÒjÈtÈ muddaÓena ca. 

 12.  DisvÈna te mahÈtherÈ, vÈcentÈva TipeÔakaÑ. 
 VuccamÈnanayenevaÑ, cintesuÑ mantayiÑsu ca. 

 13.  “KatvÈna sÈdhukaÑ gantha-suddhikaÑ sÈsanÈyukaÑ. 
 YaÑn|na dhammasa~gÊtiÑ, kareyyÈma mayaÑ” iti. 

 14.  EtamatthaÑ suÓitvÈna, U Nu nÈma mahÈsayo. 
 Marammavisaye agga-mahÈmaccadhurandharo. 

 15.  “SÈsanÈyattakiccÈni, sampÈdentÈ visesato. 
 Sa~gÊtiyaÒca therÈnaÑ, samp|rentÈ manorathaÑ. 

 16.  YathÈ rakkhiÑsu porÈÓÈ, surÈjÈno tathÈ mayaÑ. 
 SaÑrakkheyyÈma Sambuddha-sÈsanaÑ” iti cintiya. 

 17.  MahÈmaccehi aÒÒehi, sa~gamehi ca mantiya. 
 SuppatiÔÔhÈpayitvÈna, BuddhasÈsanasa~gamaÑ. 

 18.  MahÈtherÈnamÈdÈya, chandaÑ idha nivÈsinaÑ. 
 AÒÒesu SÊhaÄÈdÊsu, videsesu ca vÈsinaÑ. 

 19.  KÈretvÈ dhammasa~gÊtiÑ, sodhetvÈ SatthusÈsanaÑ. 
 PaggahatthÈya saddhammaÑ, karaÑ daÄhaparakkamaÑ. 

 20.  SirÊma~galavikhyÈte, thalasmiÑ pavare subhe. 
 CetiyassÈvid|ramhi, Kaba Aye itisaÒÒino. 

 21.  GuhÈvesena kÈretvÈ, mahÈsa~gÊtimandiraÑ. 
 ŒvÈsÈdiÒca bhikkh|naÑ, kÈresi muddaÓÈlayaÑ. 

 22.  GanthasaÑsodhanaÑ dhamma-sa~gÊtiyÈ tu paÓÉitÈ. 
 MahÈtheravarÈkaÑsu, satimantÈ punappunaÑ. 
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 23.  MuddÈpente ca passitvÈ, mahÈtherehi paÒcahi. 

 SodheyyapattamosÈnaÑ, nimmalattaÑ supÈpitaÑ. 

 24.  SunimmalaÑ pÈvacanaÑ, vimuttisukhadaÑ idaÑ. 

 SuÔÔhu muddÈpitaÑ hoti, sabbalokatthasiddhiyÈ. 

 25.  YathÈ sa~gÊtiyo pubbe, saddhammassa ciraÔÔhitiÑ. 

 PatthayantÈ pavattesuÑ, mahÈtherÈ mahiddhikÈ. 

 26.  Tatheva chaÔÔhamiÑ dhamma-sa~gÊtiÑ MarammamaÓÉale. 

 MahÈtherÈ pavattenti, saddhammaÔÔhitikÈmino. 

 27.  CiraÑ tiÔÔhatu saddhammo, asaddhammo vinassatu. 

 Saddhammagaruno niccaÑ, hontu sabbepi paÓinoti. 

  

 Buddhavasse 2498 

_____ 

 

Sa~ketaviÒÒÈpanaÑ 

 SÊ   = SÊhaÄapotthake dissamÈnapÈÔho. 

 Ka-SÊ = Katthaci SÊhaÄapotthake ...  

 SyÈ  = SyÈmapotthake ...  

 KaÑ = Kambojapotthake ...  

 I  = I~galisapotthake ...  

 Ka  = Katthaci Marammapotthake ...  

 ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 

?   = “SiyÈ nukho porÈÓapÈÔho”ti takkitapÈÔho.
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 VinayapiÔaka 
 

PÈrÈjikapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

VeraÒjakaÓÉa 
  
 1. Tena samayena Buddho BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ viharati 
NaÄerupucimandam|le mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi 
bhikkhusatehi. Assosi kho VeraÒjo brÈhmaÓo “samaÓo khalu bho Gotamo 
Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito VeraÒjÈyaÑ viharati NaÄerupucimandam|le 
mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi, taÑ kho 
pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so 
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| 
Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’1, 
so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ 
pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ 
deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ 
sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, 
sÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti.  
 
 2. * Atha kho VeraÒjo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho VeraÒjo 
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bho Gotama ‘na samaÓo  
______________________________________________________________ 
 1. BhagavÈti (SyÈ), DÊ 1. 46, 109, 125 piÔÔhesu abbhuggatÈkÈrena pana sameti. 
 * Ito paraÑ yÈva 7 piÔÔhe padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmÊti pÈÔho AÑ 3. 18 piÔÔhÈdÊsupi  
 Ègato. 

 



VinayapiÔaka 2 

Gotamo brÈhmaÓe jiÓÓe vuÉÉhe mahallake addhagate vayo-anuppatte 
abhivÈdeti vÈ paccuÔÔheti vÈ Èsanena vÈ nimantetÊ’ti, tayidaÑ bho Gotama 
tatheva, na hi bhavaÑ Gotamo brÈhmaÓe jiÓÓe vuÉÉhe mahallake addhagate 
vayo-anuppatte abhivÈdeti vÈ paccuÔÔheti vÈ Èsanena vÈ nimanteti. TayidaÑ 
bho Gotama na sampannamevÈ”ti. 

 NÈhaÑ taÑ brÈhmaÓa passÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya yamahaÑ abhivÈdeyyaÑ vÈ 
paccuÔÔheyyaÑ vÈ Èsanena vÈ nimanteyyaÑ. YaÑ hi brÈhmaÓa TathÈgato 
abhivÈdeyya vÈ paccuÔÔheyya vÈ Èsanena vÈ nimanteyya, muddhÈpi tassa 
vipateyyÈti. 
 
 3. Arasar|po bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “arasar|po samaÓo Gotamo”ti. 
Ye te brÈhmaÓa r|parasÈ saddarasÈ gandharasÈ rasarasÈ phoÔÔhabbarasÈ, te 
TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ1 ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena 
sammÈ vadamÈno vadeyya “arasar|po samaÓo Gotamo”ti, no ca kho yaÑ 
tvaÑ sandhÈya vadesÊti. 
 
 4. Nibbhogo bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “nibbhogo samaÓo Gotamo”ti. 
Ye te brÈhmaÓa r|pabhogÈ saddabhogÈ gandhabhogÈ rasabhogÈ 
phoÔÔhabbabhogÈ, te TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, 
yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “nibbhogo samaÓo 
Gotamo”ti, no ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti. 
 
 5. AkiriyavÈdo bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, 
yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “akiriyavÈdo samaÓo 
Gotamo”ti. AhaÑ hi brÈhmaÓa akiriyaÑ vadÈmi 
______________________________________________________________ 
 1. AnabhÈvakatÈ (SÊ), anabhÈvaÑgatÈ (SyÈ) 
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kÈyaduccaritassa vacÊduccaritassa manoduccaritassa, anekavihitÈnaÑ 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ akiriyaÑ vadÈmi. AyaÑ kho brÈhmaÓa 
pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “akiriyavÈdo 
samaÓo Gotamo”ti, no ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti. 
 
 6. UcchedavÈdo bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, 
yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “ucchedavÈdo samaÓo 
Gotamo”ti. AhaÑ hi brÈhmaÓa ucchedaÑ vadÈmi rÈgassa dosassa mohassa, 
anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ucchedaÑ vadÈmi. 
AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “ucchedavÈdo samaÓo Gotamo”ti, no ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya 
vadesÊti.  
 
 7. JegucchÊ bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “jegucchÊ samaÓo Gotamo”ti. 
AhaÑ hi brÈhmaÓa jigucchÈmi kÈyaduccaritena vacÊduccaritena 
manoduccaritena, anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ jigucchÈmi. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ 
pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “jegucchÊ samaÓo Gotamo”ti, no ca 
kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti. 
 
 8. Venayiko bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “venayiko samaÓo Gotamo”ti. 
AhaÑ hi brÈhmaÓa vinayÈya dhammaÑ desemi rÈgassa dosassa mohassa, 
anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ vinayÈya dhammaÑ 
desemi. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ 
vadamÈno vadeyya “venayiko samaÓo Gotamo”ti, no ca kho yaÑ tvaÑ 
sandhÈya vadesÊti. 
 
 9. TapassÊ bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “tapassÊ samaÓo 
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Gotamo”ti. TapanÊyÈhaÑ brÈhmaÓa pÈpake akusale dhamme vadÈmi 
kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ. Yassa kho brÈhmaÓa 
tapanÊyÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tamahaÑ tapassÊti vadÈmi. 
TathÈgatassa kho brÈhmaÓa tapanÊyÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ pahÊnÈ 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. 
AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “tapassÊ samaÓo Gotamo”ti, no ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti. 
 
 10. Apagabbho bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, 
yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “apagabbho samaÓo 
Gotamo”ti. Yassa kho brÈhmaÓa ÈyatiÑ gabbhaseyyÈ punabbhavÈbhinibbatti 
pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ, tamahaÑ apagabbhoti vadÈmi. TathÈgatassa kho 
brÈhmaÓa ÈyatiÑ gabbhaseyyÈ punabbhavÈbhinibbatti pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho 
brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“apagabbho samaÓo Gotamo”ti, no ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesi. 
 
 11. SeyyathÈpi brÈhmaÓa kukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa vÈ, 
tÈnassu kukkuÔiyÈ sammÈ adhisayitÈni sammÈ pariseditÈni sammÈ 
paribhÈvitÈni. Yo nu kho tesaÑ kukkuÔacchÈpakÈnaÑ paÔhamataraÑ 
pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ sotthinÈ 
abhinibbhijjeyya, kinti svÈssa vacanÊyo jeÔÔho vÈ kaniÔÔho vÈti. JeÔÔhotissa 
bho Gotama vacanÊyo, so hi nesaÑ jeÔÔho hotÊti. Evameva kho ahaÑ 
brÈhmaÓa avijjÈgatÈya pajÈya aÓÉabh|tÈya pariyonaddhÈya avijjaÓÉakosaÑ 
padÈletvÈ ekova loke anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho, svÈhaÑ 
brÈhmaÓa jeÔÔho seÔÔho lokassa. 

 ŒraddhaÑ kho pana me brÈhmaÓa vÊriyaÑ1 ahosi asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ 
sati asammuÔÔhÈ2, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ViriyaÑ (SÊ, SyÈ) 2. AppamuÔÔhÈ (SÊ, SyÈ) 
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So kho ahaÑ brÈhmaÓa vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihÈsiÑ. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso 
ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihÈsiÑ. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca vihÈsiÑ sato ca 
sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedesiÑ, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti 
“upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. 
Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ 
attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihÈsiÑ. 
 
 12. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarÈmi, “seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi 
jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi 
jÈtiyo cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi 
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi 
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarÈmi. AyaÑ kho me brÈhmaÓa rattiyÈ paÔhame yÈme paÔhamÈ vijjÈ 
adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ 
taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. AyaÑ kho me brÈhmaÓa 
paÔhamÈbhinibbhidÈ ahosi kukkuÔacchÈpakasseva aÓÉakosamhÈ. 
 
 13. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ 
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena1 satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne 
______________________________________________________________ 
 1. AtikkantamÈnussakena (Ka) 
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paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi 
“ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena 
samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ 
micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto 
sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ 
manosucaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi. AyaÑ 
kho me brÈhmaÓa rattiyÈ majjhime yÈme dutiyÈ vijjÈ adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, 
vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino 
pahitattassa viharato. AyaÑ kho me brÈhmaÓa dutiyÈbhinibbhidÈ ahosi 
kukkuÔacchÈpakasseva aÓÉakosamhÈ. 
 
 14. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ 
dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ 
Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. Tassa me evaÑ jÈnato evaÑ passato 
kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, avijjÈsavÈpi 
cittaÑ vimuccittha, vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ ahosi, khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
abbhaÒÒÈsiÑ. AyaÑ kho me brÈhmaÓa rattiyÈ pacchime yÈme tatiyÈ vijjÈ 
adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ 
taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. AyaÑ kho me brÈhmaÓa 
tatiyÈbhinibbhidÈ ahosi kukkuÔacchÈpakasseva aÓÉakosamhÈti. 
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 15. EvaÑ vutte VeraÒjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “jeÔÔho 
bhavaÑ Gotamo, seÔÔho bhavaÑ Gotamo, abhikkantaÑ bho Gotama, 
abhikkantaÑ bho Gotama. SeyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ vÈ 
ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, 
andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti, 
evamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo pakÈsito. EsÈhaÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, 
upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ 
gataÑ, adhivÈsetu ca me bhavaÑ Gotamo VeraÒjÈyaÑ vassÈvÈsaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho VeraÒjo 
brÈhmaÓo Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
 
 16. Tena kho pana samayena VeraÒjÈ dubbhikkhÈ hoti dvÊhitikÈ 
setaÔÔhikÈ salÈkÈvuttÈ, na sukarÈ uÒchena paggahena yÈpetuÑ. Tena kho 
pana samayena UttarÈpathakÈ1 assavÈÓijÈ2 paÒcamattehi assasatehi 
VeraÒjaÑ vassÈvÈsaÑ upagatÈ honti, tehi assamaÓÉalikÈsu bhikkh|naÑ 
patthapatthapulakaÑ3 paÒÒattaÑ hoti. Bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya VeraÒjaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ piÓÉaÑ alabhamÈnÈ 
assamaÓÉalikÈsu piÓÉÈya caritvÈ patthapatthapulakaÑ ÈrÈmaÑ ÈharitvÈ 
udukkhale koÔÔetvÈ koÔÔetvÈ paribhuÒjanti. ŒyasmÈ panÈnando 
patthapulakaÑ silÈyaÑ pisitvÈ Bhagavato upanÈmeti, taÑ BhagavÈ 
paribhuÒjati. 

 Assosi kho BhagavÈ udukkhalasaddaÑ. JÈnantÈpi TathÈgatÈ pucchanti, 
jÈnantÈpi na pucchanti. KÈlaÑ viditvÈ pucchanti, kÈlaÑ viditvÈ na 
pucchanti. AtthasaÑhitaÑ TathÈgatÈ pucchanti no anatthasaÑhitaÑ. 
AnatthasaÑhite setughÈto TathÈgatÈnaÑ. DvÊhi ÈkÈrehi BuddhÈ Bhagavanto 
bhikkh| paÔipucchanti “dhammaÑ vÈ desessÈma, sÈvakÈnaÑ vÈ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmÈ”ti4. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
Èmantesi “kiÑ nu kho so Œnanda udukkhalasaddo”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Œnando Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. SÈdhu sÈdhu Œnanda, tumhehi 
Œnanda sappurisehi vijitaÑ, pacchimÈ janatÈ sÈlimaÑsodanaÑ 
atimaÒÒissatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. UttarÈhakÈ (SÊ) 2. AssavaÓijÈ (Ka) 
 3. Patthapattham|lakaÑ (Ka) 4. PaÒÒÈpessÈmÈti (SÊ, SyÈ) 
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 17. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno1 yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno BhagavantaÑ etadavoca “etarahi 
bhante VeraÒjÈ dubbhikkhÈ dvÊhitikÈ setaÔÔhikÈ salÈkÈvuttÈ, na sukarÈ 
uÒchena paggahena yÈpetuÑ. ImissÈ bhante mahÈpathaviyÈ heÔÔhimatalaÑ 
sampannaÑ, seyyathÈpi khuddamadhuÑ anÊlakaÑ, evamassÈdaÑ. SÈdhÈhaÑ 
bhante pathaviÑ parivatteyyaÑ, bhikkh| pappaÔakojaÑ paribhuÒjissantÊ”ti. 
Ye pana te MoggallÈna pathavinissitÈ pÈÓÈ, te kathaÑ karissasÊti. EkÈhaÑ 
bhante pÈÓiÑ abhinimminissÈmi seyyathÈpi mahÈpathavÊ, ye pathavinissitÈ 
pÈÓÈ, te tattha sa~kÈmessÈmi, ekena hatthena pathaviÑ parivattessÈmÊti. 
AlaÑ MoggallÈna mÈ te rucci pathaviÑ parivattetuÑ, vipallÈsaÑpi sattÈ 
paÔilabheyyunti. SÈdhu bhante sabbo bhikkhusaÑgho UttarakuruÑ piÓÉÈya 
gaccheyyÈti. AlaÑ MoggallÈna mÈ te rucci sabbassa bhikkhusaÑghassa 
UttarakuruÑ piÓÉÈya gamananti. 
 
 18. Atha kho Èyasmato SÈriputtassa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ 
cetaso parivitakko udapÈdi “katamesÈnaÑ kho BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ 
brahmacariyaÑ na ciraÔÔhitikaÑ ahosi, katamesÈnaÑ BuddhÈnaÑ 
BhagavantÈnaÑ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ ahosÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
SÈriputto sÈyanhasamayaÑ2 paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “idha 
mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi 
‘katamesÈnaÑ kho BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ brahmacariyaÑ na 
ciraÔÔhitikaÑ ahosi, katamesÈnaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ 
brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ ahosÊ’ti. KatamesÈnaÑ nu kho bhante 
BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ brahmacariyaÑ na ciraÔÔhitikaÑ ahosi, 
katamesÈnaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ 
ahosÊ”ti. 

 Bhagavato ca SÈriputta Vipassissa Bhagavato ca Sikhissa Bhagavato ca 
Vessabhussa brahmacariyaÑ na ciraÔÔhitikaÑ ahosi. Bhagavato ca SÈriputta 
Kakusandhassa Bhagavato ca KoÓÈgamanassa Bhagavato ca Kassapassa 
brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ ahosÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈmoggalÈno (Ka) 2. SÈyaÓhasamayaÑ (SÊ) 
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 19. Ko nu kho bhante hetu, ko paccayo, yena Bhagavato ca Vipassissa 
Bhagavato ca Sikhissa Bhagavato ca Vessabhussa brahmacarayaÑ na 
ciraÔÔhitikaÑ ahosÊti. BhagavÈ ca SÈriputtaVipassÊ BhagavÈ ca SikhÊ BhagavÈ 
ca Vessabh| kilÈsuno ahesuÑ sÈvakÈnaÑ vitthÈrena dhammaÑ desetuÑ, 
appakaÒca nesaÑ ahosi SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ 
ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, apaÒÒattaÑ sÈvakÈnaÑ 
sikkhÈpadaÑ, anuddiÔÔhaÑ pÈtimokkhaÑ. TesaÑ BuddhÈnaÑ 
BhagavantÈnaÑ antaradhÈnena BuddhÈnubuddhÈnaÑ sÈvakÈnaÑ 
antaradhÈnena ye te pacchimÈ sÈvakÈ nÈnÈnÈmÈ nÈnÈgottÈ nÈnÈjaccÈ 
nÈnÈkulÈ pabbajitÈ, te taÑ brÈhmacariyaÑ khippaÒÒeva antaradhÈpesuÑ. 
SeyyathÈpi SÈriputta nÈnÈpupphÈni phalake nikkhittÈni suttena asa~gahitÈni, 
tÈni vÈto vikirati vidhamati viddhaÑseti, taÑ kissa hetu, yathÈ taÑ suttena 
asa~gahitattÈ. Evameva kho SÈriputta tesaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ 
antaradhÈnena BuddhÈnubuddhÈnaÑ sÈvakÈnaÑ antaradhÈnena ye te 
pacchimÈ sÈvakÈ nÈnÈnÈmÈ nÈnÈgottÈ nÈnÈjaccÈ nÈnÈkulÈ pabbajitÈ, te taÑ 
brahmacariyaÑ khippaÒÒeva antaradhÈpesuÑ. 

 AkilÈsuno ca te Bhagavanto ahesuÑ sÈvake cetasÈ ceto paricca 
ovadituÑ. Bh|tapubbaÑ SÈriputta Vessabh| BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho aÒÒatarasmiÑ bhiÑsanake1 vanasaÓÉe sahassaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ cetasÈ ceto paricca ovadati anusÈsati “evaÑ vitakketha, 
mÈ evaÑ vitakkayittha, evaÑ manasikarotha, mÈ evaÑ manasÈkattha2, idaÑ 
pajahatha, idaÑ upasampajja viharathÈ”ti. Atha kho SÈriputta tassa 
bhikkhusahassassa VessabhunÈ BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
evaÑ ovadiyamÈnÈnaÑ evaÑ anusÈsiyamÈnÈnaÑ anupÈdÈya Èsavehi cittÈni 
vimucciÑsu. Tatra sudaÑ SÈriputta bhiÑsanakassa vanasaÓÉassa 
bhiÑsanakatasmiÑ hoti, yo koci avÊtarÈgo taÑ vanasaÓÉaÑ pavisati, 
yebhuyyena lomÈni haÑsanti. AyaÑ kho SÈriputta hetu, ayaÑ paccayo, 
yena Bhagavato ca Vipassissa Bhagavato ca Sikhissa Bhagavato ca 
Vessabhussa brahmacariyaÑ na ciraÔÔhitikaÑ ahosÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÊsanake (Ka) 2. ManasÈkarittha (Ka) 

 



VinayapiÔaka 10 

 20. Ko pana bhante hetu, ko paccayo, yena Bhagavato ca 
Kakusandhassa Bhagavato ca KoÓÈgamanassa Bhagavato ca Kassapassa 
brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ ahosÊti. BhagavÈ ca SÈriputta Kakusandho 
BhagavÈ ca KoÓÈgamano BhagavÈ ca Kassapo akilÈsuno ahesuÑ sÈvakÈnaÑ 
vitthÈrena dhammaÑ desetuÑ, bahuÒca nesaÑ ahosi SuttaÑ GeyyaÑ 
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ 
VedallaÑ, paÒÒattaÑ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ, uddiÔÔhaÑ pÈtimokkhaÑ. 
TesaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ antaradhÈnena BuddhÈnubuddhÈnaÑ 
sÈvakÈnaÑ antaradhÈnena ye te pacchimÈ sÈvakÈ nÈnÈnÈmÈ nÈnÈgottÈ 
nÈnÈjaccÈ nÈnÈkulÈ pabbajitÈ, te taÑ brahmacariyaÑ ciraÑ 
dighamaddhÈnaÑ ÔhapesuÑ. SeyyathÈpi SÈriputta nÈnÈpupphÈni phalake 
nikkhittÈni suttena susa~gahitÈni, tÈni vÈto na vikirati na vidhamati na 
viddhaÑseti, taÑ kissa hetu, yathÈ taÑ suttena susa~gahitattÈ. Evameva kho 
SÈriputta tesaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ antaradhÈnena 
BuddhÈnubuddhÈnaÑ sÈvakÈnaÑ antaradhÈnena ye te pacchimÈ sÈvakÈ 
nÈnÈnÈmÈ nÈnÈgottÈ nÈnÈjaccÈ nÈnÈkulÈ pabbajitÈ, te taÑ brahmacariyaÑ 
ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ ÔhapesuÑ. AyaÑ kho SÈriputta hetu, ayaÑ paccayo, 
yena Bhagavato ca Kakusandhassa Bhagavato ca KoÓÈgamanassa Bhagavato 
ca Kassapassa brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ ahosÊti. 
 
 21. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “etassa 
BhagavÈ kÈlo, etassa sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒapeyya1, uddiseyya pÈtimokkhaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ 
addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikan”ti. Œgamehi tvaÑ SÈriputta, Ègamehi tvaÑ 
SÈriputta, TathÈgatova tattha kÈlaÑ jÈnissati. Na tÈva SÈriputta SatthÈ 
sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti uddisati2 pÈtimokkhaÑ, yÈva na 
idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti. Yato ca kho 
SÈriputta idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, atha SatthÈ 
sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti uddisati pÈtimokkhaÑ tesaÑ yeva 
ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔighÈtÈya. Na tÈva SÈriputta idhekacce 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒÈpeyya (SÊ, SyÈ) 2. Na uddisati (SÊ) 
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ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, yÈva na saÑgho 
rattaÒÒumahattaÑ patto hoti. Yato ca kho SÈriputta saÑgho 
rattaÒÒumahattaÑ patto hoti, atha idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe 
pÈtubhavanti, atha SatthÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti uddisati 
pÈtimokkhaÑ tesaÑ yeva ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔighÈtÈya. Na 
tÈva SÈriputta idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, yÈva 
na saÑgho vepullamahattaÑ patto hoti. Yato ca kho SÈriputta saÑgho 
vepullamahattaÑ patto hoti, atha idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe 
pÈtubhavanti, atha SatthÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti uddisati 
pÈtimokkhaÑ tesaÑ yeva ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔighÈtÈya. Na 
tÈva SÈriputta idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, yÈva 
na saÑgho lÈbhaggamahattaÑ patto hoti. Yato ca kho SÈriputta saÑgho 
lÈbhaggamahattaÑ patto hoti, atha idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe 
pÈtubhavanti, atha SatthÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti uddisati 
pÈtimokkhaÑ tesaÑ yeva ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔighÈtÈya. Na 
tÈva SÈriputta idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, yÈva 
na saÑgho bÈhusaccamahattaÑ patto hoti. Yato ca kho SÈriputta saÑgho 
bÈhusaccamahattaÑ patto hoti, atha idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ 
saÑghe pÈtubhavanti, atha SatthÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti 
uddisati pÈtimokkhaÑ tesaÑ yeva ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ 
paÔighÈtÈya. Nirabbudo hi SÈriputta bhikkhusaÑgho nirÈdÊnavo 
apagatakÈÄako suddho sÈre patiÔÔhito, imesaÑ hi SÈriputta paÒcannaÑ 
bhikkhusatÈnaÑ yo pacchimako bhikkhu, so sotÈpanno avinipÈtadhammo 
niyato sambodhiparÈyaÓoti. 
 
 22. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈciÓÓaÑ kho 
panetaÑ Œnanda TathÈgatÈnaÑ yehi nimantitÈ vassaÑ vasanti, na te 
anapaloketvÈ janapadacÈrikaÑ pakkamanti, ÈyÈmÈnanda VeraÒjaÑ 
brÈhmaÓaÑ apalokessÈmÈ”ti. EvaÑ bhanteti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato 
paccassosi. Atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya ÈyasmatÈ 
Œnandena pacchÈsamaÓena yena VeraÒjassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho 
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VeraÒjo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
VeraÒjaÑ brÈhmaÓaÑ BhagavÈ etadavoca “nimantitamha tayÈ brÈhmaÓa 
vassaÑvuÔÔhÈ1, apalokema taÑ icchÈma mayaÑ janapadacÈrikaÑ 
pakkamitun”ti. SaccaÑ bho Gotama nimantitattha mayÈ vassaÑvuÔÔhÈ, api 
ca yo deyyadhammo, so na dinno. TaÒca kho no asantaÑ, nopi 
adÈtukamyatÈ, taÑ kutettha labbhÈ bahukiccÈ gharÈvÈsÈ bahukaraÓÊyÈ, 
adhivÈsetu me bhavaÑ Gotamo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho BhagavÈ 
VeraÒjaÑ brÈhmaÓaÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ 
samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho VeraÒjo 
brÈhmaÓo tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo bho Gotama 
niÔÔhitaÑ bhattan”ti. 
 
 23. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
yena VeraÒjassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. Atha kho VeraÒjo 
brÈhmaÓo BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena 
bhojanÊyena sahatthÈ santappetvÈ sampavÈretvÈ BhagavantaÑ bhuttÈviÑ 
onÊtapattapÈÓiÑ2 ticÊvarena acchÈdesi, ekamekaÒca bhikkhuÑ ekamekena 
dussayugena acchÈdesi. Athakho BhagavÈ VeraÒjaÑ brÈhmaÓaÑ dhammiyÈ 
kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi. Atha kho BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ 
anupagamma SoreyyaÑ Sa~kassaÑ KaÓÓakujjaÑ yena PayÈgapatiÔÔhÈnaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ PayÈgapatiÔÔhÈne Ga~gaÑ nadiÑ uttaritvÈ 
yena BÈrÈÓasÊ tadavasari. Atha kho BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ yathÈbhirantaÑ 
viharitvÈ yena VesÈlÊ tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Anupubbena cÈrikaÑ 
caramÈno yena VesÈlÊ tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyanti.  
 

VeraÒjabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
______________________________________________________________ 
 1. VassaÑvutthÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 2. OÓÊtapattapÈÓiÑ (Ka)

 



 

1. PÈrÈjikakaÓÉa 
 

1. PaÔhamapÈrÈjika     SudinnabhÈÓavÈra 

 24. Tena kho pana samayena VesÈliyÈ avid|re KalandagÈmo nÈma 
atthi1, tattha Sudinno nÈma Kalandaputto seÔÔhiputto hoti. Atha kho Sudinno 
Kalandaputto sambahulehi2 sahÈyakehi saddhiÑ VesÈliÑ agamÈsi 
kenacideva karaÓÊyena. Tena kho pana samayena BhagavÈ mahatiyÈ 
parisÈya parivuto dhammaÑ desento nisinno hoti. Addasa kho Sudinno 
Kalandaputto BhagavantaÑ mahatiyÈ parisÈya parivutaÑ dhammaÑ 
desentaÑ nisinnaÑ, disvÈnassa etadahosi “yann|nÈhampi dhammaÑ 
suÓeyyan”ti. Atha kho Sudinno Kalandaputto yena sÈ parisÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnassa kho Sudinnassa 
Kalandaputtassa etadahosi “yathÈ yathÈ kho ahaÑ BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ 
ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, yann|nÈhaÑ 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajeyyan”ti. Atha kho sÈ parisÈ BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassitÈ 
samÈdapitÈ samuttejitÈ sampahaÑsitÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
 
 25. Atha kho Sudinno Kalandaputto aciravuÔÔhitÈya parisÈya yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Sudinno Kalandaputto 
BhagavantaÑ etadavoca “yathÈ yathÈhaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ 
ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, icchÈmahaÑ 
bhante kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajituÑ, pabbÈjetu maÑ BhagavÈ”ti. AnuÒÒÈtosi pana tvaÑ 
Sudinna mÈtÈpit|hi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈti. Na kho ahaÑ bhante 
anuÒÒÈto mÈtÈpit|hi agÈrasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KalandagÈmo nÈma hoti (SÊ), kalandagÈmo hoti (SyÈ) 2. Sampah|lehi (SÊ) 
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anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈti. Na kho Sudinna TathÈgatÈ ananuÒÒÈtaÑ 
mÈtÈpit|hi puttaÑ pabbÈjentÊti. SohaÑ bhante tathÈ karissÈmi, yathÈ maÑ 
mÈtÈpitaro anujÈnissanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈti. 
 
 26. Atha kho Sudinno Kalandaputto VesÈliyaÑ taÑ karaÓÊyaÑ tÊretvÈ 
yena KalandagÈmo yena mÈtÈpitaro tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
mÈtÈpitaro etadavoca “ammatÈtÈ yathÈ yathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ 
ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, icchÈmahaÑ 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajituÑ, anujÈnÈtha maÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. EvaÑ 
vutte Sudinnassa Kalandaputtassa mÈtÈpitaro SudinnaÑ KalandaputtaÑ 
etadavocuÑ “tvaÑ khosi tÈta Sudinna amhÈkaÑ ekaputtako piyo manÈpo 
sukhedhito sukhaparihato, na tvaÑ tÈta Sudinna kiÒci dukkhassa jÈnÈsi, 
maraÓenapi mayaÑ te akÈmakÈ vinÈ bhavissÈma, kiÑ pana mayaÑ taÑ 
jÊvantaÑ anujÈnissÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. . Dutiyampi kho 
Sudinno Kalandaputto mÈtÈpitaro etadavoca “ammatÈtÈ yathÈ yathÈhaÑ 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ 
ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ 
brahmacariyaÑ carituÑ, icchÈmahaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ, anujÈnÈtha maÑ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. Dutiyampi kho Sudinnassa 
Kalandaputtassa mÈtÈpitaro SudinnaÑ KalandaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ 
khosi tÈta Sudinna amhÈkaÑ ekaputtako piyo manÈpo sukhedhito 
sukhaparihato, na tvaÑ tÈta Sudinna kiÒci dukkhassa jÈnÈsi, maraÓenapi 
mayaÑ te akÈmakÈ vinÈ bhavissÈma, kiÑ pana mayaÑ taÑ jÊvantaÑ 
anujÈnissÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. . Tatiyampi kho Sudinno 
Kalandaputto mÈtÈpitaro etadavoca “ammatÈtÈ yathÈ yathÈhaÑ BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ 
ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ 
carituÑ, icchÈmahaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ, anujÈnÈtha maÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈyÈ”ti. 
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Tatiyampi kho Sudinnassa Kalandaputtassa mÈtÈpitaro SudinnaÑ 
KalandaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ khosi tÈta Sudinna amhÈkaÑ ekaputtako 
piyo manÈpo sukhedhito sukhaparihato, na tvaÑ tÈta Sudinna kiÒci 
dukkhassa jÈnÈsi, maraÓenapi mayaÑ te akÈmakÈ vinÈ bhavissÈma, kiÑ 
pana mayaÑ taÑ jÊvantaÑ anujÈnissÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈyÈ”ti. 
 
 27. Atha kho Sudinno Kalandaputto “na maÑ mÈtÈpitaro anujÈnanti 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti tattheva anantarahitÈya bh|miyÈ nipajji 
“idheva me maraÓaÑ bhavissati pabbajjÈ vÈ”ti. Atha kho Sudinno 
Kalandaputto ekampi bhattaÑ na bhuÒji, dvepi bhattÈni na bhuÒji, tÊÓipi 
bhattÈni na bhuÒji, cattÈripi bhattÈni na bhuÒji, paÒcapi bhattÈni na bhuÒji, 
chapi bhattÈni na bhuÒji, sattapi bhattÈni na bhuÒji. 
 
 28. Atha kho Sudinnassa Kalandaputtassa mÈtÈpitaro SudinnaÑ 
KalandaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ khosi tÈta Sudinna amhÈkaÑ ekaputtako 
piyo manÈpo sukhedhito sukhaparihato, na tvaÑ tÈta Sudinna kiÒci 
dukkhassa jÈnÈsi, maraÓenapi mayaÑ te akÈmakÈ vinÈ bhavissÈma, kiÑ 
pana mayaÑ taÑ jÊvantaÑ anujÈnissÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, 
uÔÔhehi tÈta Sudinna bhuÒja ca piva ca paricÈrehi ca, bhuÒjanto pivanto 
paricÈrento kÈme paribhuÒjanto puÒÒÈni karonto abhiramassu, na taÑ 
mayaÑ anujÈnÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. EvaÑ vutte Sudinno 
Kalandaputto tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho Sudinnassa 
Kalandaputtassa mÈtÈpitaro SudinnaÑ KalandaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ 
khosi tÈta Sudinna amhÈkaÑ ekaputtako piyo manÈpo sukhedhito 
sukhaparihato, na tvaÑ tÈta Sudinna kiÒci dukkhassa jÈnÈsi, maraÓenapi 
mayaÑ te akÈmakÈ vinÈ bhavissÈma, kiÑ pana mayaÑ taÑ jÊvantaÑ 
anujÈnissÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, uÔÔhehi tÈta Sudinna bhuÒja 
ca piva ca paricÈrehi ca, bhuÒjanto pivanto paricÈrento kÈme paribhuÒjanto 
puÒÒÈni karonto abhiramassu, na taÑ mayaÑ anujÈnÈma agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. Tatiyampi kho Sudinno Kalandaputto tuÓhÊ ahosi.  

 Atha kho Sudinnassa Kalandaputtassa sahÈyakÈ yena Sudinno 
Kalandaputto tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ SudinnaÑ KalandaputtaÑ 
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etadavocuÑ “tvaÑ khosi samma Sudinna mÈtÈpit|naÑ ekaputtako piyo 
manÈpo sukhedhito sukhaparihato, na tvaÑ samma Sudinna kiÒci dukkhassa 
jÈnÈsi, maraÓenapi te mÈtÈpitaro akÈmakÈ vinÈ bhavissanti, kiÑ pana taÑ 
jÊvantaÑ anujÈnissanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, uÔÔhehi samma 
Sudinna bhuÒja ca piva ca paricÈrehi ca, bhuÒjanto pivanto paricÈrento 
kÈme paribhuÒjanto puÒÒÈni karonto abhiramassu, na taÑ mÈtÈpitaro 
anujÈnissanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. EvaÑ vutte Sudinno 
Kalandaputto tuÓhÊ ahosi.  . Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho Sudinnassa 
Kalandaputtassa sahÈyakÈ SudinnaÑ KalandaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ 
khosi samma Sudinna -pa-. Tatiyampi kho Sudinno Kalandaputto tuÓhÊ 
ahosi. 
 
 29. Atha kho Sudinnassa Kalandaputtassa sahÈyakÈ yena Sudinnassa 
Kalandaputtassa mÈtÈpitaro tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ Sudinnassa 
Kalandaputtassa mÈtÈpitaro etadavocuÑ “ammatÈtÈ eso Sudinno 
anantarahitÈya bh|miyÈ nipanno ‘idheva me maraÓaÑ bhavissati pabbajjÈ 
vÈ’ti, sace tumhe SudinnaÑ nÈnujÈnissatha agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈya, tattheva maraÓaÑ Ègamissati, sace pana tumhe SudinnaÑ 
anujÈnissatha agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, pabbajitampi naÑ 
dakkhissatha, sace Sudinno nÈbhiramissati agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, 
kÈ tassa aÒÒÈ gati bhavissati, idheva paccÈgamissati, anujÈnÈtha SudinnaÑ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. AnujÈnÈma tÈtÈ SudinnaÑ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈti. Atha kho Sudinnassa Kalandaputtassa sahÈyakÈ 
yena Sudinno Kalandaputto tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ SudinnaÑ 
KalandaputtaÑ etadavocuÑ “uÔÔhehi samma Sudinna anuÒÒÈtosi mÈtÈpit|hi 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. 
 
 30. Atha kho Sudinno Kalandaputto “anuÒÒÈtomhi kira mÈtÈpit|hi 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti haÔÔho udaggo pÈÓinÈ gattÈni 
paripuÒchanto vuÔÔhÈsi. Atha kho Sudinno Kalandaputto katipÈhaÑ balaÑ 
gÈhetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Sudinno 
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Kalandaputto BhagavantaÑ etadavoca “anuÒÒÈto1 ahaÑ bhante mÈtÈpit|hi 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, pabbÈjetu maÑ BhagavÈ”ti. Alattha kho 
Sudinno Kalandaputto Bhagavato santike pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. 
Acir|pasampanno ca panÈyasmÈ Sudinno evar|pe dhutaguÓe samÈdÈya 
vattati, ÈraÒÒiko hoti piÓÉapÈtiko paÑsuk|liko sapadÈnacÈriko, aÒÒataraÑ 
VajjigÈmaÑ upanissÈya viharati. 

 Tena kho pana samayena VajjÊ dubbhikkhÈ hoti dvÊhitikÈ setaÔÔhikÈ 
salÈkÈvuttÈ, na sukarÈ uÒchena paggahena yÈpetuÑ. Atha kho Èyasmato 
Sudinnassa etadahosi “etarahi kho VajjÊ dubbhikkhÈ dvÊhitikÈ setaÔÔhikÈ 
salÈkÈvuttÈ, na sukarÈ uÒchena paggahena yÈpetuÑ, bah| kho pana me 
VesÈliyaÑ ÒÈtÊ aÉÉhÈmahaddhanÈ mahÈbhogÈ pah|tajÈtar|parajatÈ 
pah|tavitt|pakaraÓÈ pah|tadhanadhaÒÒÈ, yaÑn|nÈhaÑ ÒÈtÊ upanissÈya 
vihareyyaÑ, ÒÈtÊ maÑ2 nissÈya dÈnÈni dassanti, puÒÒÈni karissanti, bhikkh| 
ca lÈbhaÑ lacchanti, ahaÒca piÓÉakena na kilamissÈmÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Sudinno senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena VesÈlÊ tena 
pakkÈmi, anupubbena yena VesÈlÊ tadavasari. Tatra sudaÑ ÈyasmÈ Sudinno 
VesÈliyaÑ viharati MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. AssosuÑ kho Èyasmato 
Sudinnassa ÒÈtakÈ “Sudinno kira Kalandaputto VesÈliÑ anuppatto”ti. Te 
Èyasmato Sudinnassa saÔÔhimatte thÈlipÈke bhattÈbhihÈraÑ abhihariÑsu. 
Atha kho ÈyasmÈ Sudinno te saÔÔhimatte thÈlipÈke bhikkh|naÑ vissajjetvÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KalandagÈmaÑ paÓÉÈya 
pÈvisi, KalandagÈme sapadÈnaÑ piÓÉÈya caramÈno yena sakapitu 
nivesanaÑ tenupasa~kami. 
 
 31. Tena kho pana samayena Èyasmato Sudinnassa ÒÈtidÈsÊ ÈbhidosikaÑ 
kummÈsaÑ chaÉÉetukÈmÈ3 hoti. Atha kho ÈyasmÈ Sudinno taÑ ÒÈtidÈsiÑ 
etadavoca “sace taÑ bhagini chaÉÉanÊyadhammaÑ, idha me patte ÈkirÈ”ti. 
Atha kho Èyasmato Sudinnassa ÒÈtidÈsÊ taÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AnuÒÒÈtomhi (SÊ, SyÈ) 2. ©ÈtakÈpi maÑ (SyÈ) 3. ChaÔÔetukÈmÈ (Ka) 
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ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ Èyasmato Sudinnassa patte ÈkirantÊ hatthÈnaÒca 
pÈdÈnaÒca sarassa ca nimittaÑ aggahesi. Atha kho Èyasmato Sudinnassa 
ÒÈtidÈsÊ yenÈyasmato Sudinnassa mÈtÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
Èyasmato Sudinnassa mÈtaraÑ etadavoca “yaggheyye jÈneyyÈsi ayyaputto 
Sudinno anuppatto”ti. Sace je tvaÑ saccaÑ bhaÓasi, adÈsiÑ taÑ karomÊti. 
 
 32. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Sudinno taÑ ÈbhidosikaÑ 
kummÈsaÑ aÒÒataraÑ kuÔÔam|laÑ1 nissÈya paribhuÒjati. PitÈpi kho 
Èyasmato Sudinnassa kammantÈ Ègacchanto addasa ÈyasmantaÑ SudinnaÑ 
taÑ ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ aÒÒataraÑ kuÔÔam|laÑ nissÈya 
paribhuÒjantaÑ, disvÈna yenÈyasmÈ Sudinno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ SudinnaÑ etadavoca “atthi nÈma tÈta Sudinna ÈbhidosikaÑ 
kummÈsaÑ paribhuÒjissasi, nanu nÈma tÈta Sudinna sakaÑ gehaÑ 
gantabban”ti. Agamimha2 kho te gahapati gehaÑ, tatÈyaÑ Èbhidosiko 
kummÈsoti. Atha kho Èyasmato Sudinnassa pitÈ Èyasmato Sudinnassa 
bÈhÈyaÑ gahetvÈ ÈyasmantaÑ SudinnaÑ etadavoca “ehi tÈta Sudinna 
gharaÑ gamissÈmÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Sudinno yena sakapitu nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Èyasmato 
Sudinnassa pitÈ ÈyasmantaÑ SudinnaÑ etadavoca “bhuÒja tÈta SudinnÈ”ti. 
AlaÑ gahapati kataÑ me ajja bhattakiccanti. AdhivÈsehi tÈta Sudinna 
svÈtanÈya bhattanti. AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ Sudinno tuÓhÊbhÈvena. Atha 
kho ÈyasmÈ Sudinno uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
 
 33. Atha kho Èyasmato Sudinnassa mÈtÈ tassÈ rattiyÈ accayena haritena 
gomayena pathaviÑ opuÒjÈpetvÈ3 dve puÒje kÈrÈpesi ekaÑ hiraÒÒassa ekaÑ 
suvaÓÓassa, tÈva mahantÈ puÒjÈ ahesuÑ orato Ôhito puriso pÈrato ÔhitaÑ 
purisaÑ na passati, pÈrato Ôhito puriso orato ÔhitaÑ purisaÑ na passati. Te 
puÒje kilaÒjehi paÔicchÈdÈpetvÈ majjhe ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ tirokaraÓÊyaÑ 
parikkhipitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KuÉÉam|laÑ (SÊ, SyÈ) 2. AgamamhÈ (Ka) 3. OpuÒchÈpetvÈ (SÊ, SyÈ) 
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Èyasmato Sudinnassa purÈÓadutiyikaÑ Èmantesi “tena hi vadhu yena 
ala~kÈrena ala~katÈ puttassa me Sudinnassa piyÈ ahosi manÈpÈ, tena 
ala~kÈrena ala~karÈ”ti. “EvaÑ ayye”ti kho Èyasmato Sudinnassa 
purÈÓadutiyikÈ Èyasmato Sudinnassa mÈtuyÈ paccassosi. 
 
 34. Atha kho ÈyasmÈ Sudinno pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena sakapitu nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Èyasmato Sudinnassa pitÈ yenÈyasmÈ 
Sudinno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te puÒje vivarÈpetvÈ ÈyasmantaÑ 
SudinnaÑ etadavoca “idaÑ te tÈta Sudinna mÈtu mattikaÑ, itthikÈya 
itthidhanaÑ, aÒÒaÑ pettikaÑ, aÒÒaÑ pitÈmahaÑ. LabbhÈ tÈta Sudinna 
hÊnÈyÈvattitvÈ bhogÈ ca bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca kÈtuÑ, ehi tvaÑ tÈta Sudinna 
hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjassu puÒÒÈni ca karohÊ”ti. TÈta na ussahÈmi 
na visahÈmi, abhirato ahaÑ brahmacariyaÑ carÈmÊti. Dutiyampi kho -pa-. 
Tatiyampi kho Èyasmato Sudinnassa pitÈ ÈyasmantaÑ SudinnaÑ etadavoca 
“idaÑ te tÈta Sudinna mÈtu mattikaÑ, itthikÈya itthidhanaÑ, aÒÒaÑ 
pettikaÑ, aÒÒaÑ pitÈmahaÑ. LabbhÈ tÈta Sudinna hÊnÈyÈvattitvÈ bhogÈ ca 
bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca kÈtuÑ, ehi tvaÑ tÈta Sudinna hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca 
bhuÒjassu puÒÒÈni ca karohÊ”ti. VadeyyÈma kho taÑ gahapati sace tvaÑ 
nÈtikaÉÉheyyÈsÊti. Vadehi tÈta sudinnÈti. Tena hi tvaÑ gahapati mahante 
mahante sÈÓipasibbake kÈrÈpetvÈ hiraÒÒasuvaÓÓassa p|rÈpetvÈ sakaÔehi 
nibbÈhÈpetvÈ majjhe Ga~gÈya sote opÈtehi1. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi te 
gahapati bhavissati tatonidÈnaÑ bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso 
vÈ Èrakkho vÈ, so te na bhavissatÊti. EvaÑ vutte Èyasmato Sudinnassa pitÈ 
anattamano ahosi “kathaÑ hi nÈma putto Sudinno evaÑ vakkhatÊ”ti.  
 
 35. Atha kho Èyasmato Sudinnassa pitÈ Èyasmato Sudinnassa 
purÈÓadutiyikaÑ Èmantesi “tena hi vadhu tvaÑ piyÈ ca manÈpÈ ca2, 
______________________________________________________________ 
 1. OsÈdehi (SÊ, SyÈ) 2. Tvampi yÈca (SÊ) 
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appeva nÈma putto Sudinno tuyhampi vacanaÑ kareyyÈ”ti. Atha kho 
Èyasmato Sudinnassa purÈÓadutiyikÈ Èyasmato Sudinnassa pÈdesu gahetvÈ 
ÈyasmantaÑ SudinnaÑ etadavoca “kÊdisÈ nÈma tÈ ayyaputta accharÈyo, 
yÈsaÑ tvaÑ hetu brahmacariyaÑ carasÊ”ti. Na kho ahaÑ bhagini 
accharÈnaÑ hetu brahmacariyaÑ carÈmÊti. Atha kho Èyasmato Sudinnassa 
purÈÓadutiyikÈ “ajjatagge maÑ ayyaputto Sudinno bhaginivÈdena 
samudÈcaratÊ”ti tattheva mucchitÈ papatÈ. 

 Atha kho ÈyasmÈ Sudinno pitaraÑ etadavoca “sace gahapati bhojanaÑ 
dÈtabbaÑ detha, mÈ no viheÔhayitthÈ”ti. BhuÒja tÈta SudinnÈti. Atha kho 
Èyasmato Sudinnassa mÈtÈ ca pitÈ ca ÈyasmantaÑ SudinnaÑ paÓÊtena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesuÑ sampavÈresuÑ. Atha kho 
Èyasmato Sudinnassa mÈtÈ ÈyasmantaÑ SudinnaÑ bhuttÈviÑ 
onÊtapattapÈÓiÑ etadavoca “idaÑ tÈta Sudinna kulaÑ aÉÉhaÑ mahaddhanaÑ 
mahÈbhogaÑ pah|tajÈtar|parajataÑ pah|tavitt|pakaraÓaÑ 
pah|tadhanadhaÒÒaÑ, labbhÈ tÈta Sudinna hÊnÈyÈvattitvÈ bhogÈ ca 
bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca kÈtuÑ, ehi tvaÑ tÈta Sudinna hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca 
bhuÒjassu puÒÒÈni ca karohÊ”ti. Amma na ussahÈmi na visahÈmi, abhirato 
ahaÑ brahmacariyaÑ carÈmÊti. Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho 
Èyasmato Sudinnassa mÈtÈ ÈyasmantaÑ SudinnaÑ etadavoca “idaÑ tÈta 
Sudinna kulaÑ aÉÉhaÑ mahaddhanaÑ mahÈbhogaÑ pah|tajÈtar|parajataÑ 
pah|tavitt|pakaraÓaÑ pah|tadhanadhaÒÒaÑ1, tena hi tÈta Sudinna bÊjakampi 
dehi, mÈ no aputtakaÑ sÈpateyyaÑ Licchavayo atiharÈpesun”ti. EtaÑ kho 
me amma sakkÈ kÈtunti. KahaÑ pana tÈta Sudinna etarahi viharasÊti. 
MahÈvane ammÈti. Atha kho ÈyasmÈ Sudinno uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
 
 36. Atha kho Èyasmato Sudinnassa mÈtÈ Èyasmato Sudinnassa 
purÈÓadutiyikaÑ Èmantesi “tena hi vadhu yadÈ utunÊ hosi, pupphaÑ te 
uppannaÑ hoti, atha me ÈroceyyÈsÊ”ti. “EvaÑ ayye”ti kho Èyasmato 
Sudinnassa purÈÓadutiyikÈ Èyasmato Sudinnassa mÈtuyÈ paccassosi. Atha 
kho Èyasmato Sudinnassa purÈÓadutiyikÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Pah|tadhanadhaÒÒaÑ (-pa- carÈmÊti) itipÈÔho sabbattha natthi, |no maÒÒe. 
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nacirasseva utunÊ ahosi, pupphaÑsÈ uppajji. Atha kho Èyasmato Sudinnassa 
purÈÓadutiyikÈ Èyasmato Sudinnassa mÈtaraÑ etadavoca “utunÊmhi ayye 
pupphaÑ me uppannan”ti. Tena hi vadhu yena ala~kÈrena ala~katÈ puttassa 
Sudinnassa piyÈ ahosi manÈpÈ, tena ala~kÈrena ala~karÈti. “EvaÑ ayye”ti 
kho Èyasmato Sudinnassa purÈÓadutiyikÈ Èyasmato Sudinnassa mÈtuyÈ 
paccassosi. Atha kho Èyasmato Sudinnassa mÈtÈ Èyasmato Sudinnassa 
purÈÓadutiyikaÑ ÈdÈya yena MahÈvanaÑ yenÈyasmÈ Sudinno 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SudinnaÑ etadavoca “idaÑ tÈta 
Sudinna kulaÑ aÉÉhaÑ mahaddhanaÑ mahÈbhogaÑ pah|tajÈtar|parajataÑ 
pah|tavitt|pakaraÓaÑ pah|tadhanadhaÒÒaÑ, labbhÈ tÈta Sudinna 
hÊnÈyÈvattitvÈ bhogÈ ca bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca kÈtuÑ, ehi tvaÑ tÈta Sudinna 
hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjassu puÒÒÈni ca karohÊ”ti. Amma na ussahÈmi 
na visahÈmi, abhirato ahaÑ brahmacariyaÑ carÈmÊti. Dutiyampi kho -pa-. 
Tatiyampi kho Èyasmato Sudinnassa mÈtÈ ÈyasmantaÑ SudinnaÑ etadavoca 
“idaÑ tÈta Sudinna kulaÑ aÉÉhaÑ mahaddhanaÑ mahÈbhogaÑ 
pah|tajÈtar|parajataÑ pah|tavitt|pakaraÓaÑ pah|tadhanadhaÒÒaÑ, tena hi 
tÈta Sudinna bÊjakaÑpi dehi, mÈ no aputtakaÑ sÈpateyyaÑ Licchavayo 
atiharÈpesun”ti. EtaÑ kho me amma sakkÈ kÈtunti purÈÓadutiyikÈya 
bÈhÈyaÑ gahetvÈ MahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ apaÒÒatte sikkhÈpade 
anÈdinavadasso purÈÓadutiyikÈya tikkhattuÑ methunaÑ dhammaÑ 
abhiviÒÒÈpesi. SÈ tena gabbhaÑ gaÓhi. BhummÈ devÈ saddamanussÈvesuÑ 
“nirabbudo vata bho bhikkhusaÑgho nirÈdÊnavo, Sudinnena Kalandaputtena 
abbudaÑ uppÈditaÑ, ÈdÊnavo uppÈdito”ti. BhummÈnaÑ devÈnaÑ saddaÑ 
sutvÈ CÈtumahÈrÈjikÈ1 devÈ saddamanussÈvesuÑ -pa-. TÈvatiÑsÈ devÈ. 
YÈmÈ devÈ. TusitÈ devÈ. NimmÈnaratÊ devÈ. ParanimmitavasavattÊ devÈ. 
BrahmakÈyikÈ devÈ saddamanussÈvesuÑ “nirabbudo vata bho 
bhikkhusaÑgho nirÈdÊnavo, Sudinnena Kalandaputtena abbudaÑ uppÈditaÑ, 
ÈdÊnavo uppÈdito”ti. Itiha tena khaÓena tena muhuttena yÈva brahmalokÈ 
saddo abbhuggacchi. 
______________________________________________________________ 
 1. CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ) 
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 Atha kho Èyasmato Sudinnassa purÈÓadutiyikÈ tassa gabbhassa 
paripÈkamanvÈya puttaÑ vijÈyi. Atha kho Èyasmato Sudinnassa sahÈyakÈ 
tassa dÈrakassa BÊjakoti nÈmaÑ akaÑsu, Èyasmato Sudinnassa 
purÈÓadutiyikÈya BÊjakamÈtÈti nÈmaÑ akaÑsu, Èyasmato Sudinnassa 
BÊjakapitÈti nÈmaÑ akaÑsu. Te aparena samayena ubho agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitvÈ arahattaÑ sacchÈkaÑsu. 
 
 37. Atha kho Èyasmato Sudinnassa ahudeva kukkuccaÑ ahu vippaÔisÈro 
“alÈbhÈ vata me, na vata me lÈbhÈ, dulladdhaÑ vata me, na vata me 
suladdhaÑ, yohaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ nÈsakkhiÑ 
yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ caritun”ti. So teneva 
kukkuccena tena vippaÔisÈrena kiso ahosi l|kho dubbaÓÓo 
uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto, antomano lÊnamano dukkhÊ 
dummano vippaÔisÈrÊ pajjhÈyi. 
 
 38. Atha kho Èyasmato Sudinnassa sahÈyakÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ 
SudinnaÑ etadavocuÑ “pubbe kho tvaÑ Èvuso Sudinna vaÓÓavÈ ahosi 
pÊÓindriyo pasannamukhavaÓÓo vippasannachavivaÓÓo, so dÈni tvaÑ etarahi 
kiso l|kho dubbaÓÓo uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto antomano 
lÊnamano dukkhÊ dummano vippaÔisÈrÊ pajjhÈyasi, kacci no tvaÑ Èvuso 
Sudinna anabhirato brahmacariyaÑ carasÊ”ti. Na kho ahaÑ Èvuso anabhirato 
brahmacariyaÑ carÈmi, atthi me pÈpakammaÑ kataÑ, purÈÓadutiyikÈya 
methuno dhammo paÔisevito, tassa mayhaÑ Èvuso ahudeva kukkuccaÑ, ahu 
vippaÔisÈro “alÈbhÈ vata me, na vata me lÈbhÈ, dulladdhaÑ vata me, na vata 
me suladdhaÑ, yohaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ 
nÈsakkhiÑ yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ caritun”ti. 
AlaÑ hi te Èvuso Sudinna kukkuccÈya alaÑ vippaÔisÈrÈya, yaÑ tvaÑ evaÑ 
svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ na sakkhissasi yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carituÑ. Nanu Èvuso BhagavatÈ 
anekapariyÈyena virÈgÈya dhammo desito no sarÈgÈya, visaÑyogÈya 
dhammo desito no saÑyogÈya, anupÈdÈnÈya dhammo desito no sa-
upÈdÈnÈya. Tattha nÈma tvaÑ Èvuso 
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BhagavatÈ virÈgÈya dhamme desite sarÈgÈya cetessasi, visaÑyogÈya 
dhamme desite saÑyogÈya cetessasi, anupÈdÈnÈya dhamme desite sa-
upÈdÈnÈya cetessasi. Nanu Èvuso BhagavatÈ anekapariyÈyena rÈgavirÈgÈya 
dhammo desito, madanimmadanÈya pipÈsavinayÈya ÈlayasamugghÈtÈya 
vaÔÔupacchedÈya taÓhÈkkhayÈya virÈgÈya nirodhÈya nibbÈnÈya dhammo 
desito, nanu Èvuso BhagavatÈ anekapariyÈyena kÈmÈnaÑ pahÈnaÑ 
akkhÈtaÑ, kÈmasaÒÒÈnaÑ pariÒÒÈ akkhÈtÈ, kÈmapipÈsÈnaÑ paÔivinayo 
akkhÈto, kÈmavitakkÈnaÑ samugghÈto akkhÈto, kÈmapariÄÈhÈnaÑ 
v|pasamo akkhÈto. NetaÑ Èvuso appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya pasannÈnaÑ 
vÈ bhiyyobhÈvÈya, atha khvetaÑ Èvuso appasannÈnaÒceva appasÈdÈya 
pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattÈyÈti.  
 
 39. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ SudinnaÑ anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ 
SudinnaÑ paÔipucchi “saccaÑ kira tvaÑ Sudinna purÈÓadutiyikÈya 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ “ananucchavikaÑ1 moghapurisa ananulomikaÑ appatir|paÑ 
assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa 
evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ na sakkhissasi yÈvajÊvaÑ 
paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carituÑ. Nanu mayÈ moghapurisa 
anekapariyÈyena virÈgÈya dhammo desito no sarÈgÈya, visaÑyogÈya 
dhammo desito no saÑyogÈya, anupÈdÈnÈya dhammo desito no sa-
upÈdÈnÈya. Tattha nÈma tvaÑ moghapurisa mayÈ virÈgÈya dhamme desite 
sarÈgÈya cetessasi, visaÑyogÈya dhamme desite saÑyogÈya cetessasi, 
anupÈdÈnÈya dhamme desite sa-upÈdÈnÈya cetessasi. Nanu mayÈ 
moghapurisa anekapariyÈyena rÈgavirÈgÈya dhammo desito, 
madanimmadanÈya pipÈsavinayÈya ÈlayasamugghÈtÈya vaÔÔupacchedÈya 
taÓhÈkkhÈyÈya virÈgÈya nirodhÈya nibbÈnÈya dhammo desito, nanu mayÈ 
moghapurisa anekapariyÈyena 
______________________________________________________________ 
 1. AnanucchaviyaÑ (SÊ) 
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kÈmÈnaÑ pahÈnaÑ akkhÈtaÑ, kÈmasaÒÒÈnaÑ pariÒÒÈ akkhÈtÈ, 
kÈmapipÈsÈnaÑ paÔivinayo akkhÈto, kÈmavitakkÈnaÑ samugghÈto akkhÈto, 
kÈmapariÄÈhÈnaÑ v|pasamo akkhÈto. VaraÑ te moghapurisa Èsivisassa1 
ghoravisassa mukhe a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ, na tveva mÈtugÈmassa a~gajÈte 
a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ. VaraÑ te moghapurisa kaÓhasappassa mukhe 
a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ, na tveva mÈtugÈmassa a~gajÈte a~gajÈtaÑ 
pakkhittaÑ. VaraÑ te moghapurisa a~gÈrakÈsuyÈ ÈdittÈya sampajjalitÈya 
sajotibh|tÈya a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ, na tveva mÈtugÈmassa a~gajÈte 
a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ. TaÑ kissa hetu, tatonidÈnaÑ hi moghapurisa 
maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na tveva tappaccayÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjeyya, itonidÈnaÒca kho moghapurisa kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. Tattha nÈma tvaÑ 
moghapurisa yaÑ tvaÑ asaddhammaÑ gÈmadhammaÑ vasaladhammaÑ 
duÔÔhullaÑ odakantikaÑ rahassaÑ dvayaÑdvayasamÈpattiÑ samÈpajjissasi. 
Bah|naÑ kho tvaÑ moghapurisa akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÈdikattÈ 
pubba~gamo. NetaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya pasannÈnaÑ 
vÈ bhiyyobhÈvÈya, atha khvetaÑ moghapurisa appasannÈnaÒceva 
appasÈdÈya pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattÈyÈ”ti.  

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SudinnaÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
dubbharatÈya dupposatÈya mahicchatÈya asantuÔÔhitÈya2 sa~gaÓikÈya 
kosajjassa avaÓÓaÑ bhÈsitvÈ anekapariyÈyena subharatÈya suposatÈya 
appicchassa santuÔÔhassa sallekhassa dhutassa pÈsÈdikassa apacayassa 
vÊriyÈrambhassa3 vaÓÓaÑ bhÈsitvÈ bhikkh|naÑ tadanucchavikaÑ 
tadanulomikaÑ dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–tena hi 
bhikkhave bhikkhunaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmi4 dasa atthavase paÔicca 
saÑghasuÔÔhutÈya saÑghaphÈsutÈya dumma~k|naÑ puggalÈnaÑ niggahÈya 
pesalÈnaÑ bhikkh|naÑ phÈsuvihÈrÈya diÔÔhadhammikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ 
saÑvarÈya samparÈyikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ paÔighÈtÈya appasannÈnaÑ pasÈdÈya 
pasannÈnaÑ bhiyyobhÈvÈya saddhammaÔÔhitiyÈ vinayÈnuggahÈya. EvaÒca 
pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsÊvisassa (SÊ, SyÈ) 2. AsantuÔÔhatÈya (SyÈ)  
 3. VÊriyÈrabbhassa (Ka) 4. PaÒÒÈpessÈmi (SÊ, SyÈ) 
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 “Yo pana bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔiseveyya, pÈrÈjiko hoti 

asaÑvÈso”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti.  

 

SudinnabhÈÓavÈro niÔÔhito. 

_____ 

 

MakkaÔÊvatthu 

 40. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu VesÈliyaÑ MahÈvane 

makkaÔiÑ Èmisena upalÈpetvÈ tassÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevati. Atha 

kho so bhikkhu pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaraÑ ÈdÈya VesÈliÑ 

piÓÉÈya pÈvisi. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| 

senÈsanacÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ yena tassa bhikkhuno vihÈro tenupasa~kamiÑsu, 

addasa kho sÈ makkaÔÊ te bhikkh| d|ratova Ègacchante, disvÈna yena te 

bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tesaÑ bhikkh|naÑ purato kaÔimpi 

cÈlesi, cheppampi cÈlesi, kaÔimpi oÉÉi, nimittampi akÈsi. Atha kho tesaÑ 

bhikkh|naÑ etadahosi “nissaÑsayaÑ kho so bhikkhu imissÈ makkaÔiyÈ 

methunaÑ dhammaÑ paÔisevatÊ”ti ekamantaÑ nilÊyiÑsu. Atha kho so 

bhikkhu VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ piÓÉapÈtaÑ ÈdÈya paÔikkami. 

 

 41. Atha kho sÈ makkaÔÊ yena so bhikkhu tenupasa~kami. Atha kho so 

bhikkhu taÑ piÓÉapÈtaÑ ekadesaÑ bhuÒjitvÈ ekadesaÑ tassÈ makkaÔiyÈ 

adÈsi. Atha kho sÈ makkaÔÊ taÑ piÓÉapÈtaÑ bhuÒjitvÈ tassa bhikkhuno kaÔiÑ 

oÉÉi. Atha kho so bhikkhu tassÈ makkaÔiyÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevati. 

Atha kho te bhikkh| taÑ bhikkhuÑ etadavocuÑ “nanu Èvuso BhagavatÈ 

sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kissa tvaÑ Èvuso makkaÔiyÈ methunaÑ dhammaÑ 

paÔisevasÊ”ti. SaccaÑ Èvuso BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, taÒca kho 
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manussitthiyÈ no tiracchÈnagatÈyÈti. Nanu Èvuso tatheva taÑ hoti, 
ananucchavikaÑ Èvuso ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ 
akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tvaÑ Èvuso evaÑ svÈkkhÈte 
dhammavinaye pabbajitvÈ na sakkhissasi yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carituÑ. Nanu Èvuso BhagavatÈ 
anekapariyÈyena virÈgÈya dhammo desito no 
sarÈgÈya -pa- kÈmapariÄÈhÈnaÑ v|pasamo akkhÈto. NetaÑ Èvuso 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya pasannÈnaÑ vÈ bhiyyobhÈvÈya, athakhvetaÑ 
Èvuso appasannÈnaÒceva appasÈdÈya pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ 
aÒÒathattÈyÈti. Atha kho te bhikkh| taÑ bhikkhuÑ anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
 
 42. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ taÑ bhikkhuÑ paÔipucchi “saccaÑ kira 
tvaÑ bhikkhu makkaÔiyÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ “ananucchavikaÑ moghapurisa 
ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ 
hi nÈma tvaÑ moghapurisa evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ na 
sakkhissasi yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carituÑ. 
Nanu mayÈ moghapurisa anekapariyÈyena virÈgÈya dhammo desito no 
sarÈgÈya -pa- kÈmapariÄÈhÈnaÑ v|pasamo akkhÈto. VaraÑ te moghapurisa 
Èsivisassa ghoravisassa mukhe a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ, na tveva makkaÔiyÈ 
a~gajÈte a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ. VaraÑ te moghapurisa kaÓhasappassa 
mukhe a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ, na tveva makkaÔiyÈ a~gajÈte a~gajÈtaÑ 
pakkhittaÑ. VaraÑ te moghapurisa a~gÈrakÈsuyÈ ÈdittÈya sampajjalitÈya 
sajotibh|tÈya a~gajÈtaÑ pakkhittaÑ, na tveva makkaÔiyÈ a~gajÈte a~gajÈtaÑ 
pakkhittaÑ. TaÑ kissa hetu, tatonidÈnaÑ hi moghapurisa maraÓaÑ vÈ 
nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na tveva tappaccayÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, 
itonidÈnaÒca kho moghapurisa kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. Tattha nÈma tvaÑ moghapurisa 
yaÑ tvaÑ asaddhammaÑ gÈmadhammaÑ vasaladhammaÑ duÔÔhullaÑ 
odakantikaÑ rahassaÑ dvayaÑdvayasamÈpattiÑ samÈpajjissasi. NetaÑ 
moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
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 “Yo pana bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔiseveyya, antamaso 
tiracchÈnagatÈyapi, pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 

MakkaÔÊvatthu niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
SanthatabhÈÓavÈra 

 43. Tena kho pana samayena sambahulÈ VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| 
yÈvadatthaÑ bhuÒjiÑsu, yÈvadatthaÑ supiÑsu, yÈvadatthaÑ nhÈyiÑsu, 
yÈvadatthaÑ bhuÒjitvÈ yÈvadatthaÑ supitvÈ yÈvadatthaÑ nhÈyitvÈ ayoniso 
manasi karitvÈ sikkhaÑ apaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈ methunaÑ 
dhammaÑ paÔiseviÑsu. Te aparena samayena ÒÈtibyasanenapi phuÔÔhÈ 
bhogabyasanenapi phuÔÔhÈ rogabyasanenapi phuÔÔhÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti “na mayaÑ bhante Œnanda Buddhagarahino, 
na dhammagarahino, na saÑghagarahino, attagarahino mayaÑ bhante 
Œnanda anaÒÒagarahino, mayamevamhÈ alakkhikÈ mayaÑ appapuÒÒÈ, ye 
mayaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ nÈsakkhimhÈ yÈvajÊvaÑ 
paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, idÈni cepi1 mayaÑ 
bhante Œnanda labheyyÈma Bhagavato santike pabbajjaÑ labheyyÈma 
upasampadaÑ, idÈnipi mayaÑ vipassakÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pubbarattÈpararattaÑ bodhipakkhikÈnaÑ dhammÈnaÑ 
bhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ vihareyyÈma, sÈdhu bhante Œnanda Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocehÊ”ti. EvamÈvusoti kho ÈyasmÈ Œnando VesÈlikÈnaÑ 
VajjiputtakÈnaÑ paÔissuÓitvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. 

 AÔÔhÈnametaÑ Œnanda anavakÈso, yaÑ TathÈgato VajjÊnaÑ vÈ 
VajjiputtakÈnaÑ vÈ kÈraÓÈ sÈvakÈnaÑ pÈrÈjikaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ 
sam|haneyyÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. IdÈnipi ce (SyÈ) 
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 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ 
katvÈ bhikkh| Èmantesi yo bhikkhave1 sikkhaÑ apaccakkhÈya dubbalyaÑ 
anÈvikatvÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevati, so Ègato na upasampÈdetabbo. 
Yo ca kho bhikkhave2 sikkhaÑ paccakkhÈya dubbalyaÑ ÈvikatvÈ methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevati, so Ègato upasampÈdetabbo. EvaÒca pana bhikkhave 
imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 44. “Yo pana bhikkhu bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno sikkhaÑ 
apaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈ methunaÑ dhammaÑ paÔiseveyya, 
antamaso tiracchÈnagatÈyapi, pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti. 
 
 45. YopanÈti yo yÈdiso yathÈyutto yathÈjacco yathÈnÈmo yathÈgotto 
yathÈsÊlo yathÈvihÈrÊ yathÈgocaro thero vÈ navo vÈ majjhimo vÈ, eso vuccati 
“yo panÈ”ti. 

 * Bhikkh|ti bhikkhakoti bhikkhu, bhikkhÈcariyaÑ ajjhupagatoti 
bhikkhu, bhinnapaÔadharoti bhikkhu, samaÒÒÈya bhikkhu, paÔiÒÒÈya 
bhikkhu, ehi bhikkh|ti bhikkhu, tÊhi saraÓagamanehi upasampannoti 
bhikkhu, bhadro bhikkhu, sÈro bhikkhu, sekho bhikkhu, asekho bhikkhu, 
samaggena saÑghena Òatticatutthena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena 
upasampannoti bhikkhu. Tatra yvÈyaÑ bhikkhu samaggena saÑghena 
Òatticatutthena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena upasampanno, ayaÑ 
imasmiÑ atthe adhippeto “bhikkh|”ti. 

 + SikkhÈti tisso sikkhÈ adhisÊlasikkhÈ adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ. 
Tatra yÈyaÑ adhisÊlasikkhÈ, ayaÑ imasmiÑ atthe adhippetÈ “sikkhÈ”ti. 

 SÈjÊvaÑ nÈma yaÑ BhagavatÈ paÒÒattaÑ sikkhÈpadaÑ, etaÑ sÈjÊvaÑ 
nÈma. TasmiÑ sikkhati, tena vuccati “sÈjÊvasamÈpanno”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Yo pana bhikkhave bhikkhu (SÊ) yo kho bhikkhave bhikkhu (SyÈ) 
 2. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu (SÊ, SyÈ) 

 * Abhi 2. 254 piÔÔhe JhÈnavibha~gepi. + DÊ 3. 183 piÔÔhepi.  
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 SikkhaÑ apaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈti atthi bhikkhave 
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca apaccakkhÈtÈ, atthi bhikkhave 
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca paccakkhÈtÈ. 

 KathaÒca bhikkhave dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca 
apaccakkhÈtÈ. Idha bhikkhave bhikkhu ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ 
cavitukÈmo bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno 
gihibhÈvaÑ patthayamÈno upÈsakabhÈvaÑ patthayamÈno ÈrÈmikabhÈvaÑ 
patthayamÈno sÈmaÓerabhÈvaÑ patthayamÈno titthiyabhÈvaÑ patthayamÈno 
titthiyasÈvakabhÈvaÑ patthayamÈno assamaÓabhÈvaÑ patthayamÈno 
asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno yaÑn|nÈhaÑ BuddhaÑ 
paccakkheyyanti vadati viÒÒÈpeti. EvaÑpi bhikkhave 
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca apaccakkhÈtÈ. 

 Atha vÈ pana ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ cavitukÈmo 
bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno gihibhÈvaÑ 
patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno yann|nÈhaÑ 
dhammaÑ paccakkheyyanti vadati viÒÒÈpeti -pa- yann|nÈhaÑ saÑghaÑ. 
Yann|nÈhaÑ sikkhaÑ. Yann|nÈhaÑ vinayaÑ. Yann|nÈhaÑ pÈtimokkhaÑ. 
Yann|nÈhaÑ uddesaÑ. Yann|nÈhaÑ upajjhÈyaÑ. Yann|nÈhaÑ ÈcariyaÑ. 
Yann|nÈhaÑ saddhivihÈrikaÑ. Yann|nÈhaÑ antevÈsikaÑ. Yann|nÈhaÑ 
samÈnupajjhÈyakaÑ. Yann|nÈhaÑ samÈnÈcariyakaÑ. Yann|nÈhaÑ 
sabrahmacÈriÑ paccakkheyyanti vadati viÒÒÈpeti. Yann|nÈhaÑ gihÊ assanti 
vadati viÒÒÈpeti. Yann|nÈhaÑ upÈsako assanti. Yann|nÈhaÑ ÈrÈmiko 
assanti. Yann|nÈhaÑ sÈmaÓero assanti. Yann|nÈhaÑ titthiyo assanti. 
Yann|nÈhaÑ titthiyasÈvako assanti. Yann|nÈhaÑ assamaÓo assanti. 
Yann|nÈhaÑ asakyaputtiyo assanti vadati viÒÒÈpeti. EvaÑpi bhikkhave 
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca apaccakkhÈtÈ.  
 
 46. Atha vÈ pana ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ cavitukÈmo 
bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno gihibhÈvaÑ 
patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno yadi panÈhaÑ 
BuddhaÑ paccakkheyyanti  
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vadati viÒÒÈpeti -pa- yadi panÈhaÑ asakyaputtiyo assanti vadati 
viÒÒÈpeti -pa- apÈhaÑ BuddhaÑ paccakkheyyanti vadati 
viÒÒÈpeti -pa- apÈhaÑ asakyaputtiyo assanti vadati viÒÒÈpeti -pa- handÈhaÑ 
BuddhaÑ paccakkheyyanti vadati viÒÒÈpeti -pa- handÈhaÑ asakyaputtiyo 
assanti vadati viÒÒÈpeti -pa- hoti me BuddhaÑ paccakkheyyanti vadati 
viÒÒÈpeti -pa- hoti me asakyaputtiyo assanti vadati viÒÒÈpeti. EvaÑpi 
bhikkhave dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca apaccakkhÈtÈ.  
 
 47. Atha vÈ pana ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ cavitukÈmo 
bhikkhubhÈvaÑ aÔÔiyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno gihibhÈvaÑ 
patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno mÈtaraÑ sarÈmÊti 
vadati viÒÒÈpeti. PitaraÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. BhÈtaraÑ sarÈmÊti vadati 
viÒÒÈpeti. BhaginiÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. PuttaÑ sarÈmÊti vadati 
viÒÒÈpeti. DhÊtaraÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. PajÈpatiÑ saramÊti vadati 
viÒÒÈpeti. ©Ètake saramÊti vadati viÒÒÈpeti. Mitte sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
GÈmaÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. NigamaÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
KhettaÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. VatthuÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
HiraÒÒaÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. SuvaÓÓaÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
SippaÑ sarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. Pubbe hasitaÑ lapitaÑ kÊÄitaÑ 
samanussarÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. EvaÑpi bhikkhave 
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca apaccakkhÈtÈ. 
 
 48. Atha vÈ pana ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ cavitukÈmo 
bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno gihibhÈvaÑ 
patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno mÈtÈ me atthi, sÈ 
mayÈ posetabbÈti vadati viÒÒÈpeti. PitÈ me atthi, so mayÈ posetabboti vadati 
viÒÒÈpeti. BhÈtÈ me atthi, so mayÈ posetabboti vadati viÒÒÈpeti. BhaginÊ me 
atthi, sÈ mayÈ posetabbÈti vadati viÒÒÈpeti. Putto me atthi, so mayÈ 
posetabboti vadati viÒÒÈpeti. DhÊtÈ me atthi, sÈ mayÈ posetabbÈti vadati 
viÒÒÈpeti. PajÈpati me atthi, sÈ mayÈ posetabbÈti vadati 
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viÒÒÈpeti. ©ÈtakÈ me atthi, te mayÈ posetabbÈti vadati viÒÒÈpeti. MittÈ me 
atthi, te mayÈ posetabbÈti vadati viÒÒÈpeti. EvaÑpi bhikkhave 
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca apaccakkhÈtÈ. 
 
 49. Atha vÈ pana ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ cavitukÈmo 
bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno gihibhÈvaÑ 
patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno mÈtÈ me atthi, sÈ 
maÑ posessatÊti vadati viÒÒÈpeti. PitÈ me atthi, so maÑ posessatÊti vadati 
viÒÒÈpeti. BhÈtÈ me atthi, so maÑ posessatÊti vadati viÒÒÈpeti. BhaginÊ me 
atthi, sÈ maÑ posessatÊti vadati viÒÒÈpeti. Putto me atthi, so maÑ posessatÊti 
vadati viÒÒÈpeti. DhÊtÈ me atthi, sÈ maÑ posessatÊti vadati viÒÒÈpeti. 
PajÈpati me atthi, sÈ maÑ posessatÊti vadati viÒÒÈpeti. ©ÈtakÈ me atthi, te 
maÑ posessantÊti vadati viÒÒÈpeti. MittÈ me atthi, te maÑ posessantÊti 
vadati viÒÒÈpeti. GÈmo me atthi, tenÈhaÑ jÊvissÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
Nigamo me atthi, tenÈhaÑ jÊvissÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. KhettaÑ me atthi, 
tenÈhaÑ jÊvissÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. Vatthu me atthi, tenÈhaÑ jÊvissÈmÊti 
vadati viÒÒÈpeti. HiraÒÒaÑ me atthi, tenÈhaÑ jÊvissÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
SuvaÓÓaÑ me atthi, tenÈhaÑ jÊvissÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. SippaÑ me atthi, 
tenÈhaÑ jÊvissÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. EvaÑpi bhikkhave 
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca apaccakkhÈtÈ. 
 
 50. Atha vÈ pana ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ cavitukÈmo 
bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno gihibhÈvaÑ 
patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno dukkaranti vadati 
viÒÒÈpeti. Na sukaranti vadati viÒÒÈpeti. Duccaranti vadati viÒÒÈpeti. Na 
sucaranti vadati viÒÒÈpeti. Na ussahÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. Na visahÈmÊti 
vadati viÒÒÈpeti. Na ramÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. NÈbhiramÈmÊti vadati 
viÒÒÈpeti. EvaÑpi kho bhikkhave dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca 
apaccakkhÈtÈ. 
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 51. KathaÒca bhikkhave dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca 
paccakkhÈtÈ. Idha bhikkhave bhikkhu ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ 
cavitukÈmo bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno 
gihibhÈvaÑ patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno 
BuddhaÑ paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. EvaÑpi bhikkhave 
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca paccakkhÈtÈ. 

 Atha vÈ pana ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ cavitukÈmo 
bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno gihibhÈvaÑ 
patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno dhammaÑ 
paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. SaÑghaÑ paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
SikkhaÑ paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. VinayaÑ paccakkhÈmÊti vadati 
viÒÒÈpeti. PÈtimokkhaÑ paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. UddesaÑ 
paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. UpajjhÈyaÑ paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
ŒcariyaÑ paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. SaddhivihÈrikaÑ paccakkhÈmÊti 
vadati viÒÒÈpeti. AntevÈsikaÑ paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. 
SamÈnupajjhÈyakaÑ paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. SamÈnÈcariyakaÑ 
paccakkhÈmÊti vadati viÒÒÈpeti. SabrahmacÈriÑ paccakkhÈmÊti vadati 
viÒÒÈpeti. GihÊti maÑ dhÈrehÊti vadati viÒÒÈpeti. UpÈsakoti maÑ dhÈrehÊti 
vadati viÒÒÈpeti. ŒrÈmikoti maÑ dhÈrehÊti vadati viÒÒÈpeti. SÈmaÓeroti 
maÑ dhÈrehÊti vadati viÒÒÈpeti. Titthiyoti maÑ dhÈrehÊti vadati viÒÒÈpeti. 
TitthiyasÈvakoti maÑ dhÈrehÊti vadati viÒÒÈpeti. AssamaÓoti maÑ dhÈrehÊti 
vadati viÒÒÈpeti. Asakyaputtiyoti maÑ dhÈrehÊti vadati viÒÒÈpeti. EvaÑpi 
bhikkhave dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca paccakkhÈtÈ. 
 
 52. Atha vÈ pana ukkaÓÔhito anabhirato sÈmaÒÒÈ cavitukÈmo 
bhikkhubhÈvaÑ aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno gihibhÈvaÑ 
patthayamÈno -pa- asakyaputtiyabhÈvaÑ patthayamÈno alaÑ me BuddhenÈti 
vadati viÒÒÈpeti -pa- alaÑ me sabrahmacÈrÊhÊti vadati viÒÒÈpeti. 
EvaÑpi -pa-. Atha vÈ pana -pa-. KiÑ nu me BuddhenÈti vadati 
viÒÒÈpeti -pa-. KiÑ nu me sabrahmacÈrÊhÊti vadati viÒÒÈpeti. Na mamattho 
BuddhenÈti vadati viÒÒÈpeti -pa-. Na mamattho sabrahmacÈrÊhÊti vadati 
viÒÒÈpeti. SumuttÈhaÑ  
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BuddhenÈti vadati viÒÒÈpeti -pa-. SumuttÈhaÑ sabrahmacÈrÊhÊti vadati 
viÒÒÈpeti. EvaÑpi bhikkhave dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca 
paccakkhÈtÈ. 
 
 53. YÈni vÈ panaÒÒÈnipi atthi BuddhavevacanÈni vÈ dhammavevacanÈni 
vÈ saÑghavevacanÈni vÈ sikkhÈvevacanÈni vÈ vinayavevacanÈni vÈ 
pÈtimokkhavevacanÈni vÈ uddesavevacanÈni vÈ upajjhÈyavevacanÈni vÈ 
ÈcariyavevacanÈni vÈ saddhivihÈrikavevacanÈni vÈ antevÈsikavevacanÈni vÈ 
samÈnupajjhÈyakavevacanÈni vÈ samÈnÈcariyakavevacanÈni vÈ 
sabrahmacÈrivevacanÈni vÈ gihivevacanÈni vÈ upÈsakavevacanÈni vÈ 
ÈrÈmikavevacanÈni vÈ sÈmaÓeravevacanÈni vÈ titthiyavevacanÈni vÈ 
titthiyasÈvakavevacanÈni vÈ assamaÓavevacanÈni vÈ 
asakyaputtiyavevacanÈni vÈ, tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi vadati 
viÒÒÈpeti. EvaÑ kho bhikkhave dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca 
paccakkhÈtÈ. 
 
 54. KathaÒca bhikkhave apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. Idha bhikkhave yehi 
ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi sikkhÈ paccakkhÈtÈ hoti, tehi ÈkÈrehi tehi 
li~gehi tehi nimittehi ummattako sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti 
sikkhÈ. Ummattakassa santike sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti 
sikkhÈ. Khittacitto sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. 
Khittacittassa santike sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. 
VedanÈÔÔo sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. VedanÈÔÔassa 
santike sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. DevatÈya santike 
sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. TiracchÈnagatassa santike 
sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. Ariyakena milakkhassa1 
santike sikkhaÑ paccakkhÈti, so ca na paÔivijÈnÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. 
Milakkhakena ariyassa santike sikkhaÑ paccakkhÈti, so ca na paÔivijÈnÈti, 
apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. Ariyakena ariyassa santike sikkhaÑ paccakkhÈti, 
so ca na 
______________________________________________________________ 
 1. Milakkhakassa (SÊ, SyÈ) milakkhussa (Ka) 
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paÔivijÈnÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. Milakkhakena milakkhassa santike 
sikkhaÑ paccakkhÈti, so ca na paÔivijÈnÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. 
DavÈya sikkhaÑ paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. RavÈya sikkhaÑ 
paccakkhÈti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. AsÈvetukÈmo sÈveti, apaccakkhÈtÈ 
hoti sikkhÈ. SÈvetukÈmo na sÈveti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. AviÒÒussa 
sÈveti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. ViÒÒussa na sÈveti, apaccakkhÈtÈ hoti 
sikkhÈ. Sabbaso vÈ pana na sÈveti, apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. EvaÑ kho 
bhikkhave apaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. 
 
 55. * Methunadhammo nÈma yo so asaddhammo gÈmadhammo 
vasaladhammo duÔÔhullaÑ odakantikaÑ rahassaÑ dvayaÑdvayasamÈpatti, 
eso methunadhammo nÈma. 

 PaÔisevati nÈma yo nimittena nimittaÑ a~gajÈtena a~gajÈtaÑ antamaso 
tilaphalamattaÑpi paveseti, eso paÔisevati nÈma. 

 Antamaso tiracchÈnagatÈyapÊti tiracchÈnagatitthiyÈpi methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevitvÈ assamaÓo hoti asakyaputtiyo, pageva manussitthiyÈ, 
tena vuccati “antamaso tiracchÈnagatÈyapÊ”ti.  

 PÈrÈjiko hotÊti seyyathÈpi nÈma puriso sÊsacchinno abhabbo tena 
sarÊrabandhanena jÊvituÑ, evameva bhikkhu methunaÑ dhammaÑ 
paÔisevitvÈ assamaÓo hoti asakyaputtiyo, tena vuccati “pÈrÈjiko hotÊ”ti. 

 AsaÑvÈsoti saÑvÈso nÈma ekakammaÑ ekuddeso samasikkhatÈ, eso 
saÑvÈso nÈma. So tena saddhiÑ natthi, tena vuccati “asaÑvÈso”ti. 
 
 56. Tisso itthiyo manussitthÊ amanussitthÊ tiracchÈnagatitthÊ. Tayo 
ubhatobyaÒjanakÈ manussubhatobyaÒjanako amanussubhatobyaÒjanako 
tiracchÈnagatubhatobyaÒjanako. Tayo paÓÉakÈ manussapaÓÉako 
______________________________________________________________ 
 * Khu 7. 107, 110, 112 piÔÔhe MahÈniddesepi. 
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amanussapaÓÉako tiracchÈnagatapaÓÉako. Tayo purisÈ manussapuriso 
amanussapuriso tiracchÈnagatapuriso. 

 ManussitthiyÈ tayo magge methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa vaccamagge passÈvamagge mukhe. AmanussitthiyÈ -pa-. 
TiracchÈnagatitthiyÈ tayo magge methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa vaccamagge passÈvamagge mukhe. . 
ManussubhatobyaÒjanakassa. AmanussubhatobyaÒjanakassa. 
TiracchÈnagatubhatobyaÒjanakassa tayo magge methunaÑ dhammaÑ 
paÔisevantassa Èpatti pÈrÈjikassa vaccamagge passÈvamagge mukhe. . 
ManussapaÓÉakassa dve magge methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa vaccamagge mukhe. . AmanussapaÓÉakassa. 
TiracchÈnagatapaÓÉakassa. Manussapurisassa. Amanussapurisassa. 
TiracchÈnagatapurisassa dve magge methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassa 
Èpatti pÈrÈjikassa vaccamagge mukhe. 
 
 57. Bhikkhussa sevanacittaÑ upaÔÔhite manussitthiyÈ vaccamaggaÑ 
a~gajÈtaÑ pavesentassa Èpatti pÈrÈjikassa. Bhikkhussa sevanacittaÑ 
upaÔÔhite manussitthiyÈ passÈvamaggaÑ. MukhaÑ a~gajÈtaÑ pavesentassa 
Èpatti pÈrÈjikassa. . Bhikkhussa sevanacittaÑ upaÔÔhite amanussitthiyÈ. 
TiracchÈnagatitthiyÈ. ManussubhatobyaÒjanakassa. 
AmanussubhatobyaÒjanakassa. TiracchÈnagatubhatobyaÒjanakassa 
vaccamaggaÑ. PassÈvamaggaÑ. MukhaÑ a~gajÈtaÑ pavesentassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. . Bhikkhussa sevanacittaÑ upaÔÔhite manussapaÓÉakassa 
vaccamaggaÑ. MukhaÑ a~gajÈtaÑ pavesentassa Èpatti pÈrÈjikassa. . 
Bhikkhussa sevanacittaÑ upaÔÔhite amanussapaÓÉakassa. 
TiracchÈnagatapaÓÉakassa. Manussapurisassa. Amanussapurisassa. 
TiracchÈnagatapurisassa. VaccamaggaÑ. MukhaÑ a~gajÈtaÑ pavesentassa 
Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 58. BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ 
vaccamaggena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ sÈdiyati1, 
paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa. . 
BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ vaccamaggena 
a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ na sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, 
ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa. . 
BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ bhikkhussa 
______________________________________________________________ 
 1. PavisanaÑ sÈdayati (Ka) 
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santike ÈnetvÈ vaccamaggena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ na 
sÈdiyati, paviÔÔhaÑ na sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti 
pÈrÈjikassa. . BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ 
vaccamaggena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ na sÈdiyati, 
paviÔÔhaÑ na sÈdiyati, ÔhitaÑ na sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti 
pÈrÈjikassa. . BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ 
vaccamaggena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ na sÈdiyati, 
paviÔÔhaÑ na sÈdiyati, ÔhitaÑ na sÈdiyati, uddharaÓaÑ na sÈdiyati, anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ 
passÈvamaggena. Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ 
sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti 
pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 
 
 59. BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ jÈgarantiÑ. SuttaÑ. MattaÑ. 
UmmattaÑ. PamattaÑ. MataÑ akkhÈyitaÑ. MataÑ yebhuyyena 
akkhÈyitaÑ -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MataÑ yebhuyyena khÈyitaÑ bhikkhussa 
santike ÈnetvÈ vaccamaggena. PassÈvamaggena. Mukhena a~gajÈtaÑ 
abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, 
uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ amanussitthiÑ. TiracchÈnagatitthiÑ. 
ManussubhatobyaÒjanakaÑ. AmanussubhatobyaÒjanakaÑ. 
TiracchÈnagatubhatobyaÒjanakaÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ vaccamaggena. 
PassÈvamaggena. Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ 
sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti 
pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ tiracchÈnagatubhatobyaÒjanakaÑ jÈgarantaÑ. 
SuttaÑ. MattaÑ. UmmattaÑ. PamattaÑ. MataÑ akkhÈyitaÑ. MataÑ 
yebhuyyena akkhÈyitaÑ -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MataÑ yebhuyyena 
khÈyitaÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ vaccamaggena. PassÈvamaggena. 
Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ  
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sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti 
thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ manussapaÓÉakaÑ. AmanussapaÓÉakaÑ. 
TiracchÈnagatapaÓÉakaÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ vaccamaggena. 
Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ 
sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa -pa- na 
sÈdiyati, anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ tiracchÈnagatapaÓÉakaÑ jÈgarantaÑ. SuttaÑ. 
MattaÑ. UmmattaÑ. PamattaÑ. MataÑ akkhÈyitaÑ. MataÑ yebhuyyena 
akkhÈyitaÑ -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MataÑ yebhuyyena khÈyitaÑ bhikkhussa 
santike ÈnetvÈ vaccamaggena. Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce 
pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ 
sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 
 
 60. BhikkhupaccatthikÈ manussapurisaÑ. AmanussapurisaÑ. 
TiracchÈnagatapurisaÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ vaccamaggena. Mukhena 
a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, 
ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, 
anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ tiracchÈnagatapurisaÑ jÈgarantaÑ. SuttaÑ. MattaÑ. 
UmmattaÑ. PamattaÑ. MataÑ akkhÈyitaÑ. MataÑ yebhuyyena 
akkhÈyitaÑ -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MataÑ yebhuyyena khÈyitaÑ bhikkhussa 
santike ÈnetvÈ vaccamaggena. Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, so ce 
pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ 
sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 
 
 61. BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ 
vaccamaggena. PassÈvamaggena. Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti 
santhatÈya asanthatassa. AsanthatÈya santhatassa. SanthatÈya santhatassa. 
AsanthatÈya asanthatassa. So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, 
ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, 
anÈpatti. 
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 BhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ jÈgarantiÑ. SuttaÑ. MattaÑ. 
UmmattaÑ. PamattaÑ. MataÑ akkhÈyitaÑ. MataÑ yebhuyyena 
akkhÈyitaÑ -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MataÑ yebhuyyena khÈyitaÑ bhikkhussa 
santike ÈnetvÈ vaccamaggena. PassÈvamaggena. Mukhena a~gajÈtaÑ 
abhinisÊdenti santhatÈya asanthatassa. AsanthatÈya santhatassa. SanthatÈya 
santhatassa. AsanthatÈya asanthatassa. So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ 
sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na 
sÈdiyati, anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ amanussitthiÑ. TiracchÈnagatitthiÑ. 
ManussubhatobyaÒjanakaÑ. AmanussubhatobyaÒjanakaÑ. 
TiracchÈnagatubhatobyaÒjanakaÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ vaccamaggena. 
PassÈvamaggena. Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti santhatassa 
asanthatassa. Asanthatassa santhatassa. Santhatassa santhatassa. 
Asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, 
ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, 
anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ tiracchÈnagatubhatobyaÒjanakaÑ jÈgarantaÑ. 
SuttaÑ. MattaÑ. UmmattaÑ. PamattaÑ. MataÑ akkhÈyitaÑ. MataÑ 
yebhuyyena akkhÈyitaÑ -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MataÑ yebhuyyena 
khÈyitaÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ vaccamaggena. PassÈvamaggena. 
Mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti santhatassa asanthatassa. Asanthatassa 
santhatassa. Santhatassa santhatassa. Asanthatassa asanthatassa. So ce 
pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ 
sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 
 
 62. BhikkhupaccatthikÈ manussapaÓÉakaÑ. AmanussapaÓÉakaÑ. 
TiracchÈnagatapaÓÉakaÑ. ManussapurisaÑ. AmanussapurisaÑ. 
TiracchÈnagatapurisaÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈ vaccamaggena, mukhena 
a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti santhatassa asanthatassa. Asanthatassa santhatassa. 
Santhatassa santhatassa. Asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanaÑ 
sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti 
pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 
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 BhikkhupaccatthikÈ tiracchÈnagatapurisaÑ jÈgarantaÑ. SuttaÑ. MattaÑ. 
UmmattaÑ. PamattaÑ. MataÑ akkhÈyitaÑ. MataÑ yebhuyyena 
akkhÈyitaÑ -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MataÑ yebhuyyena khÈyitaÑ bhikkhussa 
santike ÈnetvÈ vaccamaggena, mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti santhatassa 
asanthatassa. Asanthatassa santhatassa. Santhatassa santhatassa. 
Asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, 
ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, 
anÈpatti. 
 
 63. BhikkhupaccatthikÈ bhikkhuÑ manussitthiyÈ santike ÈnetvÈ 
a~gajÈtena vaccamaggaÑ. PassÈvamaggaÑ. MukhaÑ abhinisidenti. So ce 
pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ 
sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti.  

 BhikkhupaccatthikÈ bhikkhuÑ manussitthiyÈ jÈgarantiyÈ. SuttÈya. 
MattÈya. UmmattÈya. PamattÈya. MatÈya akkhÈyitÈya. MatÈya yebhuyyena 
akkhÈyitÈya -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MatÈya yebhuyyena khÈyitÈya santike 
ÈnetvÈ a~gajÈtena vaccamaggaÑ. PassÈvamaggaÑ. MukhaÑ abhinisÊdenti. 
So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ 
sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ bhikkhuÑ amanussitthiyÈ. TiracchÈnagatitthiyÈ. 
ManussubhatobyaÒjanakassa. AmanussubhatobyaÒjanakassa. 
TiracchÈnagatubhatobyaÒjanakassa. ManussapaÓÉakassa. 
AmanussapaÓÉakassa. TiracchÈnagatapaÓÉakassa. Manussapurisassa. 
Amanussapurisassa. TiracchÈnagatapurisassa santike ÈnetvÈ a~gajÈtena 
vaccamaggaÑ. MukhaÑ abhinisÊdenti. So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ 
sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa -pa- na 
sÈdiyati, anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ bhikkhuÑ tiracchÈnagatapurisassa jÈgarantassa. 
Suttassa. Mattassa. Ummattassa. Pamattassa. Matassa akkhÈyitassa. Matassa 
yebhuyyena akkhÈyitassa -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. Matassa yebhuyyena 
khÈyitassa santike ÈnetvÈ a~gajÈtena vaccamaggaÑ. MukhaÑ abhinisÊdenti. 
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So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ 
sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 
 
 64. BhikkhupaccatthikÈ bhikkhuÑ manussitthiyÈ santike ÈnetvÈ 
a~gajÈtena vaccamaggaÑ. PassÈvamaggaÑ. MukhaÑ abhinisÊdenti 
santhatassa asanthatÈya. Asanthatassa santhatÈya. Santhatassa santhatÈya. 
Asanthatassa asanthatÈya. So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, 
ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, 
anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ bhikkhuÑ manussitthiyÈ jÈgarantiyÈ. SuttÈya. 
MattÈya. UmmattÈya. PamattÈya. MatÈya akkhÈyitÈya. MatÈya yebhuyyena 
akkhÈyitÈya -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. MatÈya yebhuyyena khÈyitÈya santike 
ÈnetvÈ a~gajÈtena vaccamaggaÑ. PassÈvamaggaÑ. MukhaÑ abhinisÊdenti 
santhatassa asanthatÈya. Asanthatassa santhatÈya. Santhatassa santhatÈya. 
Asanthatassa asanthatÈya. So ce pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, 
ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti thullaccayassa -pa- na sÈdiyati, 
anÈpatti. 

 BhikkhupaccatthikÈ bhikkhuÑ amanussitthiyÈ. TiracchÈnagatittiyÈ. 
ManussubhatobyaÒjanakassa. AmanussubhatobyaÒjanakassa. 
TiracchÈnanagatubhatobyaÒjanakassa. ManussapaÓÉakassa. 
AmanussapaÓÉakassa. TiracchÈnagatapaÓÉakassa. Manussapurisassa. 
Amanussapurisassa. TiracchÈnagatapurisassa santike ÈnetvÈ a~gajÈtena 
vaccamaggaÑ. MukhaÑ abhinisÊdenti santhatassa asanthatassa. Asanthatassa 
santhatassa. Santhatassa santhatassa. Asanthatassa asanthatassa. So ce 
pavesanaÑ sÈdiyati, paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ 
sÈdiyati, Èpatti pÈrÈjikassa -pa- na sÈdiyati, anÈpatti. 
 
 65. BhikkhupaccatthikÈ bhikkhuÑ tiracchÈnagatapurisassa jÈgarantassa. 
Suttassa. Mattassa. Ummattassa. Pamattassa. Matassa akkhÈyitassa. Matassa 
yebhuyyena akkhÈyitassa -pa- Èpatti pÈrÈjikassa. Matassa yebhuyyena 
khÈyitassa santike ÈnetvÈ a~gajÈtena vaccamaggaÑ. MukhaÑ abhinisÊdenti 
santhatassa asanthatassa. Asanthatassa santhatassa. Santha- 
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tassa santhatassa. Asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanaÑ sÈdiyati, 

paviÔÔhaÑ sÈdiyati, ÔhitaÑ sÈdiyati, uddharaÓaÑ sÈdiyati, Èpatti 

thullaccayassa -pa- na sÈdiyati anÈpatti. 

 YathÈ bhikkhupaccatthikÈ vitthÈritÈ, evaÑ vitthÈretabbÈ. 

 RÈjapaccatthikÈ. CorapaccattikÈ. DhuttapaccatthikÈ. 

UppaÄagandhapaccatthikÈ. . SaÑkhittaÑ. 

 

 66. Maggena maggaÑ paveseti, Èpatti pÈrÈjikassa. Maggena amaggaÑ 

paveseti, Èpatti pÈrÈjikassa. Amaggena maggaÑ paveseti, Èpatti pÈrÈjikassa. 

Amaggena amaggaÑ paveseti, Èpatti thullaccayassa. 

 Bhikkhu suttabhikkhumhi vippaÔipajjati, paÔibuddho sÈdiyati, ubho 

nÈsetabbÈ. PaÔibuddho na sÈdiyati, d|sako nÈsetabbo. Bhikkhu 

suttasÈmaÓeramhi vippaÔipajjati, PaÔibuddho sÈdiyati, ubho nÈsetabbÈ. 

PaÔibuddho na sÈdiyati, d|sako nÈsetabbo. SÈmaÓero suttabhikkhumhi 

vippaÔipajjati, PaÔibuddho sÈdiyati, ubho nÈsetabbÈ. PaÔibuddho na sÈdiyati, 

d|sako nÈsetabbo. SÈmaÓero suttasÈmaÓeramhi vippaÔipajjati, PaÔibuddho 

sÈdiyati, ubho nÈsetabbÈ. PaÔibuddho na sÈdiyati, d|sako nÈsetabbo. 

 AnÈpatti ajÈnantassa asÈdiyantassa ummattakassa khittacittassa 

vedanÈÔÔassa ÈdikammikassÈti. 

 

SanthatabhÈÓavÈro niÔÔhito. 

_____ 

 

VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ 

   MakkaÔÊ vajjiputtÈ ca, gihÊ naggo ca titthiyÈ. 

   DÈrikuppalavaÓÓÈ ca, byaÒjanehipare duve. 
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   MÈtÈ dhÊtÈ bhaginÊ ca, jÈyÈ ca mudu lambinÈ. 
   Dve vaÓÈ lepacittaÒca, dÈrudhÊtalikÈya ca. 

   Sundarena saha paÒca, paÒca sivathikaÔÔhikÈ. 
   NÈgÊ yakkhÊ ca petÊ ca, paÓÉakopahato chupe. 

   Bhaddiye ArahaÑ sutto, SÈvatthiyÈ caturo pare. 
   VesÈliyÈ tayo mÈlÈ, supine BhÈrukacchako. 

   SupabbÈ SaddhÈ bhikkhunÊ, sikkhamÈnÈ sÈmaÓerÊ ca. 
   VesiyÈ paÓÉako gihÊ, aÒÒamaÒÒaÑ vuÉÉhapabbajito migoti. 
 

VinÊtavatthu 

 67. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu makkaÔiyÈ methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevi. Tassa kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒattaÑ, kacci nu kho ahaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ Èrocesi. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (1) 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| 
sikkhaÑ apaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈ methunaÑ dhammaÑ 
paÔiseviÑsu. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, 
kacci nu kho mayaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ ÈpannÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. ŒpattiÑ tumhe bhikkhave ÈpannÈ pÈrÈjikanti. (2) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu evaÑ me anÈpatti 
bhavissatÊti gihili~gena methunaÑ dhammaÑ paÔisevi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci nu kho ahaÑ pÈrÈjikaÑ 
ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (3) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu evaÑ me anÈpatti 
bhavissatÊti naggo hutvÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (4) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu evaÑ me anÈpatti 
bhavissatÊti kusacÊraÑ nivÈsetvÈ. VÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ. PhalakacÊraÑ 
nivÈsetvÈ. KesakambalaÑ nivÈsetvÈ. VÈlakambalaÑ nivÈsetvÈ. 
Ul|kapakkhikaÑ nivÈsetvÈ. AjinakkhipaÑ nivÈsetvÈ methunaÑ dhammaÑ 
paÔisevi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
pÈrÈjikanti. (5-11) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro piÓÉacÈriko bhikkhu pÊÔhake 
nipannaÑ dÈrikaÑ passitvÈ sÈratto a~guÔÔhaÑ a~gajÈtaÑ pavesesi, sÈ 
kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, 
Èpatti saÑghÈdisesassÈti. (12) 
 
 68. Tena kho pana samayena aÒÒataro mÈÓavako UppalavaÓÓÈya 
bhikkhuniyÈ paÔibaddhacitto hoti, atha kho so mÈÓavako UppalavaÓÓÈya 
bhikkhuniyÈ gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhÈya kuÔikaÑ pavisitvÈ nilÊno acchi. 
UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ pÈde 
pakkhÈletvÈ kuÔikaÑ pavisitvÈ maÒcake nisÊdi. Atha kho so mÈÓavako 
UppalavaÓÓaÑ bhikkhuniÑ uggahetvÈ d|sesi. UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ 
bhikkhunÊnaÑ etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkhuniyo bhikkh|naÑ etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnÈpatti bhikkhave 
asÈdiyantiyÈti. (13) 
 
 69. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno itthili~gaÑ 
pÈtubh|taÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
taÑ yeva upajjhaÑ tameva upasampadaÑ tÈniyeva1 vassÈni bhikkhunÊhi 
sa~gamituÑ2. YÈ Èpattiyo bhikkh|naÑ bhikkhunÊhi sÈdhÈraÓÈ, tÈ Èpattiyo 
bhikkhunÊnaÑ santike vuÔÔhÈtuÑ. YÈ Èpattiyo bhikkh|naÑ bhikkhunÊhi 
asÈdhÈraÓÈ, tÈhi ÈpattÊhi anÈpattÊti. (14) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarissÈ bhikkhuniyÈ purisali~gaÑ 
pÈtubh|taÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
taÑ yeva upajjhaÑ tameva upasampadaÑ tÈniyeva1 vassÈni bhikkh|hi 
sa~gamituÑ2. YÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TÈni (SÊ, SyÈ) 2. Sa~kamituÑ (SÊ, SyÈ) 
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Èpattiyo bhikkhunÊnaÑ bhikkh|hi sÈdhÈraÓÈ, tÈ Èpattiyo bhikkh|naÑ santike 
vuÔÔhÈtuÑ. YÈ Èpattiyo bhikkhunÊnaÑ bhikkh|hi asÈdhÈraÓÈ, tÈhi ÈpattÊhi 
anÈpattÊti. (15) 
 
 70. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu evaÑ me anÈpatti 
bhavissatÊti mÈtuyÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevi. DhÊtuyÈ methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevi. BhaginiyÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (16-18) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu purÈÓadutiyikÈya methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevi, tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (19) 
 
 71. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu mudupiÔÔhiko hoti. So 
anabhiratiyÈ pÊÄito attano a~gajÈtaÑ mukhena aggahesi. TassakukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (20) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu lambÊ hoti. So anabhiratiyÈ 
pÊÄito attano a~gajÈtaÑ attano vaccamaggaÑ pavesesi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (21) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu matasarÊraÑ passi. TasmiÑ 
ca sarÊre a~gajÈtasÈmantÈ vaÓo hoti. So evaÑ me anÈpatti bhavissatÊti 
a~gajÈte a~gajÈtaÑ pavesetvÈ vaÓena nÊhari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (22) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu matasarÊraÑ passi. TasmiÑ 
ca sarÊre a~gajÈtasÈmantÈ vaÓo hoti. So evaÑ me anÈpatti bhavissatÊti vaÓe 
a~gajÈtaÑ pavesetvÈ a~gajÈtena nÊhari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (23) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sÈratto lepacittassa nimittaÑ 
a~gajÈtena chupi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (24) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sÈratto dÈrudhÊtalikÈya 
nimittaÑ a~gajÈtena chupi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (25) 
 
 72. Tena kho pana samayena Sundaro nÈma bhikkhu RÈjagahÈ 
pabbajito rathikÈya1 gacchati. AÒÒatarÈ itthÊ “muhuttaÑ2 bhante Ègamehi 
vandissÈmÊ”ti sÈ vandantÊ antaravÈsakaÑ ukkhipitvÈ mukhena a~gajÈtaÑ 
aggahesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. SÈdiyi tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ 
BhagavÈ sÈdiyinti. AnÈpatti bhikkhu asÈdiyantassÈti. (26) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ bhikkhuÑ passitvÈ etadavoca 
“ehi bhante methunaÑ dhammaÑ paÔisevÈ”ti. AlaÑ bhagini netaÑ kappatÊti. 
Ehi bhante ahaÑ vÈyamissÈmi, tvaÑ mÈ vÈyami, evaÑ te anÈpatti 
bhavissatÊti. So bhikkhu tathÈ akÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (27) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ bhikkhuÑ passitvÈ etadavoca 
“ehi bhante methunaÑ dhammaÑ paÔisevÈ”ti. AlaÑ bhagini netaÑ kappatÊti. 
Ehi bhante tvaÑ vÈyama, ahaÑ na vÈyamissÈmi, evaÑ te anÈpatti 
bhavissatÊti. So bhikkhu tathÈ akÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (28) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ bhikkhuÑ passitvÈ etadavoca 
“ehi bhante methunaÑ dhammaÑ paÔisevÈ”ti. AlaÑ bhagini netaÑ kappatÊti. 
Ehi bhante abbhantaraÑ ghaÔÔetvÈ bahi mocehi -pa- bahi ghaÔÔetvÈ 
abbhantaraÑ mocehi, evaÑ te anÈpatti bhavissatÊti. So bhikkhu tathÈ akÈsi. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (29-
30) 
 
 73. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sivathikaÑ gantvÈ 
akkhÈyitaÑ sarÊraÑ passitvÈ tasmiÑ methunaÑ dhammaÑ paÔisevi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (31) 
______________________________________________________________ 
 1. RathiyÈya (Ka) 2. ItthÊ taÑ passitvÈ etadavoca muhuttaÑ (SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sivathikaÑ gantvÈ 
yebhuyyena akkhÈyitaÑ sarÊraÑ passitvÈ tasmiÑ methunaÑ dhammaÑ 
paÔisevi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
pÈrÈjikanti. (32) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sivathikaÑ gantvÈ 
yebhuyyena khÈyitaÑ sarÊraÑ passitvÈ tasmiÑ methunaÑ dhammaÑ 
paÔisevi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (33) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sivathikaÑ gantvÈ 
chinnasÊsaÑ passitvÈ vaÔÔakate mukhe chupantaÑ a~gajÈtaÑ pavesesi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (34) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sivathikaÑ gantvÈ 
chinnasÊsaÑ passitvÈ vaÔÔakate mukhe acchupantaÑ a~gajÈtaÑ pavesesi. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (35) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒatarissÈ itthiyÈ 
paÔibaddhacitto hoti. SÈ kÈla~katÈ1 susÈne chaÉÉitÈ aÔÔhikÈni vippakiÓÓÈni 
honti. Atha kho so bhikkhu sivathikaÑ gantvÈ aÔÔhikÈni sa~kaÉÉhitvÈ 
nimitte a~gajÈtaÑ paÔipÈdesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (36) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu nÈgiyÈ methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevi. YakkhiniyÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevi. PetiyÈ 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevi. PaÓÉakassa methunaÑ dhammaÑ paÔisevi. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (37-
40) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu upahatindriyo hoti. So 
“nÈhaÑ vediyÈmi2 sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ, anÈpatti me bhavissatÊ”ti 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevi -pa-. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
Vediyi vÈ so bhikkhave moghapuriso na vÈ vediyi, Èpatti pÈrÈjikassÈti. (41) 
______________________________________________________________ 
 1. KÈlakatÈ (SÊ, SyÈ) 2. VedayÈmi (Ka) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiyÈ methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevissÈmÊti chupitamatte vippaÔisÈrÊ ahosi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti saÑghÈdisesassÈti. (42) 
 
 74. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu Bhaddiye JÈtiyÈvane 
divÈvihÈragato nipanno hoti. Tassa a~gama~gÈni vÈt|patthaddhÈni honti. 
AÒÒatarÈ itthÊ passitvÈ a~gajÈte abhinisÊditvÈ yÈvadatthaÑ katvÈ pakkÈmi. 
Bhikkh| kilinnaÑ passitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. PaÒcahi 
bhikkhave ÈkÈrehi a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti rÈgena vaccena passÈvena 
vÈtena uccÈli~gapÈÓakadaÔÔhena, imehi kho bhikkhave paÒcahÈkÈrehi 
a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ 
tassa bhikkhuno rÈgena a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ assa, arahaÑ so bhikkhave 
bhikkhu, anÈpatti bhikkhave tassa bhikkhunoti. (43) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu SÈvatthiyÈ Andhavane 
divÈvihÈragato nipanno hoti. AÒÒatarÈ gopÈlikÈ passitvÈ a~gajÈte abhinisÊdi. 
So bhikkhu pavesanaÑ sÈdiyi, paviÔÔhaÑ sÈdiyi, ÔhitaÑ sÈdiyi, uddharaÓaÑ 
sÈdiyi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
pÈrÈjikanti. (44) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu SÈvatthiyÈ Andhavane 
divÈvihÈragato nipanno hoti. AÒÒatarÈ ajapÈlikÈ passitvÈ. AÒÒatarÈ 
kaÔÔhahÈrikÈ passitvÈ. AÒÒatarÈ gomayahÈrikÈ passitvÈ a~gajÈte abhinisÊdi. 
So bhikkhu pavesanaÑ sÈdiyi, paviÔÔhaÑ sÈdiyi, ÔhitaÑ sÈdiyi, uddharaÓaÑ 
sÈdiyi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
pÈrÈjikanti. (45-47) 
 
 75. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu VesÈliyaÑ MahÈvane 
divÈvihÈragato nipanno hoti. AÒÒatarÈ itthÊ passitvÈ a~gajÈte abhinisÊditvÈ 
yÈvadatthaÑ katvÈ sÈmantÈ hasamÈnÈ ÔhitÈ 
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hoti. So bhikkhu paÔibujjhitvÈ taÑ itthiÑ etadavoca “tuyhidaÑ kamman”ti. 
Œma mayhaÑ kammanti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. SÈdiyi tvaÑ 
bhikkh|ti. NÈhaÑ BhagavÈ jÈnÈmÊti. AnÈpatti bhikkhu ajÈnantassÈti. (48) 
 
 76. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu VesÈliyaÑ MahÈvane 
divÈvihÈragato rukkhaÑ apassÈya nipanno hoti. AÒÒatarÈ itthÊ passitvÈ 
a~gajÈte abhinisÊdi. So bhikkhu sahasÈ vuÔÔhÈsi, tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
SÈdiyi tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ BhagavÈ sÈdiyinti. AnÈpatti bhikkhu 
asÈdiyantassÈti. (49) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu VesÈliyaÑ MahÈvane 
divÈvihÈragato rukkhaÑ apassÈya nipanno hoti. AÒÒatarÈ itthÊ passitvÈ 
a~gajÈte abhinisÊdi. So bhikkhu akkamitvÈ pavattesi1. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. SÈdiyi tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ BhagavÈ sÈdiyinti. AnÈpatti 
bhikkhu asÈdiyantassÈti. (50) 
 
 77. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu VesÈliyaÑ MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ divÈvihÈragato dvÈraÑ vivaritvÈ nipanno hoti. Tassa 
a~gama~gÈni vÈt|patthaddhÈni honti. Tena kho pana samayena sambahulÈ 
itthiyo gandhaÒca mÈlaÒca ÈdÈya ÈrÈmaÑ ÈgamaÑsu vihÈrapekkhikÈyo. 
Atha kho tÈ itthiyo taÑ bhikkhuÑ passitvÈ a~gajÈte abhinisÊditvÈ 
yÈvadatthaÑ katvÈ “puris|sabho vatÈyan”ti vatvÈ gandhaÒca mÈlaÒca 
ÈropetvÈ pakkamiÑsu. Bhikkh| kilinnaÑ passitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. PaÒcahi bhikkhave ÈkÈrehi a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti rÈgena 
vaccena passÈvena vÈtena uccÈli~gapÈÓakadaÔÔhena, imehi kho bhikkhave 
paÒcahÈkÈrehi a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave 
anavakÈso, yaÑ tassa bhikkhuno rÈgena a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ assa, 
arahaÑ so bhikkhave bhikkhu, anÈpatti bhikkhave tassa bhikkhuno. 
AnujÈnÈmi bhikkhave divÈ paÔisallÊyantena dvÈraÑ saÑvaritvÈ 
paÔisallÊyitunti. (51) 
______________________________________________________________ 
 1. PavaÔÔesi (SÊ, SyÈ) 

 



PÈrÈjikapÈÄi 49 

 78. Tena kho pana samayena aÒÒataro BhÈrukacchako bhikkhu 
supinante1 purÈÓadutiyikÈya methunaÑ dhammaÑ paÔisevitvÈ “assamaÓo 
ahaÑ vibbhamissÈmÊ”ti BhÈrukacchaÑ gacchanto antarÈmagge ÈyasmantaÑ 
UpÈliÑ passitvÈ etamatthaÑ Èrocesi. ŒyasmÈ UpÈli evamÈha “anÈpatti 
Èvuso supinantenÈ”ti. (52) 

 Tena kho pana samayena RÈjagahe SupabbÈ nÈma upÈsikÈ 
mudhappasannÈ2 hoti. SÈ evaÑdiÔÔhikÈ hoti “yÈ methunaÑ dhammaÑ deti, 
sÈ aggadÈnaÑ detÊ”ti. SÈ bhikkhuÑ passitvÈ etadavoca “ehi bhante 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevÈ”ti. AlaÑ bhagini netaÑ kappatÊti. Ehi bhante 
|runtarikÈya3 ghaÔÔehi. EvaÑ te anÈpatti bhavissatÊti -pa-. Ehi bhante 
nÈbhiyaÑ ghaÔÔehi. Ehi bhante udaravaÔÔiyaÑ ghaÔÔehi. Ehi bhante 
upakacchake ghaÔÔehi. Ehi bhante gÊvÈyaÑ ghaÔÔehi. Ehi bhante 
kaÓÓacchidde ghaÔÔehi. Ehi bhante kesavaÔÔiyaÑ ghaÔÔehi. Ehi bhante 
a~gulantarikÈya ghaÔÔehi. Ehi bhante hatthena upakkamitvÈ mocessÈmi, 
evaÑ te anÈpatti bhavissatÊti. So bhikkhu tathÈ akÈsi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatthi saÑghÈdisesassÈti. (53-61) 
 
 79. Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ SaddhÈ nÈma upÈsikÈ 
mudhappasannÈ hoti. SÈ evaÑdiÔÔhikÈ hoti “yÈ methunaÑ dhammaÑ deti, sÈ 
aggadÈnaÑ detÊ”ti. SÈ bhikkhuÑ passitvÈ etadavoca “ehi bhante methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevÈ”ti. AlaÑ bhagini netaÑ kappatÊti. Ehi bhante 
|runtarikÈya ghaÔÔehi -pa-. Ehi bhante hatthena upakkamitvÈ mocessÈmi, 
evaÑ te anÈpatti bhavissatÊti. So bhikkhu tathÈ akÈsi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti saÑghÈdisesassÈti. (62-70) 
 
 80. Tena kho pana samayena VesÈliyaÑ LicchavikumÈrakÈ bhikkhuÑ 
gahetvÈ bhikkhuniyÈ vippaÔipÈdesuÑ. SikkhamÈnÈya vippaÔipÈdesuÑ. 
SÈmaÓeriyÈ vippaÔipÈdesuÑ. Ubho sÈdiyiÑsu, ubho nÈsetabbÈ. Ubho na 
sÈdiyiÑsu, ubhinnaÑ anÈpatti. (71-76) 
______________________________________________________________ 
 1. Supinantena (SÊ, SyÈ) 2. MuddhappasannÈ (SÊ) 3. �rantarikÈya (SÊ) 
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 81. Tena kho pana samayena VesÈliyaÑ LiccavikumÈrakÈ bhikkhuÑ 
gahetvÈ vesiyÈ vippaÔipÈdesuÑ. PaÓÉake vippaÔipÈdesuÑ. GihiniyÈ 
vippaÔipÈdesuÑ. Bhikkhu sÈdiyi, bhikkhu nÈsetabbo. Bhikkhu na sÈdiyi, 
bhikkhussa anÈpatti. (77-82) 

 Tena kho pana samayena VesÈliyaÑ LicchavikumÈrakÈ bhikkh| 
gahetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ vippaÔipÈdesuÑ. Ubho sÈdiyiÑsu, ubho nÈsetabbÈ. 
Ubho na sÈdiyiÑsu, ubhinnaÑ anÈpatti. (83-84) 
 
 82. Tena kho pana samayena aÒÒataro vuÉÉhapabbajito bhikkhu 
purÈÓadutiyikÈya dassanaÑ agamÈsi. SÈ “ehi bhante vibbhamÈ”ti aggahesi. 

So bhikkhu paÔikkamanto uttÈno paripati. SÈ ubbhajitvÈ1 a~gajÈte2 
abhinisÊdi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. SÈdiyi tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ 
BhagavÈ sÈdiyinti. AnÈpatti bhikkhu asÈdiyantassÈti. (85) 
 
 83. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu araÒÒe viharati. 
Migapotako tassa passÈvaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ passÈvaÑ pivanto mukhena 
a~gajÈtaÑ aggahesi. So bhikkhu sÈdiyi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (86) 
 

PaÔhamapÈrÈjikaÑ samattaÑ. 
_____ 

 
2. DutiyapÈrÈjika 

 84. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe 
pabbate. Tena kho pana samayena sambahulÈ sandiÔÔhÈ sambhattÈ bhikkh| 
Isigilipasse tiÓakuÔiyo karitvÈ vassaÑ upagacchiÑsu. ŒyasmÈpi Dhaniyo 
kumbhakÈraputto tiÓakuÔikaÑ karitvÈ vassaÑ upagacchi. Atha kho 
______________________________________________________________ 
 1. UbbhujitvÈ (SÊ, SyÈ) 2. A~gajÈtena (SÊ) 

 



PÈrÈjikapÈÄi 51 

te bhikkh| vassaÑvuÔÔhÈ temÈsaccayena tiÓakuÔiyo sinditvÈ tiÓaÒca 
kaÔÔhaÒca paÔisÈmetvÈ janapadacÈrikaÑ pakkamiÑsu. ŒyasmÈ pana Dhaniyo 
kumbhakÈraputto tattheva vassaÑ vasi, tattha hemantaÑ, tattha gimhaÑ. 
Atha kho Èyasmato Dhaniyassa kumbhakÈraputtassa gÈmaÑ piÓÉÈya 
paviÔÔhassa tiÓahÈriyo kaÔÔhahÈriyo tiÓakuÔikaÑ bhinditvÈ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca 
ÈdÈya agamaÑsu. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto tiÓaÒca 
kaÔÔhaÒca saÑkaÉÉhitvÈ tiÓakuÔikaÑ akÈsi. Dutiyampi kho Èyasmato 
Dhaniyassa kumbhakÈraputtassa gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhassa tiÓahÈriyo 
kaÔÔhahÈriyo tiÓakuÔikaÑ bhinditvÈ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca ÈdÈya agamaÑsu. 
Tatiyampi kho ÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto tiÓaÒca kaÔÔhaÒca 
saÑkaÉÉhitvÈ tiÓakuÔikaÑ akÈsi. Tatiyampi kho Èyasmato Dhaniyassa 
kumbhakÈraputtassa gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhassa tiÓahÈriyo kaÔÔhahÈriyo 
tiÓakuÔikaÑ bhinditvÈ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca ÈdÈya agamaÑsu. 

 Atha kho Èyasmato Dhaniyassa kumbhakÈraputtassa etadahosi 
“yÈvatatiyakaÑ kho me gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhassa tiÓahÈriyo kaÔÔhahÈriyo 
tiÓakuÔikaÑ bhinditvÈ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca ÈdÈya agamaÑsu, ahaÑ kho pana 
susikkhito anavayo sake Ècariyake kumbhakÈrakamme pariyodÈtasippo, 
yaÑn|nÈhaÑ sÈmaÑ cikkhallaÑ madditvÈ sabbamattikÈmayaÑ kuÔikaÑ 
kareyyan”ti. Atha kho ÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto sÈmaÑ 
cikkhallaÑ madditvÈ sabbamattikÈmayaÑ kuÔikaÑ karitvÈ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca 
gomayaÒca saÑkaÉÉhitvÈ taÑ kuÔikaÑ paci, sÈ ahosi kuÔikÈ abhir|pÈ 
dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ lohitikÈ1, seyyathÈpi indagopako. SeyyathÈpi nÈma 
ki~kaÓikasaddo2, evamevaÑ tassÈ kuÔikÈya saddo ahosi. 
 
 85. Atha kho BhagavÈ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ Gijjhak|ÔÈ 
pabbatÈ orohanto addasa taÑ kuÔikaÑ abhir|paÑ dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ 
lohitikaÑ, disvÈna bhikkh| Èmantesi “kiÑ etaÑ bhikkhave abhir|paÑ 
dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ lohitikaÑ, seyyathÈpi indagopako”ti. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Vigarahi Buddho BhagavÈ 
“ananucchavikaÑ bhikkhave tassa moghapurisassa ananulomikaÑ 
appatir|paÑ 
______________________________________________________________ 
 1. LohitakÈ (SyÈ) 2. Ki~kiÓikasaddo (SÊ, SyÈ) 
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assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma so bhikkhave 
moghapuriso sabbamattikÈmayaÑ kuÔikaÑ karissati, na hi nÈma bhikkhave 
tassa moghapurisassa pÈÓesu anuddayÈ anukampÈ avihesÈ bhavissati. 
GacchathetaÑ bhikkhave kuÔikaÑ bhindatha, mÈ pacchimÈ janatÈ pÈÓesu 
pÈtabyataÑ Èpajji. Na ca bhikkhave sabbamattikÈmayÈ kuÔikÈ kÈtabbÈ, yo 
kareyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. EvaÑ bhanteti kho te bhikkh| Bhagavato 
paÔissuÓitvÈ yena sÈ kuÔikÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ taÑ kuÔikaÑ 
bhindiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto te bhikkh| 
etadavoca “kissa me tumhe Èvuso kuÔikaÑ bhindathÈ”ti. BhagavÈ Èvuso 
bhedÈpetÊti. BhindathÈvuso sace dhammassÈmÊ bhedÈpetÊti. 
 
 86. Atha kho Èyasmato Dhaniyassa kumbhakÈraputtassa etadahosi 
“yÈvatatiyakaÑ kho me gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhassa tiÓahÈriyo kaÔÔhahÈriyo 
tiÓakuÔikaÑ bhinditvÈ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca ÈdÈya agamaÑsu, yÈpi mayÈ 
sabbamattikÈmayÈ kuÔikÈ katÈ, sÈpi BhagavatÈ bhedÈpitÈ, atthi ca me 
dÈrugahe gaÓako sandiÔÔho, yaÑn|nÈhaÑ dÈrugahe gaÓakaÑ dÈr|ni yÈcitvÈ 
dÈrukuÔikaÑ kareyyan”ti. Atha kho ÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto yena 
dÈrugahe gaÓako tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ dÈrugahe gaÓakaÑ 
etadavoca “yÈvatatiyakaÑ kho me Èvuso gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhassa 
tiÓahÈriyo kaÔÔhahÈriyo tiÓakuÔikaÑ bhinditvÈ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca ÈdÈya 
agamaÑsu, yÈpi mayÈ sabbamattikÈmayÈ kuÔikÈ katÈ, sÈpi BhagavatÈ 
bhedÈpitÈ, dehi me Èvuso dÈr|ni icchÈmi dÈrukuÔikaÑ1 kÈtun”ti. Natthi 
bhante tÈdisÈni dÈr|ni, yÈnÈhaÑ ayyassa dadeyyaÑ, atthi bhante 
devagahadÈr|ni nagarapaÔisa~khÈrikÈni ÈpadatthÈya nikkhittÈni, sace tÈni 
dÈr|ni rÈjÈ dÈpeti harÈpetha bhanteti. DinnÈni Èvuso raÒÒÈti. Atha kho 
dÈrugahe gaÓakassa etadahosi “ime kho samaÓÈ SakyaputtiyÈ dhammacÈrino 
samacÈrino2 brahmacarino saccavÈdino sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ, 
rÈjÈpimesaÑ abhippasanno, nÈrahati adinnaÑ dinnanti vattun”ti. Atha kho 
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 1. DÈrukuÉÉikaÑ kuÔikaÑ (SÊ) 2. SammacÈrino (Ka) 
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dÈrugahe gaÓako ÈyasmantaÑ DhaniyaÑ kumbhakÈraputtaÑ etadavoca 
“harÈpetha bhante”ti. Atha kho ÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto tÈni 
dÈr|ni khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chedÈpetvÈ sakaÔehi nibbÈhÈpetvÈ dÈrukuÔikaÑ 
akÈsi. 
 
 87. Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto RÈjagahe 
kammante anusaÒÒÈyamÈno yena dÈrugahe gaÓako tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ dÈrugahe gaÓakaÑ etadavoca “yÈni tÈni bhaÓe 
devagahadÈr|ni nagarapaÔisa~khÈrikÈni ÈpadatthÈya nikkhittÈni, kahaÑ tÈni 
dÈr|nÊ”ti. TÈni sÈmi dÈr|ni devena ayyassa Dhaniyassa kumbhakÈraputtassa 
dinnÈnÊti. Athakho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto anattamano 
ahosi “kathaÑ hi nÈma devo devagahadÈr|ni nagarapaÔisa~khÈrikÈni 
ÈpadatthÈya nikkhittÈni Dhaniyassa kumbhakÈraputtassa dassatÊ”ti. Athakho 
VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto yena rÈjÈ MÈgadho Seniyo 
BimbisÈro tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ SeniyaÑ 
BimbisÈraÑ etadavoca “saccaÑ kira devena1 devagahadÈr|ni 
nagarapaÔisa~khÈrikÈni ÈpadatthÈya nikkhittÈni Dhaniyassa 
kumbhakÈraputtassa dinnÈnÊ”ti. Ko evamÈhÈti. DÈrugahe gaÓako devÈti. 
Tena hi brÈhmaÓa dÈrugahe gaÓakaÑ ÈÓÈpehÊti. Atha kho VassakÈro 
brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto dÈrugahe gaÓakaÑ bandhaÑ2 ÈÓÈpesi. 
Addasa kho ÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto dÈrugahe gaÓakaÑ bandhaÑ 
niyyamÈnaÑ, disvÈna dÈrugahe gaÓakaÑ etadavoca “kissa tvaÑ Èvuso 
bandho niyyÈsÊ”ti. TesaÑ bhante dÈr|naÑ kiccÈti. GacchÈvuso ahaÑpi 
ÈgacchÈmÊti. EyyÈsi bhante purÈhaÑ haÒÒÈmÊti. 
 
 88. Atha kho ÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto yena raÒÒo 
MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa nivesanaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho rÈjÈ MÈgadho Seniyo 
BimbisÈro yenÈyasmÈ Dhaniyo kumbhakÈraputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ DhaniyaÑ kumbhakÈraputtaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro 
ÈyasmantaÑ DhaniyaÑ 
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kumbhakÈraputtaÑ etadavoca “saccaÑ kira mayÈ bhante devagahadÈr|ni 
nagarapaÔisa~khÈrikÈni ÈpadatthÈya nikkhittÈni ayyassa dinnÈnÊ”ti. EvaÑ 
mahÈrÈjÈti. MayaÑ kho bhante rÈjÈno nÈma bahukiccÈ bahukaraÓiyÈ datvÈpi 
na sareyyÈma, i~gha bhante sarÈpehÊti. Sarasi tvaÑ mahÈrÈja 
paÔhamÈbhisitto evar|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ “dinnaÒÒeva samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
tiÓakaÔÔhodakaÑ paribhuÒjant|”ti. SarÈmahaÑ bhante, santi bhante 
samaÓabrÈhmaÓÈ lajjino kukkuccakÈ sikkhÈkÈmÈ, tesaÑ appamattakepi 
kukuccaÑ uppajjati, tesaÑ mayÈ sandhÈya bhÈsitaÑ, taÒca kho araÒÒe 
apariggahitaÑ, so tvaÑ bhante tena lesena dÈr|ni adinnaÑ harituÑ maÒÒasi, 
kathaÑ hi nÈma mÈdiso samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ vijite vasantaÑ 
haneyya vÈ bandheyya vÈ pabbÈjeyya vÈ, gaccha bhante lomena tvaÑ 
muttosi, mÈssu punapi evar|paÑ akÈsÊti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “alajjino ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ dussÊlÈ musÈvÈdino, ime hi 
nÈma dhammacÈrino samacÈrino brÈhmacÈrino saccavÈdino sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ paÔijÈnissanti. Natthi imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, natthi imesaÑ 
brahmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ brahmaÒÒaÑ, 
kuto imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, kuto imesaÑ brahmaÒÒaÑ, apagatÈ ime sÈmaÒÒÈ, 
apagatÈ ime brahmaÒÒÈ, rÈjÈnaÑpi ime vaÒcenti, kiÑ panaÒÒe manusse”ti. 
AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ santuÔÔhÈ lajjino kukkuccakÈ 
sikkhÈkÈmÈ, te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ 
Dhaniyo kumbhakÈraputto raÒÒo dÈr|ni adinnaÑ ÈdiyissatÊ”ti. Atha kho te 
bhikkh| ÈyasmantaÑ DhaniyaÑ kumbhakÈraputtaÑ anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ 
DhaniyaÑ kumbhakÈraputtaÑ paÔipucchi “saccaÑ kira tvaÑ dhaniya raÒÒo 
dÈr|ni adinnaÑ ÈdiyÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ 
“ananucchavikaÑ moghapurisa ananulomikaÑ appatir|paÑ assamaÓakaÑ 
akappiyaÑ akaraÓiyaÑ, kathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa raÒÒo dÈr|ni 
adinnaÑ Èdiyissasi, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya 
pasannÈnaÑ vÈ bhiyyobhÈvÈya, athakhvetaÑ moghapurisa 
appasannÈnaÒceva appasÈdÈya pasannÈnnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattÈyÈ”ti.  
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro purÈÓavohÈriko mahÈmatto 
bhikkh|su pabbajito Bhagavato avid|re nisinno hoti. Atha kho BhagavÈ taÑ 
bhikkhuÑ etadavoca “kittakena kho bhikkhu rÈjÈ MÈgadho Seniyo 
BimbisÈro coraÑ gahetvÈ hanati vÈ bandhati vÈ pabbÈjeti vÈ”ti. PÈdena vÈ 
BhagavÈ pÈdÈrahena vÈti1. Tena kho pana samayena RÈjagahe paÒcamÈsako 
pÈdo hoti. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ DhaniyaÑ kumbhakÈraputtaÑ 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ dubbharatÈya -pa-. EvaÒcapana bhikkhave 
imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 89. “Yo pana bhikkhu adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ Èdiyeyya, yathÈr|pe 
adinnÈdÈne rÈjÈno coraÑ gahetvÈ haneyyuÑ vÈ bandheyyuÑ vÈ 
pabbÈjeyyuÑ vÈ corosi bÈlosi m|Ähosi thenosÊti, tathÈr|paÑ bhikkhu 
adinnaÑ ÈdiyamÈno ayampi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 90. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| rajakattharaÓaÑ 
gantvÈ rajakabhaÓÉikaÑ avaharitvÈ ÈrÈmaÑ haritvÈ bhÈjesuÑ. Bhikkh| 
evamÈhaÑsu “mahÈpuÒÒattha tumhe Èvuso, bahuÑ tumhÈkaÑ cÊvaraÑ 
uppannan”ti. Kuto Èvuso amhÈkaÑ puÒÒaÑ, idÈni mayaÑ rajakattharaÓaÑ 
gantvÈ rajakabhaÓÉikaÑ avaharimhÈti. Nanu Èvuso BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒattaÑ, kissa tumhe Èvuso rajakabhaÓÉikaÑ avaharitthÈti. SaccaÑ Èvuso 
BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, taÒca kho gÈme, no araÒÒeti. Nanu 
Èvuso tathevetaÑ hoti, ananucchavikaÑ Èvuso ananulomikaÑ appatir|paÑ 
assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tumhe Èvuso 
rajakabhaÓÉikaÑ avaharissatha, netaÑ Èvuso appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya 
pasannÈnaÑ vÈ bhiyyobhÈvÈya. AthakhvetaÑ Èvuso appasannÈnaÒceva 
appasÈdÈya pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattÈyÈti. Atha kho te bhikkh| 
chabbaggiye bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. 
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Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ chabbaggiye bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira tumhe 
bhikkhave rajakattharaÓaÑ gantvÈ rajakabhaÓÉikaÑ avaharitthÈ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ “ananucchavikaÑ moghapurisÈ 
ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ 
hi nÈma tumhe moghapurisÈ rajakabhaÓÉikaÑ avaharissatha, netaÑ 
moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya pasannÈnaÑ vÈ bhiyyobhÈvÈya, 
atha khvetaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÒceva appasÈdÈya pasannÈnaÒca 
ekaccÈnaÑ aÒÒathattÈyÈ”ti. Atha kho BhagavÈ chabbaggiye bhikkh| 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ dubbharatÈya -pa- vÊriyÈrabbhassa vaÓÓaÑ 
bhÈsitvÈ bhikkh|naÑ tadanucchavikaÑ tadanulomikaÑ dhammiÑ kathaÑ 
katvÈ bhikkh| Èmantesi -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ 
uddiseyyÈtha– 
 
 91. “Yo pana bhikkhu gÈmÈ vÈ araÒÒÈ vÈ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ 
Èdiyeyya, yathÈr|pe adinnÈdÈne rÈjÈno coraÑ gahetvÈ haneyyuÑ vÈ 
bandheyyuÑ vÈ pabbÈjeyyuÑ vÈ corosi bÈlosi m|Ähosi thenosÊti, 
tathÈr|paÑ bhikkhu adinnaÑ ÈdiyamÈno ayampi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti. 
 
 92. YopanÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto bhikkh|ti. 

 GÈmo nÈma ekakuÔikopi gÈmo, dvikuÔikopi gÈmo, tikuÔikopi gÈmo, 
catukuÔikopi gÈmo, samanussopi gÈmo, amanussopi gÈmo, parikkhittopi 
gÈmo, aparikkhittopi gÈmo, gonisÈdiniviÔÔhopi gÈmo, yopi sattho 
atirekacatumÈsaniviÔÔho, sopi vuccati gÈmo. 

 GÈm|pacÈro nÈma parikkhittassa gÈmassa indakhÊle1 Ôhitassa 
majjhimassa purisassa leÉÉupÈto, aparikkhittassa gÈmassa ghar|pacÈre 
Ôhitassa majjhimassa purisassa leÉÉhupÈto.  
______________________________________________________________ 
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 AraÒÒaÑ nÈma ÔhapetvÈ gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒca avasesaÑ araÒÒaÑ 
nÈma. 

 AdinnaÑ nÈma yaÑ adinnaÑ anissaÔÔhaÑ apariccattaÑ rakkhitaÑ 
gopitaÑ mamÈyitaÑ parapariggahitaÑ, etaÑ adinnaÑ nÈma. 

 Theyyasa~khÈtanti theyyacitto avaharaÓacitto. 

 ŒdiyeyyÈti Èdiyeyya, hareyya, avahareyya, iriyÈpathaÑ vikopeyya, 
ÔhÈnÈ cÈveyya, sa~ketaÑ vÊtinÈmeyya. 

 YathÈr|paÑ nÈma pÈdaÑ vÈ pÈdÈrahaÑ vÈ atirekapÈdaÑ vÈ. 

 RÈjÈno nÈma pathabyÈrÈjÈ padesarÈjÈ maÓÉalikÈ antarabhogikÈ 
akkhadassÈ mahÈmattÈ, ye vÈ pana chejjabhejjaÑ karontÈ anusÈsanti, ete 
rÈjÈno nÈma.  

 Coro nÈma yo paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ 
adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ Èdiyati, eso coro nÈma. 

 HaneyyuÑvÈti hatthena vÈ pÈdena vÈ kasÈya vÈ vettena vÈ 
aÉÉhadaÓÉakena vÈ chejjÈya vÈ haneyyuÑ.  

 BandheyyuÑvÈti rajjubandhanena vÈ andubandhanena vÈ 
sa~khalikabandhanena vÈ gharabandhanena vÈ nagarabandhanena vÈ 
gÈmabandhanena vÈ nigamabandhanena vÈ bandheyyuÑ, purisaguttiÑ vÈ 
kareyyuÑ. 

 PabbÈjeyyuÑvÈti gÈmÈ vÈ nigamÈ vÈ nagarÈ vÈ janapadÈ vÈ 
janapadapadesÈ vÈ pabbÈjeyyuÑ.  

 Corosi bÈlosi m|Ähosi thenosÊti paribhÈso eso. 

 TathÈr|paÑ nÈma pÈdaÑ vÈ pÈdÈrahaÑ vÈ atirekapÈdaÑ vÈ. 

 ŒdiyamÈnoti ÈdiyamÈno, haramÈno, avaharamÈno, iriyÈpathaÑ 
vikopayamÈno, ÔhÈnÈ cÈvayamÈno, sa~ketaÑ vÊtinÈmayamÈno.  
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 AyampÊti purimaÑ upÈdÈya vuccati.  

 PÈrÈjiko hotÊti seyyathÈpi nÈma paÓÉupalÈso bandhanÈ pavutto1 
abhabbo haritatthÈya1, evameva bhikkhu pÈdaÑ vÈ pÈdÈrahaÑ vÈ 
atirekapÈdaÑ vÈ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyitvÈ assamaÓo hoti 
asakyaputtiyo, tena vuccati “pÈrÈjiko hotÊ”ti.  

 AsaÑvÈsoti saÑvÈso nÈma ekakammaÑ ekuddeso samasikkhatÈ, eso 
saÑvÈso nÈmÈ. So tena saddhiÑ natthi, tena vuccati “asaÑvÈso”ti.  
 
 93. Bh|maÔÔhaÑ thalaÔÔhaÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ vehÈsaÔÔhaÑ udakaÔÔhaÑ 
nÈvaÔÔhaÑ yÈnaÔÔhaÑ bhÈraÔÔhaÑ ÈrÈmaÔÔhaÑ vihÈraÔÔhaÑ khettaÔÔhaÑ 
vatthuÔÔhaÑ gÈmaÔÔhaÑ araÒÒaÔÔhaÑ udakaÑ dantapoÓaÑ2 vanappati 
haraÓakaÑ upanidhi su~kaghÈtaÑ pÈÓo apadaÑ dvipadaÑ catuppadaÑ 
bahuppadaÑ ocarako oÓirakkho saÑvidÈvahÈro sa~ketakammaÑ 
nimitakammanti.  
 
 94. Bh|maÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ bh|miyaÑ nikkhittaÑ hoti nikhÈtaÑ 
paÔicchannaÑ. “Bh|maÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ 
vÈ pariyesati kudÈlaÑ vÈ piÔakaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti 
dukkaÔassa. TatthajÈtakaÑ kaÔÔhaÑ vÈ lataÑ vÈ chindati, Èpatti dukkaÔassa. 
Tattha paÑsuÑ khaÓati vÈ by|hati3 vÈ uddharati vÈ, Èpatti dukkaÔassa. 
KumbhiÑ Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. Attano bhÈjanaÑ pavesetvÈ paÒcamÈsakaÑ 
vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. Attano bhÈjanagataÑ vÈ 
karoti, muÔÔhiÑ vÈ chindati, Èpatti pÈrÈjikassa. SuttÈruÄhaÑ bhaÓÉaÑ 
pÈma~gaÑ vÈ kaÓÔhasuttakaÑ vÈ kaÔisuttakaÑ vÈ sÈÔakaÑ vÈ veÔhanaÑ vÈ 
theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
KoÔiyaÑ gahetvÈ uccÈreti, Èpatti thullaccayassa. GhaÑsanto nÊharati, 
______________________________________________________________ 
 1. HaritattÈya (SÊ, SyÈ) 2. DantaponaÑ (SÊ, Ka) 3. Viy|hati (SyÈ) 
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Èpatti thullaccayassa. Antamaso kesaggamattaÑpi kumbhimukhÈ moceti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. SappiÑ vÈ telaÑ vÈ telaÑ vÈ madhuÑ vÈ phÈÓitaÑ vÈ 
paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ theyyacitto ekena 
payogena pivati, Èpatti pÈrÈjikassa. Tattheva bhindati chaÉÉeti vÈ jhÈpeti vÈ 
aparibhogaÑ vÈ karoti, Èpatti dukkaÔassa.  
 
 95. ThalaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ thale nikkhittaÑ hoti. “ThalaÔÔhaÑ 
bhaÓÉaÑ avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, 
Èpatti dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti 
thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa.  
 
 96. ŒkÈsaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ ÈkÈsagataÑ hoti, moro vÈ kapiÒjaro vÈ 
tittiro vÈ vaÔÔako vÈ sÈÔakaÑ vÈ veÔhanaÑ vÈ hiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ 
chijjamÈnaÑ patati. “ŒkÈsaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ avaharissÈmÊ”ti theyyacitto 
dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassa. GamanaÑ 
upacchindati, Èpatti dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, 
Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa.  
 
 97. VehÈsaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ vehÈsagataÑ hoti, maÒce vÈ pÊÔhe vÈ 
cÊvaravaÑse vÈ cÊvararajjuyÈ vÈ bhittikhile vÈ nÈgadante vÈ rukkhe vÈ 
laggitaÑ hoti antamaso pattÈdhÈrakepi. “VehÈsaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ 
avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti 
dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 98. UdakaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ udake nikkhittaÑ hoti. “UdakaÔÔhaÑ 
bhaÓÉaÑ avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, 
Èpatti dukkaÔassa. Nimujjati vÈ ummujjati vÈ, Èpatti dukkaÔassa. Œmasati, 
Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. Tattha jÈtakaÑ uppalaÑ vÈ padumaÑ vÈ puÓÉarÊkaÑ vÈ bhisaÑ 
vÈ macchaÑ vÈ kacchapaÑ vÈ paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ 
agghanakaÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti 
thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. 
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 99. NÈvÈ nÈma yÈya tarati. NÈvaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ nÈvÈya 
nikkhittaÑ hoti. “NÈvaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ 
vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. 
PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. “NÈvaÑ 
avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti 
dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
BandhanaÑ moceti, Èpatti dukkaÔassa. BandhanaÑ mocetvÈ Èmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. UddhaÑ vÈ adho vÈ tiriyaÑ 
vÈ antamaso kesaggamattaÑpi sa~kÈmeti, Èpatti pÈrÈjikassa.  
 
 100. YÈnaÑ nÈma vayhaÑ ratho sakaÔaÑ sandamÈnikÈ. YÈnaÔÔhaÑ 
nÈma bhaÓÉaÑ yÈne nikkhittaÑ hoti. “YÈnaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ avaharissÈmÊ”ti 
theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassa. Œmasati, 
Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. “YÈnaÑ avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati 
gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti 
thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa.  
 
 101. BhÈro nÈma sÊsabhÈro khandhabhÈro kaÔibhÈro olambako. SÊse 
bhÈraÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti 
thullaccayassa. KhandhaÑ oropeti, Èpatti pÈrÈjikassa. Khandhe bhÈraÑ 
theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
KaÔiÑ oropeti, Èpatti pÈrÈjikassa. KaÔiyÈ bhÈraÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. Hatthena gaÓhÈti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. Hatthe bhÈraÑ theyyacitto bh|miyaÑ nikkhipati, Èpatti 
pÈrÈjikassa. Theyyacitto bh|mito gaÓhÈti, Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 102. ŒrÈmo nÈma pupphÈrÈmo phalÈrÈmo. ŒrÈmaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ 
ÈrÈme cat|hi ÔhÈnehi nikkhittaÑ hoti bh|maÔÔhaÑ thalaÔÔhaÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ 
vehÈsaÔÔhaÑ. “ŒrÈmaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ 
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pariyesati gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. 
PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. Tattha 
jÈtakaÑ m|laÑ vÈ tacaÑ vÈ pattaÑ vÈ pupphaÑ vÈ phalaÑ vÈ 
paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ theyyacitto 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. ŒrÈmaÑ abhiyuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. SÈmikassa 
vimatiÑ uppÈdeti, Èpatti thullaccayassa. SÈmiko “na mayhaÑ bhavissatÊ”ti 
dhuraÑ nikkhipati, Èpatti pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto sÈmikaÑ parÈjeti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto parajjati, Èpatti thullaccayassa.  
 
 103. VihÈraÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ vihÈre cat|hi ÔhÈnehi nikkhittaÑ hoti 
bh|maÔÔhaÑ thalaÔÔhaÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ vehÈsaÔÔhaÑ. “VihÈraÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ 
avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti 
dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. VihÈraÑ abhiyuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
SÈmikassa vimatiÑ uppÈdeti, Èpatti thullaccayassa. SÈmiko “na mayhaÑ 
bhavissatÊ”ti dhuraÑ nikkhipati, Èpatti pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto 
sÈmikaÑ parÈjeti, Èpatti pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto parajjati, Èpatti 
thullaccayassa.  
 
 104. KhettaÑ nÈma yattha pubbaÓÓaÑ vÈ aparaÓÓaÑ vÈ jÈyati. 
KhettaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ khette cat|hi ÔhÈnehi nikkhittaÑ hoti 
bh|maÔÔhaÑ thalaÔÔhaÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ vehÈsaÔÔhaÑ. “KhettaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ 
avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti 
dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. Tattha jÈtakaÑ pubbaÓÓaÑ vÈ aparaÓÓaÑ 
vÈ paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ theyyacitto 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. KhettaÑ abhiyuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. SÈmikassa 
vimatiÑ uppÈdeti, Èpatti thullaccayassa. SÈmiko “na mayhaÑ bhavissatÊ”ti 
dhuraÑ nikkhipati, Èpatti pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto sÈmikaÑ parÈjeti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto parajjati, Èpatti thullaccayassa. 
KhÊlaÑ vÈ 
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rajjuÑ vÈ vatiÑ vÈ mariyÈdaÑ vÈ sa~kÈmeti, Èpatti dukkaÔassa. EkaÑ 
payogaÑ anÈgate Èpatti thullaccayassa. TasmiÑ payoge Ègate Èpatti 
pÈrÈjikassa.  
 
 105. Vatthu nÈma ÈrÈmavatthu vihÈravatthu. VatthuÔÔhaÑ nÈma 
bhaÓÉaÑ vatthusmiÑ cat|hi ÔhÈnehi nikkhittaÑ hoti bh|maÔÔhaÑ thalaÔÔhaÑ 
ÈkÈsaÔÔhaÑ vehÈsaÔÔhaÑ. “VatthuÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ avaharissÈmÊ”ti theyyacitto 
dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. VatthuÑ abhiyuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. SÈmikassa vimatiÑ 
uppÈdeti, Èpatti thullaccayassa. SÈmiko “na mayhaÑ bhavissatÊ”ti dhuraÑ 
nikkhipati, Èpatti pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto sÈmikaÑ parÈjeti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto parajjati, Èpatti thullaccayassa. KhÊlaÑ vÈ 
rajjuÑ vÈ vatiÑ vÈ pÈkÈraÑ vÈ sa~kÈmeti, Èpatti dukkaÔassa. EkaÑ 
payogaÑ anÈgate Èpatti thullaccayassa. TasmiÑ payoge Ègate Èpatti 
pÈrÈjikassa.  
 
 106. GÈmaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ gÈme cat|hi ÔhÈnehi nikkhittaÑ hoti 
bh|maÔÔhaÑ thalaÔÔhaÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ vehÈsaÔÔhaÑ. “GÈmaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ 
avaharissÈmÊ”ti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti 
dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa.  
 
 107. AraÒÒaÑ nÈma yaÑ manussÈnaÑ pariggahitaÑ hoti, taÑ araÒÒaÑ. 
AraÒÒaÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ araÒÒe cat|hi ÔhÈnehi nikkhittaÑ hoti 
bh|maÔÔhaÑ thalaÔÔhaÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ vehÈsaÔÔhaÑ. AraÒÒaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ 
avaharissÈmÊti theyyacitto dutiyaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti 
dukkaÔassa. Œmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. TatthajÈtakaÑ kaÔÔhaÑ vÈ lataÑ vÈ tiÓaÑ 
vÈ paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ theyyacitto 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti pÈrÈjikassa.  
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 108. UdakaÑ nÈma bhÈjanagataÑ vÈ hoti pokkharaÓiyÈ vÈ taÄÈke vÈ. 
Theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. Attano bhÈjanaÑ pavesetvÈ paÒcamÈsakaÑ 
vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ udakaÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. Attano bhÈjanagataÑ karoti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. MariyÈdaÑ bhindati, Èpatti dukkaÔassa. MariyÈdaÑ 
bhinditvÈ paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ udakaÑ 
nikkhÈmeti, Èpatti pÈrÈjikassa. AtirekamÈsakaÑ vÈ |napaÒcamÈsakaÑ vÈ 
agghanakaÑ udakaÑ nikkhÈmeti, Èpatti thullaccayassa, mÈsakaÑ vÈ 
|namÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ udakaÑ nikkhÈmeti, Èpatti dukkaÔassa.  
 
 109. DantapoÓaÑ nÈma chinnaÑ vÈ acchinnaÑ vÈ. PaÒcamÈsakaÑ vÈ 
atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
pÈrÈjikassa.  
 
 110. Vanappati nÈma yo manussÈnaÑ pariggahito hoti rukkho 
paribhogo. Theyyacitto chindati, pahÈre pahÈre Èpatti dukkaÔassa. EkaÑ 
pahÈraÑ anÈgate Èpatti thullaccayassa. TasmiÑ pahÈre Ègate Èpatti 
pÈrÈjikassa.  
 
 111. HaraÓakaÑ nÈma aÒÒassa haraÓakaÑ bhaÓÉaÑ. Theyyacitto 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. “SahabhaÓÉahÈrakaÑ padasÈ nessÈmÊ”ti paÔhamaÑ pÈdaÑ 
sa~kÈmeti, Èpatti thullaccayassa. DutiyaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. “PatitaÑ bhaÓÉaÑ gahessÈmÊ”ti pÈtÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. 
PatitaÑ bhaÓÉaÑ paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ 
theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 112. Upanidhi nÈma upanikkhittaÑ bhaÓÉaÑ. “Dehi me bhaÓÉan”ti 
vuccamÈno “nÈhaÑ gaÓhÈmÊ”ti bhaÓati, Èpatti dukkaÔassa. SÈmikassa 
vimatiÑ 
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uppÈdeti, Èpatti thullaccayassa. SÈmiko “na mayhaÑ dassatÊ”ti dhuraÑ 
nikkhipati, Èpatti pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto sÈmikaÑ parÈjeti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. DhammaÑ caranto parajjati, Èpatti thullaccayassa. 
 
 113. Su~kaghÈtaÑ nÈma raÒÒÈ ÔhapitaÑ hoti pabbatakhaÓÉe vÈ 
nadÊtitthe vÈ gÈmadvÈre vÈ “atra paviÔÔhassa su~kaÑ gaÓhant|”ti. Tatra 
pavisitvÈ rajaggaÑ1 bhaÓÉaÑ paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ 
agghanakaÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti 
thullaccayassa. PaÔhamaÑ pÈdaÑ su~kaghÈtaÑ atikkÈmeti, Èpatti 
thullaccayassa. DutiyaÑ pÈdaÑ atikkÈmeti, Èpatti pÈrÈjikassa. 
Antosu~kaghÈte Ôhito bahisu~kaghÈtaÑ pÈteti, Èpatti pÈrÈjikassa. Su~kaÑ 
pariharati, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 114. PÈÓo nÈma manussapÈÓo vuccati. Theyyacitto Èmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. “PadasÈ nessÈmÊ”ti paÔhamaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti 
thullaccayassa. DutiyaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti pÈrÈjikassa. 

 ApadaÑ nÈma ahi macchÈ. PaÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ 
agghanakaÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti 
thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa.  
 
 115. DvipadaÑ nÈma manussÈ pakkhajÈtÈ. Theyyacitto Èmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. “PadasÈ nessÈmÊ”ti paÔhamaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti 
thullaccayassa. DutiyaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti pÈrÈjikassa.  
 
 116. CatuppadaÑ nÈma hatthÊ assÈ oÔÔhÈ goÓÈ gadrabhÈ pasukÈ. 
Theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. 
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. “PadasÈ nessÈmÊ”ti paÔhamaÑ pÈdaÑ 
sa~kÈmeti, Èpatti thullaccayassa. DutiyaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjagghaÑ (SÊ, SyÈ) 
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Èpatti thullaccayassa. TatiyaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti thullaccayassa. 
CatutthaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 117. BahuppadaÑ nÈma vicchikÈ satapadÊ uccÈli~gapÈÓakÈ. 
PaÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ theyyacitto 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. “PadasÈ nessÈmÊ”ti sa~kÈmeti, pade pade Èpatti 
thullaccayassa. PacchimaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti pÈrÈjikassa.  
 
 118. Ocarako nÈma bhaÓÉaÑ ocaritvÈ Ècikkhati “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ 
avaharÈ”ti, Èpatti dukkaÔassa. So taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, Èpatti ubhinnaÑ 
pÈrÈjikassa. 

 OÓirakkho nÈma ÈhaÔaÑ bhaÓÉaÑ gopento paÒcamÈsakaÑ vÈ 
atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti 
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
pÈrÈjikassa. 

 SaÑvidÈvahÈro nÈma sambahulÈ saÑvidahitvÈ eko bhaÓÉaÑ avaharati, 
Èpatti sabbesaÑ pÈrÈjikassa. 
 
 119. Sa~ketakammaÑ nÈma sa~ketaÑ karoti “purebhattaÑ vÈ 
pacchÈbhattaÑ vÈ rattiÑ vÈ divÈ vÈ tena sa~ketena taÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, 
Èpatti dukkaÔassa. Tena sa~ketena taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, Èpatti ubhinnaÑ 
pÈrÈjikassa. TaÑ sa~ketaÑ pure vÈ pacchÈ vÈ taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, 
m|laÔÔhassa anÈpatti. AvahÈrakassa Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 120. NimittakammaÑ nÈma nimittaÑ karoti “akkhiÑ vÈ nikhaÓissÈmi, 
bhamukaÑ vÈ ukkhipissÈmi, sÊsaÑ vÈ ukkhipissÈmi, tena nimittena taÑ 
bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Tena nimittena taÑ bhaÓÉaÑ 
avaharati, Èpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassa. TaÑ nimittaÑ pure vÈ pacchÈ vÈ 
taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, m|laÔÔhassa anÈpatti. AvahÈrakassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 
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 121. Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, 

Èpatti dukkaÔassa. So taÑ maÒÒamÈno taÑ avaharati, Èpatti ubhinnaÑ 

pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, Èpatti 

dukkaÔassa. So taÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ avaharati, m|laÔÔhassa anÈpatti. 

AvahÈrakassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, Èpatti 

dukkaÔassa. So aÒÒaÑ maÒÒamÈno taÑ avaharati, Èpatti ubhinnaÑ 

pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, Èpatti 

dukkaÔassa. So aÒÒaÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ avaharati, m|laÔÔhassa anÈpatti. 

AvahÈrakasa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmassa pÈvada, itthannÈmo 

itthannÈmassa pÈvadatu itthannÈmo itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharat|”ti, 

Èpatti dukkaÔassa. So itarassa Èroceti, Èpatti dukkaÔassa. AvahÈrako 

paÔiggaÓhÈti, m|laÔÔhassa Èpatti thullaccayassa. So taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, 

Èpatti sabbesaÑ pÈrÈjikassa. 

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmassa pÈvada, itthannÈmo 

itthannÈmassa pÈvadatu itthannÈmo itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharat|”ti, 

Èpatti dukkaÔassa. So aÒÒaÑ ÈÓÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. AvahÈrako 

paÔiggaÓhÈti, Èpatti dukkaÔassa. So taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, m|laÔÔhassa 

anÈpatti. ŒÓÈpakassa ca avahÈrakassa ca Èpatti pÈrÈjikassa. 

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, Èpatti 

dukkaÔassa. So gantvÈ puna paccÈgacchati “nÈhaÑ sakkomi taÑ bhaÓÉaÑ 

avaharitun”ti. So puna ÈÓÈpeti “yadÈ sakkosi, tadÈ taÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, 

Èpatti dukkaÔassa. So taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, Èpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassa. 
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 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So ÈÓÈpetvÈ vippaÔisÈrÊ na sÈveti “mÈ avaharÊ”ti. So taÑ 
bhaÓÉaÑ avaharati, Èpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassa. 

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So ÈÓÈpetvÈ vippaÔisÈrÊ sÈveti “mÈ avaharÊ”ti. So “ÈÓatto ahaÑ 
tayÈ”ti taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, m|laÔÔhassa anÈpatti. AvahÈrakassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So ÈÓÈpetvÈ vippaÔisÈrÊ sÈveti “mÈ avaharÊ”ti. So “sÈdh|”ti1 
oramati, ubhinnaÑ anÈpatti.  
 
 122. PaÒcahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 
ParapariggahitaÒca hoti, parapariggahitasaÒÒÊ ca, garuko ca hoti parikkhÈro 
paÒcamÈsako vÈ atirekapaÒcamÈsako vÈ, theyyacittaÒca paccupaÔÔhitaÑ hoti, 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 123. PaÒcahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti thullaccayassa. 
ParapariggahitaÒca hoti, parapariggahitasaÒÒÊ ca, lahuko ca hoti parikkhÈro 
atirekamÈsako vÈ |napaÒcamÈsako vÈ, theyyacittaÒca paccupaÔÔhitaÑ hoti, 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti thullaccayassa.  
 
 124. PaÒcahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti dukkaÔassa. 
ParapariggahitaÒca hoti, parapariggahitasaÒÒÊ ca, lahuko ca hoti parikkhÈro 
mÈsako vÈ |namÈsako vÈ, theyyacittaÒca paccupaÔÔhitaÑ hoti, Èmasati, 
Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
dukkaÔassa. 
 
 125. Chahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti pÈrÈjikassa. Na ca 
sakasaÒÒÊ, na ca vissÈsaggÈhÊ, na ca tÈvakÈlikaÑ, garuko ca 
______________________________________________________________ 
 1. SuÔÔh|ti (Ka) 
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hoti parikkhÈro paÒcamÈsako vÈ atirekapaÒcamÈsako vÈ, theyyacittaÒca 
paccupaÔÔhitaÑ hoti, Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti 
thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 126. Chahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti thullaccayassa. Na ca 
sakasaÒÒÊ, na ca vissÈsaggÈhÊ, na ca tÈvakÈlikaÑ, lahuko ca hoti parikkhÈro 
atirekamÈsako vÈ |napaÒcamÈsako vÈ, theyyacittaÒca paccupaÔÔhitaÑ hoti, 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti thullaccayassa. 
 
 127. Chahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti dukkaÔassa. Na ca 
sakasaÒÒÊ, na ca vissÈsaggÈhÊ, na ca tÈvakÈlikaÑ, lahuko ca hoti parikkhÈro 
mÈsako vÈ |namÈsako vÈ, theyyacittaÒca paccupaÔÔhitaÑ hoti, Èmasati, 
Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
dukkaÔassa. 
 
 128. PaÒcahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti dukkaÔassa. Na ca 
parapariggahitaÑ hoti, parapariggahitasaÒÒÊ ca, garuko ca hoti parikkhÈro 
paÒcamÈsako vÈ atirekapaÒcamÈsako vÈ, theyyacittaÒca paccupaÔÔhitaÑ hoti, 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti dukkaÔassa.  
 
 129. PaÒcahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti dukkaÔassa. Na ca 
parapariggahitaÑ hoti, parapariggahitasaÒÒÊ ca, lahuko ca hoti parikkhÈro 
atirekamÈsako vÈ |napaÒcamÈsako vÈ, theyyacittaÒca paccupaÔÔhitaÑ hoti, 
Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. ®hÈnÈ cÈveti, 
Èpatti dukkaÔassa.  
 
 130. PaÒcahi ÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti dukkaÔassa. Na ca 
parapariggahitaÑ hoti, parapariggahitasaÒÒÊ ca, lahuko ca hoti parikkhÈro 
mÈsako vÈ |namÈsako vÈ, theyyacittaÒca paccupaÔÔhitaÑ hoti, Èmasati, 
Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti 
dukkaÔassa. 
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 131. AnÈpatti sasaÒÒissa vissÈsaggÈhe tÈvakÈlike petapariggahe 

tiracchÈnagatapariggahe paÑsuk|lasaÒÒissa ummattakassa (khittacittassa 

vedanÈÔÔassa)1 ÈdikammikassÈti. 

 

AdinnÈdÈnamhi paÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 

_____ 

 

VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ 

   Rajakehi paÒca akkhÈtÈ, caturo attharaÓehi ca. 

   AndhakÈrena ve paÒca, paÒca hÈraÓakena ca. 

   NiruttiyÈ paÒca akkhÈtÈ, vÈtehi apare duve. 

   Asambhinne KusÈpÈto, jantaggena2 sahÈ dasa. 

   VighÈsehi paÒca akkhÈtÈ, paÒca ceva am|lakÈ. 

   Dubbhikkhe KuramaÑsaÒca3, p|vasakkhalimodakÈ. 

   ChaparikkhÈrathavikÈ, bhisivaÑsÈ na nikkhame. 

   KhÈdanÊyaÒca vissÈsaÑ, sasaÒÒÈ yapare duve. 

   Satta nÈvaharÈmÈti, satta ceva avÈharuÑ. 

   SaÑghassa avaharuÑ satta, pupphehi apare duve. 

   Tayo ca vuttavÈdino, maÓi tÊÓi atikkame. 

   S|karÈ ca migÈ macchÈ, yÈnaÒcÈpi pavattayi. 

   Duve pesÊ duve dÈr|, paÑsuk|laÑ duve dakÈ. 

   AnupubbavidhÈnena, tadaÒÒo na parip|rayi. 

______________________________________________________________ 
 1. (Khittacittassa vedanÈÔÔassa) katthaci natthi. 2. JantÈgharena (SyÈ) 

 3. K|ramaÑsaÒca (SyÈ) 
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   SÈvatthiyÈ caturo muÔÔhÊ, dve vighÈsÈ duve tiÓÈ. 

   SaÑghassa bhÈjayuÑ satta, satta ceva assÈmikÈ. 

   DÈrudakÈ mattikÈ dve tiÓÈni, 

   SaÑghassa satta avahÈsi seyyaÑ. 

   SassÈmikaÑ na cÈpi nÊhareyya, 

   Hareyya sassÈmikaÑ tÈvakÈlikaÑ. 

   CampÈ RÈjagahe ceva, VesÈliyÈ ca Ajjuko. 

   BÈrÈÓasÊ ca KosambÊ, SÈgalÈ DaÄhikena cÈti. 

 

VinÊtavatthu 

 132. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| rajakattharaÓaÑ 

gantvÈ rajakabhaÓÉikaÑ avahariÑsu. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ 

sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci nu kho mayaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ ÈpannÈ”ti. 

Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. ŒpattiÑ tumhe bhikkhave ÈpannÈ 

pÈrÈjikanti. (1) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu rajakattharaÓaÑ gantvÈ 

mahagghaÑ dussaÑ passitvÈ theyyacittaÑ uppÈdesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi 

“BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci nu kho ahaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ 

Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. AnÈpatti bhikkhu cittuppÈdeti. (2) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu rajakattharaÓaÑ gantvÈ 

mahagghaÑ dussaÑ passitvÈ theyyacitto Èmasi. Tassa kukkuccaÑ 

ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (3) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu rajakattharaÓaÑ gantvÈ 

mahagghaÑ dussaÑ passitvÈ theyyacitto phandÈpesi. Tassa kukkuccaÑ 

ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (4) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu rajakattharaÓaÑ gantvÈ 
mahagghaÑ dussaÑ passitvÈ theyyacittaÑ ÔhÈnÈ cÈvesi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (5) 
 
 133. Tena kho pana samayena aÒÒataro piÓÉacÈriko bhikkhu 
mahagghaÑ uttarattharaÓaÑ passitvÈ theyyacittaÑ uppÈdesi -pa- theyyacitto 
Èmasi -pa- theyyacitto phandÈpesi -pa- theyyacitto ÔhÈnÈ cÈvesi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti.  (6-9) 
 
 134. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu divÈ bhaÓÉaÑ passitvÈ 
nimittaÑ akÈsi “rattiÑ avaharissÈmÊ”ti. So taÑ maÒÒamÈno taÑ 
avahari -pa- taÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ avahari -pa- aÒÒaÑ maÒÒamÈno taÑ 
avahari -pa- aÒÒaÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ avahari. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (10-13) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu divÈ bhaÓÉaÑ passitvÈ 
nimittaÑ akÈsi “rattiÑ avaharissÈmÊ”ti. So taÑ maÒÒamÈno attano bhaÓÉaÑ 
avahari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (14) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒassa bhaÓÉaÑ haranto 
sÊse bhÈraÑ theyyacitto Èmasi -pa- theyyacitto phandÈpesi -pa- theyyacitto 
khandhaÑ oropesi -pa- khandhe bhÈraÑ theyyacitto Èmasi -pa- theyyacitto 
phandÈpesi -pa- theyyacitto kaÔiÑ oropesi -pa- kaÔiyÈ bhÈraÑ theyyacitto 
Èmasi -pa- theyyacitto phandÈpesi -pa- theyyacitto hatthena 
aggahesi -pa- hatthe bhÈraÑ theyyacitto bh|miyaÑ nikkhipi -pa- theyyacitto 
bh|mito aggahesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (15-25) 
 
 135. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu ajjhokÈse cÊvaraÑ 
pattharitvÈ vihÈraÑ pÈvisi. AÒÒataro bhikkhu “mÈyidaÑ cÊvaraÑ nassÊ”ti 
paÔisÈmesi. So nikkhamitvÈ taÑ bhikkhuÑ pucchi “Èvuso mayhaÑ cÊvaraÑ 
kena 
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avahaÔan”ti. So evamÈha “mayÈ avahaÔan”ti. So taÑ Èdiyi “assamaÓosi 
tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. KiÑ 
citto tvaÑ bhikkh|ti. Niruttipatho ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu 
niruttipatheti. (26) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu pÊÔhe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ. 
PÊÔhe nisÊdanaÑ nikkhipitvÈ. HeÔÔhÈpÊÔhe pattaÑ nikkhipitvÈ vihÈraÑ pÈvisi. 
AÒÒataro bhikkhu “mÈyaÑ patto nassÊ”ti paÔisÈmesi. So nikkhamitvÈ taÑ 
bhikkhuÑ pucchi “Èvuso mayhaÑ patto kena avahaÔo”ti. So evamÈha “mayÈ 
avahaÔo”ti. So taÑ Èdiyi “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhu niruttipatheti. (27-29) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ bhikkhunÊ vatiyÈ cÊvaraÑ pattharitvÈ 
vihÈraÑ pÈvisi. AÒÒatarÈ bhikkhunÊ “mÈyidaÑ cÊvaraÑ nassÊ”ti paÔisÈmesi. 
SÈ nikkhamitvÈ taÑ bhikkhuniÑ pucchi “ayye mayhaÑ cÊvaraÑ kena 
avahaÔan”ti. SÈ evamÈha “mayÈ avahaÔan”ti. SÈ taÑ Èdiyi “assamaÓÊsi 
tvan”ti. TassÈ kukkuccaÑ ahosi -pa-. Atha kho sÈ bhikkhunÊ bhikkhunÊnaÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkhuniyo bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnÈpatti bhikkhave 
niruttipatheti. (30) 
 
 136. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu vÈtamaÓÉalikÈya 
ukkhittaÑ sÈÔakaÑ passitvÈ “sÈmikÈnaÑ dassÈmÊ”ti aggahesi. SÈmikÈ taÑ 
bhikkhuÑ codesuÑ “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. Atheyyacitto ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu 
atheyyacittassÈti.  (31) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu vÈtamaÓÉalikÈya ukkhittaÑ 
veÔhanaÑ passitvÈ “pure sÈmikÈ passantÊ”ti theyyacitto aggahesi. SÈmikÈ 
taÑ bhikkhuÑ codesuÑ “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (32) 
 
 137. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu susÈnaÑ gantvÈ 
abhinne sarÊre paÑsuk|laÑ aggahesi. TasmiÑ ca sarÊre peto adhivattho 
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hoti. Atha kho so peto taÑ bhikkhuÑ etadavoca “mÈ bhante mayhaÑ 
sÈÔakaÑ aggahesÊ”ti. So bhikkhu anÈdiyanto agamÈsi. Atha kho taÑ sarÊraÑ 
uÔÔhahitvÈ tassa bhikkhuno piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Atha kho so bhikkhu 
vihÈraÑ pavisitvÈ dvÈraÑ thakesi. Atha kho taÑ sarÊraÑ tattheva paripati. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, na ca bhikkhave 
abhinne sarÊre paÑsuk|laÑ gahetabbaÑ, yo gaÓheyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
(33) 
 
 138. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa cÊvare 
bhÈjÊyamÈne theyyacitto kusaÑ sa~kÈmetvÈ cÊvaraÑ aggahesi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (34) 
 
 139. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Œnando jantÈghare aÒÒatarassa 
bhikkhuno antaravÈsakaÑ attano maÒÒamÈno nivÈsesi. Atha kho so bhikkhu 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “kissa me tvaÑ Èvuso Œnanda 
antaravÈsakaÑ nivÈsesÊ”ti. SakasaÒÒÊ ahaÑ Èvusoti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnÈpatti bhikkhave sakasaÒÒissÈti. (35) 
 
 140. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| gijjhak|ÔÈ pabbatÈ 
orohantÈ sÊgavighÈsaÑ passitvÈ pacÈpetvÈ paribhuÒjiÑsu. TesaÑ 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave sÊhavighÈseti. (36) 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ 
orohantÈ byagghavighÈsaÑ passitvÈ. DÊpivighÈsaÑ passitvÈ. 
TaracchavighÈsaÑ passitvÈ. KokavighÈsaÑ passitvÈ pacÈpetvÈ 
paribhuÒjiÑsu. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave 
tiracchÈnagatapariggaheti. (37-40) 
 
 141. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa odane 
bhÈjÊyamÈne “aparassa bhÈgaÑ dehÊ”ti am|lakaÑ aggahesi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
sampajÈnamusÈvÈde pÈcittiyassÈti. (41) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa khÈdanÊye 
bhÈjÊyamÈne. SaÑghassa p|ve bhÈjÊyamÈne. SaÑghassa ucchumhi 
bhÈjÊyamÈne. SaÑghassa timbar|sake bhÈjÊyamÈne “aparassa bhÈgaÑ 
dehÊ”ti am|lakaÑ aggahesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti sampajÈnamusÈvÈde pÈcittiyassÈti. (42-45) 
 
 142. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu dubbhikkhe 
odanÊyagharaÑ pavisitvÈ pattap|raÑ odanaÑ theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti.  (46) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu dubbhikkhe s|nagharaÑ1 
pavisitvÈ pattap|raÑ maÑsaÑ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (47) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu dubbhikkhe p|vagharaÑ 
pavisitvÈ pattap|raÑ p|vaÑ theyyacitto avahari -pa- pattap|rÈ sakkhaliyo 
theyyacitto avahari -pa- pattap|re modake theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (48-50) 
 
 143. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu divÈ parikkhÈraÑ 
passitvÈ nimittaÑ akÈsi “rattiÑ avaharissÈmÊ”ti. So taÑ maÒÒamÈno taÑ 
avahari -pa- taÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ avahari -pa- aÒÒaÑ aÒÒamÈno taÑ 
avahari -pa- aÒÒaÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ avahari. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (51-54) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu divÈ parikkhÈraÑ passitvÈ 
nimittaÑ akÈsi “rattiÑ avaharissÈmÊ”ti. So taÑ maÒÒamÈno attano 
parikkhÈraÑ avahari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassati. (55) 
 
 144. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu pÊÔhe thavikaÑ 
passitvÈ “ito gaÓhanto pÈrÈjiko bhavissÈmÊ”ti saha pÊÔhakena 
______________________________________________________________ 
 1. S|nÈgharaÑ (SÊ, SyÈ) 
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sa~kÈmetvÈ aggahesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (56) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa bhisiÑ 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (57) 
 
 145. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu cÊvaravaÑse cÊvaraÑ 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (58) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu vihÈre cÊvaraÑ avaharitvÈ 
“ito nikkhamanto pÈrÈjiko bhavissÈmÊ”ti vihÈrÈ na nikkhami -pa- Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Nikkhami1 vÈ so bhikkhave moghapuriso na vÈ 
nikkhami1, Èpatti pÈrÈjikassÈti. (59) 
 
 146. Tena kho pana samayena dve bhikkh| sahÈyakÈ honti. Eko 
bhikkhu gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Dutiyo bhikkhu saÑghassa khÈdanÊye 
bhÈjÊyamÈne sahÈyakassa bhÈgaÑ gahetvÈ tassa vissasanto paribhuÒji. So 
jÈnitvÈ taÑ codesi “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑ 
citto tvaÑ bhikkh|ti. VissÈsaggÈho ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu 
vissÈsaggÈheti. (60) 
 
 147. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| cÊvarakammaÑ 
karonti. SaÑghassa khÈdanÊye bhÈjÊyamÈne sabbesaÑ paÔivisÈ ÈharitvÈ 
upanikkhittÈ honti. AÒÒataro bhikkhu aÒÒatarassa bhikkhuno paÔivisaÑ 
attano maÒÒamÈno paribhuÒji. So jÈnitvÈ taÑ codesi “assamaÓosi tvan”ti. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑ citto tvaÑ bhikkh|ti. SakasaÒÒÊ ahaÑ 
BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu sakasaÒÒissÈti. (61) 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| cÊvarakammaÑ karonti. 
SaÑghassa khÈdanÊye bhÈjÊyamÈne aÒÒatarassa bhikkhuno pattena 
aÒÒatarassa 
______________________________________________________________ 
 1. Nikkhameyya (SÊ, SyÈ) 
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bhikkhuno paÔiviso ÈharitvÈ upanikkhitto hoti. PattasÈmiko bhikkhu attano 

maÒÒamÈno paribhuÒji. So jÈnitvÈ taÑ codesi “assamaÓosi tvan”ti. Tassa 

kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu sakasaÒÒissÈti. (62) 

 

 148. Tena kho pana samayena ambacorakÈ ambaÑ pÈtetvÈ bhaÓÉikaÑ 

ÈdÈya agamaÑsu. SÈmikÈ te corake anubandhiÑsu. CorakÈ sÈmike passitvÈ 

bhaÓÉikaÑ pÈtetvÈ palÈyiÑsu. Bhikkh| paÑsuk|lasaÒÒino paÔiggahÈpetvÈ 

paribhuÒjiÑsu. SÈmikÈ te bhikkh| codesuÑ “assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ 

kukkuccaÑ ahosi -pa-. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. KiÑcittÈ tumhe 

bhikkhaveti. PaÑsuk|lasaÒÒino mayaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhave 

paÑsuk|lasaÒÒissÈti. (63) 

 Tena kho pana samayena jambucorakÈ. LabujacorakÈ. Panasa corakÈ. 

TÈlapakkacorakÈ. UcchucorakÈ. Timbar|sakacorakÈ timbar|sake uccinitvÈ 

bhaÓÉikaÑ ÈdÈya agamaÑsu. SÈmikÈ te corake anubandhiÑsu. CorakÈ 

sÈmike passitvÈ bhaÓÉikaÑ pÈtetvÈ palÈyiÑsu. Bhikkh| paÑsuk|lasaÒÒino 

paÔiggahÈpetvÈ paribhuÒjiÑsu. SÈmikÈ te bhikkh| codesuÑ “assamaÓÈttha 

tumhe”ti. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave 

paÑsuk|lasaÒÒissÈti. (64-69) 

 Tena kho pana samayena ambacorakÈ ambaÑ pÈtetvÈ bhaÓÉikaÑ ÈdÈya 

agamaÑsu. SÈmikÈ te corake anubandhiÑsu. CorakÈ sÈmike passitvÈ 

bhaÓÉikaÑ pÈtetvÈ palÈyiÑsu. Bhikkh| “pure sÈmikÈ passantÊ”ti theyyacittÈ 

paribhuÒjiÑsu. SÈmikÈ te bhikkh| codesuÑ “assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ 

kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tumhe bhikkhave ÈpannÈ pÈrÈjikanti. (70) 

 Tena kho pana samayena jambucorakÈ. LabujacorakÈ. PanasacorakÈ. 

TÈlapakkacorakÈ. UcchucorakÈ. Timbar|sakacorakÈ timbar|sake uccinitvÈ 

bhaÓÉikaÑ ÈdÈya agamaÑsu. SÈmikÈ te corake anubandhiÑsu. CorakÈ 

sÈmike passitvÈ bhaÓÉikaÑ 
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pÈtetvÈ palÈyiÑsu. Bhikkh| “pure sÈmikÈ passantÊ”ti teyyacittÈ 
paribhuÒjiÑsu. SÈmikÈ te bhikkh| codesuÑ “assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tumhe bhikkhave ÈpannÈ pÈrÈjikanti. (71-
76) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa ambaÑ 
theyyacitto avahari. SaÑghassa jambuÑ. SaÑghassa labujaÑ. SaÑghassa 
panasaÑ. SaÑghassa tÈlapakkaÑ. SaÑghassa ucchuÑ. SaÑghassa 
timbar|sakaÑ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (77-83) 
 
 149. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu pupphÈrÈmaÑ gantvÈ 
ocitaÑ pupphaÑ paÒcamÈsagghanakaÑ theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (84) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu pupphÈrÈmaÑ gantvÈ 
pupphaÑ ocinitvÈ paÒcamÈsagghanakaÑ theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (85) 
 
 150. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gÈmakaÑ gacchanto 
aÒÒataraÑ bhikkhuÑ etadavoca “Èvuso tuyhaÑ upaÔÔhÈkakulaÑ vutto 
vajjemÊ”ti. So gantvÈ ekaÑ sÈÔakaÑ ÈharÈpetvÈ attanÈ paribhuÒji. So jÈnitvÈ 
taÑ codesi “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu pÈrÈjikassa, na ca bhikkhave “vutto vajjemÊ”ti vattabbo, yo 
vadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. (86) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gÈmakaÑ gacchati. 
AÒÒataro bhikkhu taÑ bhikkhuÑ etadavoca “Èvuso mayhaÑ 
upaÔÔhÈkakulaÑ vutto vajjehÊ”ti. So gantvÈ yugasÈÔakaÑ ÈharÈpetvÈ ekaÑ 
attanÈ paribhuÒji. EkaÑ tassa bhikkhuno adÈsi. So jÈnitvÈ taÑ codesi 
“assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, na ca bhikkhave “vutto vajjehÊ”ti vattabbo, yo vadeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (87) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gÈmakaÑ gacchanto 
aÒÒataraÑ bhikkhuÑ etadavoca “Èvuso tuyhaÑ upaÔÔhÈkakulaÑ vutto 
vajjemÊ”ti. Sopi evamÈha “vutto vajjehÊ”ti. So gantvÈ ÈÄhakaÑ sappiÑ tulaÑ 
guÄaÑ doÓaÑ taÓÉulaÑ ÈharÈpetvÈ attanÈ paribhuÒji. So jÈnitvÈ taÑ codesi 
“assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, na ca bhikkhave “vutto vajjemÊ”ti vattabbo, na ca “vutto 
vajjehÊ”ti vattabbo, yo vadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. (88) 
 
 151. Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso mahagghaÑ maÓiÑ 
ÈdÈya aÒÒatarena bhikkhunÈ saddhiÑ addhÈnamaggappaÔipanno hoti. Atha 
kho so puriso su~kaÔÔhÈnaÑ passitvÈ tassa bhikkhuno ajÈnantassa thavikÈya 
maÓiÑ pakkhipitvÈ su~kaÔÔhÈnaÑ atikkamitvÈ aggahesi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ BhagavÈ jÈnÈmÊti. AnÈpatti 
bhikkhu ajÈnantassÈti. (89) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso mahagghaÑ maÓiÑ ÈdÈya 
aÒÒatarena bhikkhunÈ saddhiÑ addhÈnamaggappaÔipanno hoti. Atha kho so 
puriso su~kaÔÔhÈnaÑ passitvÈ gilÈnÈlayaÑ karitvÈ attano bhaÓÉikaÑ tassa 
bhikkhuno adÈsi. Atha kho so puriso su~kaÔÔhÈnaÑ atikkamitvÈ taÑ 
bhikkhuÑ etadavoca “Èhara me bhante bhaÓÉikaÑ nÈhaÑ akallako”ti. Kissa 
pana tvaÑ Èvuso evar|paÑ akÈsÊti. Atha kho so puriso tassa bhikkhuno 
etamatthaÑ Èrocesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. 
NÈhaÑ BhagavÈ jÈnÈmÊti. AnÈpatti bhikkhu ajÈnantassÈti. (90) 
 
 152. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu satthena saddhiÑ 
addhÈnamaggappaÔipanno hoti. AÒÒataro puriso taÑ bhikkhuÑ Èmisena 
upalÈpetvÈ su~kaÔÔhÈnaÑ passitvÈ mahagghaÑ maÓiÑ tassa bhikkhuno adÈsi 
“imaÑ bhante maÓiÑ su~kaÔÔhÈnaÑ atikkÈmehÊ”ti. Atha kho so bhikkhu taÑ 
maÓiÑ su~kaÔÔhÈnaÑ atikkÈmesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (91) 
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 153. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu pÈse bandhaÑ s|karaÑ 
kÈruÒÒena muÒci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. 
KÈruÒÒÈdhippÈyo ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu kÈruÒÒÈdhippÈyassÈti. 
(92) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu pÈse bandhaÑ s|karaÑ 
“pure samikÈ passantÊ”ti theyyacitto muÒci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (93) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu pÈse bandhaÑ migaÑ 
kÈruÒÒena muÒci. PÈse bandhiÑ migaÑ “pure sÈmikÈ passantÊ”ti theyyacitto 
muÒci. Kumine bandhe macche kÈruÒÒena muÒci. Kumine bandhe macche 
“pure sÈmikÈ passantÊ”ti theyyacitto muÒci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (94-97) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu yÈne bhaÓÉaÑ passitvÈ “ito 
gaÓhanto pÈrÈjiko bhavissÈmÊ”ti atikkamitvÈ pavaÔÔetvÈ1 aggahesi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (98) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu kulalena ukkhittaÑ 
maÑsapesiÑ “sÈmikÈnaÑ dassÈmÊ”ti aggahesi. SÈmikÈ taÑ bhikkhuÑ 
codesuÑ “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu atheyyacittassÈti. (99) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu kulalena ukkhittaÑ 
maÑsapesiÑ “pure sÈmikÈ passantÊ”ti theyyacitto aggahesi. SÈmikÈ taÑ 
bhikkhuÑ codesuÑ “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (100) 
 
 154. Tena kho pana samayena manussÈ uÄumpaÑ bandhitvÈ AciravatiyÈ 
nadiyÈ osÈrenti. Bandhane chinne kaÔÔhÈni vippakiÓÓÈni agamaÑsu. Bhikkh| 
paÑsuk|lasaÒÒino uttÈresuÑ. SÈmikÈ te bhikkh| codesuÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PavattetvÈ (Ka) 
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“assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave 
paÑsuk|lasaÒÒissÈti. (101) 

 Tena kho pana samayena manussÈ uÄumpaÑ bandhitvÈ AciravatiyÈ 
nadiyÈ osÈrenti. Bandhane chinne kaÔÔhÈni vippakiÓÓÈni agamaÑsu. Bhikkh| 
“pure sÈmikÈ passantÊ”ti theyyacittÈ uttÈresuÑ. SÈmikÈ te bhikkh| codesuÑ 
“assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tumhe 
bhikkhave ÈpannÈ pÈrÈjikanti. (102) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro gopÈlako rukkhe sÈÔakaÑ ÈlaggetvÈ 
uccÈraÑ agamÈsi. AÒÒarato bhikkhu paÑsuk|lasaÒÒÊ aggahesi. Atha kho so 
gopÈlako taÑ bhikkhuÑ codesi “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu paÑ suk|lasaÒÒissÈti. (103) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhuno nadiÑ tarantassa 
rajakÈnaÑ hatthato muttaÑ sÈÔakaÑ pÈde laggaÑ hoti. So bhikkhu 
sÈmikÈnaÑ dassÈmÊti aggahesi. SÈmikÈ taÑ bhikkhuÑ codesuÑ 
“assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
atheyyacittassÈti. (104) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno nadiÑ tarantassa 
rajakÈnaÑ hatthato muttaÑ sÈÔakaÑ pÈde laggaÑ hoti. So bhikkhu “pure 
sÈmikÈ passantÊ”ti theyyacitto aggahesi. SÈmikÈ taÑ bhikkhuÑ codesuÑ 
“assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (105) 
 
 155. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sappikumbhiÑ passitvÈ 
thokaÑ thokaÑ paribhuÒji, tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (106) 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| saÑvidahitvÈ agamaÑsu 
“bhaÓÉaÑ avaharissÈmÈ”ti. Eko bhaÓÉaÑ avahari. Te evamÈhaÑsu 
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“na mayaÑ pÈrÈjikÈ, yo avahaÔo, so pÈrÈjiko”ti. Bhagavato etamattaÑ 

ÈrocesuÑ. ŒpattiÑ tumhe bhikkhave ÈpannÈ pÈrÈjikanti. (107) 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| saÑvidahitvÈ bhaÓÉaÑ 

avaharitvÈ bhÈjesuÑ. Tehi bhÈjÊyamÈne ekamekassa paÔiviso na 

paÒcamÈsako p|ri. Te eva mÈhaÑsu “na mayaÑ pÈrÈjikÈ”ti. Bhagavato 

etamatthaÑ ÈrocesuÑ. ŒpattiÑ tumhe bhikkhave ÈpannÈ pÈrÈjikanti. (108) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu SÈvatthiyaÑ dubbhikkhe 

ÈpaÓikassa taÓÉulamuÔÔhiÑ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ 

ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (109) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu SÈvatthiyaÑ dubbhikkhe 

ÈpaÓikassa muggamuÔÔhiÑ. MÈsamuÔÔhiÑ. TilamuÔÔhiÑ theyyacitto avahari. 

Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. 

(110-112) 

 Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ Andhavane corakÈ gÈviÑ hantvÈ 

maÑsaÑ khÈditvÈ sesakaÑ paÔisÈmetvÈ agamaÑsu. Bhikkh| 

paÑsuk|lasaÒÒino paÔiggahÈpetvÈ paribhuÒjiÑsu. CorakÈ te bhikkh| 

codesuÑ “assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 

bhikkhave paÑsuk|lasaÒÒissÈti. (113) 

 Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ Andhavane corakÈ s|karaÑ 

hantvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ sesakaÑ paÔisÈmetvÈ agamaÑsu. Bhikkh| 

paÑsuk|lasaÒÒino paÔiggahÈpetvÈ paribhuÒjiÑsu. CorakÈ te bhikkh| 

codesuÑ “assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 

bhikkhave paÑsuk|lasaÒÒissÈti. (114) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu tiÓakkhettaÑ gantvÈ l|taÑ 

tiÓaÑ paÒcamÈsagghanakaÑ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ 

ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (115) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu tiÓakkhettaÑ gantvÈ tiÓaÑ 
lÈyitvÈ paÒcamÈsagghanakaÑ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (116) 
 
 156. Tena kho pana samayena ÈgantukÈ bhikkh| saÑghassa ambaÑ 
bhÈjÈpetvÈ paribhuÒjiÑsu. ŒvÈsikÈ bhikkh| te bhikkh| codesuÑ 
“assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. KiÑcittÈ tumhe bhikkhaveti. ParibhogatthÈya1 
mayaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhave paribhogatthÈyÈti. (117) 

 Tena kho pana samayena ÈgantukÈ bhikkh| saÑghassa jambuÑ. 
SaÑghassa labujaÑ. SaÑghassa panasaÑ. SaÑghassa tÈlapakkaÑ. 
SaÑghassa ucchuÑ. SaÑghassa timbar|sakaÑ bhÈjÈpetvÈ paribhuÒjiÑsu. 
ŒvÈsikÈ bhikkh| te bhikkh| codesuÑ “assamaÓÈttha tumhe”ti. TesaÑ 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave paribhogatthÈyÈti. (118-123) 

 Tena kho pana samayena ambapÈlakÈ bhikkh|naÑ ambaphalaÑ denti. 
Bhikkh| “gopetuÑ ime issarÈ, na yime dÈtun”ti kukkuccÈyantÈ na 
paÔiggaÓhanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnÈpatti bhikkhave 
gopakassa dÈneti. (124) 

 Tena kho pana samayena jambupÈlakÈ. LabujapÈlakÈ. PanasapÈlakÈ. 
TÈlapakkapÈlakÈ. UcchupÈlakÈ. Timbar|sakapÈlakÈ bhikkh|naÑ 
timbar|sakaÑ denti. Bhikkh| “gopetuÑ ime issarÈ, na yime dÈtun”ti 
kukkuccÈyantÈ na paÔiggaÓhanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnÈpatti 
bhikkhave gopakassa dÈneti. (125-130) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa dÈruÑ 
tÈvakÈlikaÑ haritvÈ attano vihÈrassa kuÔÔaÑupatthambhesi. Bhikkh| taÑ 
bhikkhuÑ codesuÑ “assamaÓosi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. TÈvakÈliko ahaÑ 
BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu tÈvakÈliketi. (131) 
______________________________________________________________ 
 1. ParibhogatthÈ (SÊ) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa udakaÑ 
theyyacitto avahari. SaÑghassa mattikaÑ theyyacitto avahari. SaÑghassa 
puÒjakitaÑ tiÓaÑ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (132-134) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa puÒjakitaÑ 
tiÓaÑ theyyacitto jhÈpesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (135) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa maÒcaÑ 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (136) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa pÊÔhaÑ. 
SaÑghassa bhisiÑ. SaÑghassa bibbohanaÑ1. SaÑghassa kavÈÔaÑ. 
SaÑghassa ÈlokasandhiÑ. SaÑghassa gopÈnasiÑ theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (137-142) 
 
 157. * Tena kho pana samayena bhikkh| aÒÒatarassa upÈsakassa 
vihÈraparibhogaÑ senÈsanaÑ aÒÒatra paribhuÒjanti. Atha kho so upÈsako 
ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma bhadantÈ aÒÒatra paribhogaÑ 
aÒÒatra paribhuÒjissantÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
aÒÒatra paribhogo aÒÒatra paribhuÒjitabbo, yo paribhuÒjeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (143) 

 + Tena kho pana samayena bhikkh| uposathaggaÑpi sannisajjaÑpi 
harituÑ kukuccÈyantÈ chamÈyaÑ nisÊdanti, gattÈnipi cÊvarÈnipi paÑsukitÈni 
honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave tÈvakÈlikaÑ 
haritunti. (144) 

 Tena kho pana samayena CampÈyaÑ ThullanandÈya bhikkhuniyÈ 
antevÈsinÊ bhikkhunÊ ThullanandÈya bhikkhuniyÈ upaÔÔhÈkakulaÑ gantvÈ 
“ayyÈ 
______________________________________________________________ 
 1. BimbohanaÑ (SÊ, SyÈ) * Vi 4. 327 piÔÔhepi. + Vi 4. 328 piÔÔhepi. 
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icchati tekaÔulayÈguÑ pÈtun”ti pacÈpetvÈ haritvÈ attanÈ paribhuÒji. SÈ 
jÈnitvÈ taÑ codesi “assamaÓÊsi tvan”ti. TassÈ kukkuccaÑ ahosi -pa-. Atha 
kho sÈ bhikkhunÊ bhikkhunÊnaÑ etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkhuniyo 
bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, Èpatti sampajÈnamusÈvÈde 
pÈcittiyassÈti. (145) 

 Tena kho pana samayena RÈjagahe ThullanandÈya bhikkhuniyÈ 
antevÈsinÊ bhikkhunÊ ThullanandÈya bhikkhuniyÈ upaÔÔhÈkakulaÑ gantvÈ 
“ayyÈ icchati madhugoÄakaÑ khÈditun”ti pacÈpetvÈ haritvÈ attanÈ 
paribhuÒji. SÈ jÈnitvÈ taÑ codesi “assamaÓÊsi tvan”ti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, Èpatti sampajÈnamusÈvÈde 
pÈcittiyassÈti. (146) 
 
 158. Tena kho pana samayena VesÈliyaÑ Èyasmato Ajjukassa 
upaÔÔhÈkassa gahapatino dve dÈrakÈ honti putto ca bhÈgineyyo ca. Atha kho 
so gahapati ÈyasmantaÑ AjjukaÑ etadavoca “imaÑ bhante okÈsaÑ yo 

imesaÑ dvinnaÑ dÈrakÈnaÑ saddho hoti pasanno, tassa ÈcikkheyyÈsÊ”ti1. 
Tena kho pana samayena tassa gahapatino bhÈgineyyo saddho hoti pasanno. 
Atha kho ÈyasmÈ Ajjuko taÑ okÈsaÑ tassa dÈrakassa Ècikkhi. So tena 
sÈpateyyena kuÔumbaÒca saÓÔhapesi, dÈnaÒca paÔÔhapesi. Atha kho tassa 
gahapatino putto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “ko nu kho bhante 
Œnanda pituno dÈyajjo putto vÈ bhÈgineyyo vÈ”ti. Putto kho Èvuso pituno 
dÈyajjoti. AyaÑ bhante ayyo Ajjuko amhÈkaÑ sÈpateyyaÑ amhÈkaÑ 
methunakassa ÈcikkhÊti. AssamaÓo Èvuso ÈyasmÈ Ajjukoti. Atha kho 
ÈyasmÈ Ajjuko ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “dehi me Èvuso Œnanda 
vinicchayan”ti. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UpÈli Èyasmato Ajjukassa 
pakkho hoti. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca 
______________________________________________________________ 
 1. ŒcikkheyyÈsÊti so kÈlamakÈsi (SyÈ) 
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“yo nukho Èvuso Œnanda sÈmikena ‘imaÑ okÈsaÑ itthannÈmassa 
ÈcikkheyyÈsÊ’ti vutto tassa Ècikkhati, kiÑ so ÈpajjatÊ”ti. Na bhante kiÒci 
Èpajjati antamaso dukkaÔamattaÑpÊti. AyaÑ Èvuso ÈyasmÈ Ajjuko sÈmikena 
imaÑ okÈsaÑ itthannÈmassa ÈcikkhÈti vutto tassa Ècikkhati, anÈpatti Èvuso 
Èyasmato AjjukassÈti. (147) 
 
 159. Tena kho pana samayena BÈrÈÓasiyaÑ Èyasmato Pilindavacchassa 
upaÔÔhÈkakulaÑ corehi upaddutaÑ hoti. Dve ca dÈrakÈ nÊtÈ honti. Atha kho 
ÈyasmÈ Pilindavaccho te dÈrake iddhiyÈ ÈnetvÈ pÈsÈde Ôhapesi. ManussÈ te 
dÈrake passitvÈ “ayyassÈyaÑ Pilindavacchassa iddhÈnubhÈvo”ti Èyasmante 
Pilindavacche abhippasÊdiÑsu. Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Pilindavaccho corehi nÊte dÈrake ÈnessatÊ”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnÈpatti bhikkhave iddhimassa1 
iddhivisayeti. (148) 
 
 160. Tena kho pana samayena dve bhikkh| sahÈyakÈ honti PaÓÉuko ca 
Kapilo ca. Eko gÈmake viharati, eko KosambiyaÑ. Atha kho tassa 
bhikkhuno gÈmakÈ KosambiÑ gacchantassa antarÈmagge nadiÑ tarantassa 
s|karikÈnaÑ hatthako muttÈ medavaÔÔi pÈde laggÈ hoti. So bhikkhu 
“sÈmikÈnaÑ dassÈmÊ”ti aggahesi. SÈmikÈ taÑ bhikkhuÑ codesuÑ 
“assamaÓosi tvan”ti. TaÑ uttiÓÓaÑ gopÈlikÈ2 passitvÈ etadavoca “ehi bhante 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevÈ”ti. So “pakatiyÈpÈhaÑ assamaÓo”ti tassÈ 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevitvÈ KosambiÑ gantvÈ bhikkh|naÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkh| Bhagavato etamattaÑ ÈrocesuÑ. AnÈpatti 
bhikkhave adinnÈdÈne pÈrÈjikassa, Èpatti methunadhammasamÈyoge 
pÈrÈjikassati. (149) 
 
 161. Tena kho pana samayena SÈgalÈyaÑ Èyasmato DaÄhikassa 
saddhivihÈriko bhikkhu anabhiratiyÈ pÊÄito ÈpaÓikassa veÔhanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Iddhimato (SÊ), iddhimantassa (SyÈ) 2. AÒÒatarÈ gopÈlikÈ (SÊ, SyÈ) 

 



VinayapiÔaka 86 

avaharitvÈ ÈyasmantaÑ DaÄhikaÑ etadavoca “assamaÓo ahaÑ bhante 
pibbhamissÈmÊ”ti. KiÑtayÈ Èvuso katanti, so tamatthaÑ Èrocesi, ÈharÈpetvÈ 
agghÈpesi. TaÑ agghÈpentaÑ na paÒcamÈsake agghati. “AnÈpatti Èvuso 
pÈrÈjikassÈ”ti dhammakathaÑ akÈsi. So bhikkhu abhiramatÊti1. (150) 
 

DutiyapÈrÈjikaÑ samattaÑ. 
_____ 

 
3. TatiyapÈrÈjika  

 162. * Tena samayena Buddho BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ bhikkh|naÑ 
anekapariyÈyena asubhakathaÑ katheti, asubhÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, 
asubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èdissa Èdissa asubhasamÈpattiyÈ vaÓÓaÑ 
bhÈsati. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “icchÈmahaÑ bhikkhave 
addhamÈsaÑ paÔisallÊyituÑ, namhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈ”ti. EvaÑ bhanteti kho te bhikkh| Bhagavato 
paÔissuÓitvÈ nÈssudha koci BhagavantaÑ upasa~kamati aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakena. Bhikkh| “BhagavÈ kho anekapariyÈyena 
asubhakathaÑ katheti, asubhÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, asubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ 
bhÈsati, Èdissa Èdissa asubhasamÈpattiyÈ vaÓÓaÑ bhÈsatÊ”ti (te)2 
anekÈkÈravokÈraÑ asubhabhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. Te sakena 
kÈyena aÔÔÊyanti harÈyanti jigucchanti, seyyathÈpi nÈma itthÊ vÈ puriso vÈ 
daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko sÊsaÑnhÈto ahikuÓapena vÈ kukkurakuÓapena 
vÈ manussakuÓapena vÈ kaÓÔhe Èsattena aÔÔÊyeyya harÈyeyya jiguccheyya, 
evameva te bhikkh| sakena kÈyena aÔÔÊyantÈ harÈyantÈ jigucchantÈ attanÈpi 
attÈnaÑ jÊvitÈ voropenti, aÒÒamaÒÒaÑpi jÊvitÈ voropenti, MigalaÓÉikaÑpi 
samaÓakuttakaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti “sÈdhu no Èvuso jÊvitÈ voro- 
______________________________________________________________ 
 1. AbhiramÊti (SÊ, SyÈ) * IdaÑ vatthu SaÑ 3. 278 piÔÔhepi ÈgataÑ. 
 2. ( ) (?) Evamuparipi Êdisesu ÔhÈnesu. 
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pehi, idaÑ te pattacÊvaraÑ bhavissatÊ”ti. Atha kho MigalaÓÉiko 
samaÓakuttako pattacÊvarehi bhaÔo sambahule bhikkh| jÊvitÈ voropetvÈ 
lohitakaÑ1 asiÑ ÈdÈya yena VaggumudÈ nadÊ tenupasa~kami. 
 
 163. Atha kho MigalaÓÉikassa samaÓakuttakassa lohitakaÑ taÑ asiÑ 
dhovantassa ahudeva kukkuccaÑ ahu vippaÔisÈro “alÈbhÈ vata me, na vata 
me lÈbhÈ, dulladdhaÑ vata me, na vata me suladdhaÑ, bahuÑ vata mayÈ 
apuÒÒaÑ pasutaÑ, yohaÑ bhikkh| sÊlavante kalyÈÓadhamme jÊvitÈ 
voropesin”ti. Atha kho aÒÒatarÈ mÈrakÈyikÈ devatÈ abhijjamÈne udake 
ÈgantvÈ MigalaÓÉikaÑ samaÓakuttakaÑ etadavoca “sÈdhu sÈdhu sappurisa, 
lÈbhÈ te sappurisa, suladdhaÑ te sappurisa, bahuÑ tayÈ sappurisa puÒÒaÑ 
pasutaÑ, yaÑ tvaÑ atiÓÓe tÈresÊ”ti. Atha kho MigalaÓÉiko samaÓakuttako 
“lÈbhÈ kira me, suladdhaÑ kira me, bahuÑ kira mayÈ puÒÒaÑ pasutaÑ, 
atiÓÓe kirÈhaÑ tÈremÊ”ti tiÓhaÑ asiÑ ÈdÈya vihÈrena vihÈraÑ pariveÓena 
pariveÓaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeti “ko atiÓÓo, kaÑ tÈremÊ”ti. Tattha ye 
te bhikkh| avÊtarÈgÈ, tesaÑ tasmiÑ samaye hoti yeva bhayaÑ, hoti chambhi 
tattaÑ, hoti lomahaÑso. Ye pana te bhikkh| vÊtarÈgÈ, tesaÑ tasmiÑ samaye 
na hoti bhayaÑ, na hoti chambhi tattaÑ, na hoti lomahaÑso. Atha kho 
MigalaÓÉiko samaÓakuttako ekaÑpi bhikkhuÑ ekÈhena jÊvitÈ voropesi, 
dvepi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ vorÈpesi, tayopi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ 
voropesi, cattÈropi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ voropesi, paÒcapi bhikkh| 
ekÈhena jÊvitÈ voropesi, dasapi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ voropesi, vÊsampi 
bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ voropesi, tiÑsaÑpi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ voropesi, 
cattÈlÊsaÑpi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ voropesi, paÒÒÈsaÑpi bhikkh| ekÈhena 
jÊvitÈ voropesi, saÔÔhiÑpi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ voropesi. 
 
 164. Atha kho BhagavÈ tassa addhamÈsassa accayena paÔisallÈnÈ 
vuÔÔhito ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “kiÑ nu kho Œnanda tanubh|to 
viya bhikkhusaÑgho”ti. TathÈ hi pana bhante BhagavÈ bhikkh|naÑ aneka- 
______________________________________________________________ 
 1. LohitagataÑ (Ka) 
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pariyÈyena asubhakathaÑ katheti, asubhÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, 
asubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èdissa Èdissa asubhasamÈpattiyÈ vaÓÓaÑ 
bhÈsati. Te ca bhante bhikkh| “BhagavÈ kho anekapariyÈyena asubhakathaÑ 
katheti, asubhÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, asubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èdissa 
Èdissa asubhasamÈpattiyÈ vaÓÓaÑ bhÈsatÊ”ti te anekÈkÈravokÈraÑ 
asubhabhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. Te sakena kÈyena aÔÔÊyanti 
harÈyanti jigucchanti, seyyathÈpi nÈma itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ 
maÓÉanakajÈtiko sÊsaÑnhÈto ahikuÓapena vÈ kukkurakuÓapena vÈ 
manussakuÓapena vÈ kaÓÔhe Èsattena aÔÔÊyeyya harÈyeyya jiguccheyya, 
evameva te bhikkh| sakena kÈyena aÔÔÊyantÈ harÈyantÈ jigucchantÈ attanÈpi 
attÈnaÑ jÊvitÈ voropenti, aÒÒamaÒÒaÑpi jÊvitÈ voropenti, MigalaÓÉikaÑpi 
samaÓakuttakaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti “sÈdhu no Èvuso jÊvitÈ 
voropehi, idaÑ te pattacÊvaraÑ bhavissatÊ”ti. Atha kho bhante MigalaÓÉiko 
samaÓakuttako pattacÊvarehi bhaÔo ekaÑpi bhikkhuÑ ekÈhena jÊvitÈ 
voropesi -pa- saÔÔhiÑpi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ voropesi. SÈdhu bhante 
BhagavÈ aÒÒaÑ pariyÈyaÑ Ècikkhatu, yathÈyaÑ bhikkhusaÑgho aÒÒÈya 
saÓÔhaheyyÈti. TenahÈnanda yÈvatikÈ bhikkh| VesÈliÑ upanissÈya viharanti, 
te sabbe upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannipÈtehÊti. EvaÑ bhanteti kho ÈyasmÈ Œnando 
Bhagavato paÔissuÓitvÈ yÈvatikÈ bhikkh| VesÈliÑ upanissÈya viharanti, te 
sabbe upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannipÈtetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “sannipatito bhante bhikkhusaÑgho, 
yassa dÈni bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti.  
 
 165. Atha kho BhagavÈ yena upaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“ayaÑ pi kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi bhÈvito bahulÊkato santo ceva 
paÓÊto ca asecanako ca sukho ca vihÈro, uppannuppanne ca pÈpake akusale 
dhamme ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasameti, seyyathÈpi bhikkhave gimhÈnaÑ 
pacchime mÈse uhataÑ1 rajojallaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. �hataÑ (Ka) 
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tamenaÑ mahÈ akÈlamegho ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasameti, evameva kho 
bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi bhÈvito bahulÊkato santo ceva paÓÊto ca 
asecanako ca sukho ca vihÈro, uppannuppanne ca pÈpake akusale dhamme 
ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasameti. KathaÑ bhÈvito ca bhikkhave 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato santo ceva paÓÊto ca asecanako ca 
sukho ca vihÈro, uppannuppanne ca pÈpake akusale dhamme ÔhÈnaso 
antaradhÈpeti v|pasameti. Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So satova assasati, sato 
passasati. DÊghaÑ vÈ assasanto dÊghaÑ assasÈmÊti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ 
passasanto dÊghaÑ passasÈmÊti pajÈnÈti. RassaÑ vÈ assasanto rassaÑ 
assasÈmÊti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ passasanto rassaÑ passasÈmÊti pajÈnÈti. 
SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ 
passasissÈmÊti sikkhati. PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊti 
sikkhati, passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊti sikkhati. 
PÊtippaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, pÊtippaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊti 
sikkhati. SukhappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, sukhappaÔisaÑvedÊ 
passasissÈmÊti sikkhati. Cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, 
cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊti sikkhati. PassambhayaÑ 
cittasa~khÈraÑ assasissÈmÊti sikkhati, passambhayaÑ cittasa~khÈraÑ 
passasissÈmÊti sikkhati. CittappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, 
cittappaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊti sikkhati. AbhippamodayaÑ cittaÑ -pa-. 
SamÈdahaÑ cittaÑ -pa-. VimocayaÑ cittaÑ -pa-. AniccÈnupassÊ -pa-. 
VirÈgÈnupassÊ -pa-. NirodhÈnupassÊ -pa-. PaÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊti 
sikkhati, paÔinissaggÈnupassÊ passÈsissÈmÊti sikkhati. EvaÑ bhavito kho 
bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi evaÑ bahulÊkato santo ceva paÓÊto ca 
asecanako ca sukho ca vihÈro uppannuppanne ca pÈpake akusale dhamme 
ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasametÊ”ti. 
 
 166. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira 
bhikkhave bhikkh| attanÈpi attÈnaÑ jÊvitÈ vorÈpenti, aÒÒamaÒÒaÑpi jÊvitÈ 
voropenti, 
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MigalaÓÉikaÑpi samaÓakuttakaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti ‘sÈdhu no 
Èvuso jÊvitÈ voropehi, idaÑ te pattacÊvaraÑ bhavissatÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. 
Vigarahi Buddho BhagavÈ “ananucchavikaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ 
ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ 
hi nÈma te bhikkhave bhikkh| attanÈpi attÈnaÑ jÊvitÈ voropessanti, 
aÒÒamaÒÒaÑpi jÊvitÈ voropessanti, MigalaÓÉikaÑpi samaÓakuttakaÑ 
upasa~kamitvÈ evaÑ vakkhanti ‘sÈdhu no Èvuso jÊvitÈ voropehi, idaÑ te 
pattacÊvaraÑ bhavissatÊ’ti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 167. “Yo pana bhikkhu saÒcicca manussaviggahaÑ jÊvitÈ voropeyya, 
satthahÈrakaÑ vÈssa pariyeseyya, ayampi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 168. Tena kho pana samayena aÒÒataro upÈsako gilÈno hoti, tassa 
pajÈpati abhir|pÈ hoti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ. ChabbaggiyÈ bhikkh| tassÈ 
itthiyÈ paÔibaddhacittÈ honti. Atha kho chabbaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ 
etadahosi “sace kho so Èvuso upÈsako jÊvissati, na mayaÑ taÑ itthiÑ 
labhissÈma, handa mayaÑ Èvuso tassa upÈsakassa maraÓavaÓÓaÑ 
saÑvaÓÓemÈ”ti. Atha kho chabbaggiyÈ bhikkh| yena so upÈsako 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ taÑ upÈsakaÑ etadavocuÑ “tvaÑ khosi 
upÈsaka katakalyÈÓo katakusalo katabhÊruttÈÓo, akatapÈpo akataluddo 
akatakibbiso, kataÑ tayÈ kalyÈÓaÑ, akataÑ tayÈ pÈpaÑ, kiÑ tuyhiminÈ 
pÈpakena dujjÊvitena, mataÑ te jÊvitÈ seyyo, ito tvaÑ kÈla~kato kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissasi, tattha dibbehi 
paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈressasÊ”ti. 
 
 169. Atha kho so upÈsako “saccaÑ kho ayyÈ ÈhaÑsu, ahaÒhi 
katakalyÈÓo katakusalo katabhÊruttÈÓo, akatapÈpo akataluddo akatakibbiso, 
kataÑ mayÈ kalyÈÓaÑ, akataÑ mayÈ 
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pÈpaÑ, kiÑ mayhiminÈ pÈpakena dujjÊvitena, mataÑ me jÊvitÈ seyyo, ito 
ahaÑ kÈla~kato kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjissÈmi, tattha dibbehi paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to 
paricÈressÈmÊ”ti so asappÈyÈni ceva bhojanÈni bhuÒji, asappÈyÈni ca 
khÈdanÊyÈni khÈdi, asappÈyÈni ca sÈyanÊyÈni sÈyi, asappÈyÈni ca pÈnÈni 
pivi. Tassa asappÈyÈni ceva bhojanÈni bhuÒjato asappÈyÈni ca khÈdanÊyÈni 
khÈdato asappÈyÈni ca sÈyanÊyÈni sÈyato asappÈyÈni ca pÈnÈni pivato kharo 
ÈbÈdho uppajji, so teneva ÈbÈdhena kÈlamakÈsi. Tassa pajÈpati ujjhÈyati 
khiyyati vipÈceti “alajjino ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ dussÊlÈ musÈvÈdino, 
ime hi nÈma dhammacÈrino samacÈrino brahmacÈrino saccavÈdino sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ paÔijÈnissanti. Natthi imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, natthi imesaÑ 
brahmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ brahmaÒÒaÑ, 
kuto imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, kuto imesaÑ brahmaÒÒaÑ, apagatÈ ime sÈmaÒÒÈ, 
apagatÈ ime brahmaÒÒÈ, ime me sÈmikassa maraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓesuÑ, 
imehi me sÈmiko mÈrito”ti. AÒÒepi manussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“alajjino ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ dussÊlÈ musÈvÈdino, ime hi nÈma 
dhammacÈrino samacÈrino brahmacÈrino saccavÈdino sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ paÔijÈnissanti. Natthi imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, natthi imesaÑ 
brahmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ brahmaÒÒaÑ, 
kuto imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, kuto imesaÑ brahmaÒÒaÑ, apagatÈ ime sÈmaÒÒÈ, 
apagatÈ ime brahmaÒÒÈ, ime upÈsakassa maraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓesuÑ 
imehi upÈsako mÈrito”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ 
ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ, ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| 
upÈsakassa maraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓissantÊ”ti. 
 
 170. Atha kho te bhikkh| chabbaggiye bhikkh| anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe 
bhikkhave upÈsakassa maraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. 
Vigarahi Buddho BhagavÈ “ananucchavikaÑ moghapurisÈ ananulomikaÑ 
appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tumhe 
moghapurisÈ 
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upÈsakassa maraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓissatha, netaÑ moghapurisÈ 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 171. “Yo pana bhikkhu saÒcicca manussaviggahaÑ jÊvitÈ voropeyya, 
satthahÈrakaÑ vÈssa pariyeseyya, maraÓavaÓÓaÑ vÈ saÑvaÓÓeyya, 
maraÓÈya vÈ samÈdapeyya ‘ambho purisa kiÑ tuyhiminÈ pÈpakena 
dujjÊvitena, mataÑ te jÊvitÈ seyyo’ti, iti cittamano cittasa~kappo 
anekapariyÈyena maraÓavaÓÓaÑ vÈ saÑvaÓÓeyya maraÓÈya vÈ 
samÈdapeyya, ayaÑpi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti. 
 
 172. YopanÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa-. AyaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto bhikkh|ti. 

 SaÒciccÈti jÈnanto saÒjÈnanto cecca abhivitaritvÈ vÊtikkamo. 

 Manussaviggaho nÈma yaÑ mÈtukucchismiÑ paÔhamaÑ cittaÑ 
uppannaÑ paÔhamaÑ viÒÒÈÓaÑ pÈtubh|taÑ, yÈva maraÓakÈlÈ etthantare eso 
manussaviggaho nÈma.  

 JÊvitÈ voropeyyÈti jÊvitindriyaÑ upacchindati, uparodheti, santatiÑ 
vikopeti. 

 SatthahÈrakaÑ vÈssa pariyeseyyÈti asiÑ vÈ sattiÑ vÈ bheÓÉiÑ vÈ1 

laguÄaÑ vÈ2 pÈsÈÓaÑ vÈsatthaÑ vÈ visaÑ vÈ rajjuÑ vÈ. 

 MaraÓavaÓÓaÑ vÈ saÑvaÓÓeyyÈti jÊvite ÈdÊnavaÑ dasseti, maraÓe 
vaÓÓaÑ bhaÓati. 

 MaraÓÈya vÈ samÈdapeyyÈti satthaÑ vÈ Èhara, visaÑ vÈ khÈda, rajjuyÈ 
vÈ ubbandhitvÈ kÈla~karohÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. BhendiÑ vÈ (Ka) 2. S|laÑvÈ laguÄaÑvÈ (SyÈ) 
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 Ambho purisÈti ÈlapanÈdhivacanametaÑ. 

 KiÑ tuyhiminÈ pÈpakena dujjÊvitenÈti pÈpakaÑ nÈma jÊvitaÑ aÉÉhÈnaÑ 

jÊvitaÑ upÈdÈya daliddÈnaÑ jÊvitaÑ pÈpakaÑ lÈmakaÑ, sadhanÈnaÑ jÊvitaÑ 

upÈdÈya adhanÈnaÑ jÊvitaÑ pÈpakaÑ, devÈnaÑ jÊvitaÑ upÈdÈya 

manussÈnaÑ jÊvitaÑ pÈpakaÑ.  

 DujjÊvitaÑ nÈma hatthacchinnassa pÈdacchinnassa hatthapÈdacchinnassa 

kaÓÓacchinnassa nÈsacchinnassa kaÓÓanÈsacchinnassa, iminÈ ca pÈpakena 

iminÈ dujjÊvitena mataÑ te jivitÈ seyyoti. 

 Iti cittamanoti yaÑ cittaÑ taÑ mano, yaÑ mano taÑ cittaÑ. 

 Cittasa~kappoti maraÓasaÒÒÊ maraÓacetano maraÓadhippÈyo. 

 AnekapariyÈyenÈti uccÈvacehi ÈkÈrehi. 

 MaraÓavaÓÓaÑ vÈ saÑvaÓÓeyyÈti jÊvite ÈdÊnavaÑ dasseti, maraÓe 

vaÓÓaÑ bhaÓati “ito tvaÑ kÈla~kato kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 

saggaÑ lokaÑ upapajjissasi, tattha dibbehi paÒcahi kÈmaguÓehi samappito 

sama~gÊbh|to paricÈressasÊ”ti.  

 MaraÓÈya vÈ samÈdapeyyÈti satthaÑ vÈ Èhara, visaÑ vÈ khÈda, rajjuyÈ 

vÈ ubbandhitvÈ kÈla~karohi, sobbhe vÈ narake vÈ papÈte vÈ papatÈti.  

 AyampÊti purime upÈdÈya vuccati. 

 PÈrÈjiko hotÊti seyyathÈpi nÈma puthusilÈ dvidhÈ bhinnÈ1 

appaÔisandhikÈ hoti, evameva bhikkhu saÒcicca manussaviggahaÑ jÊvitÈ 

voropetvÈ assamaÓo hoti asakyaputtiyo, tena vuccati “pÈrÈjiko hotÊ”ti.  

______________________________________________________________ 

 1. DvedhÈ bhinnÈ (SyÈ) 
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 AsaÑvÈsoti saÑvÈso nÈma ekakammaÑ ekuddeso samasikkhatÈ, eso 
saÑvÈso nÈma. So tena saddhiÑ natthi, tena vuccati “asaÑvÈso”ti. 
 
 173. SÈmaÑ, adhiÔÔhÈya, d|tena, d|taparaÑparÈya, visakkiyena d|tena, 
gatapaccÈtena d|tena, araho rahosaÒÒÊ, raho arahosaÒÒÊ, araho arahosaÒÒÊ, 
raho rahosaÒÒÊ, kÈyena saÑvaÓÓeti, vÈcÈya saÑvaÓÓeti, kÈyena vÈcÈya 
saÑvaÓÓeti, d|tena saÑvaÓÓeti, lekhÈya saÑvaÓÓeti, opÈtaÑ, apassenaÑ, 
upanikkhipanaÑ, bhesajjaÑ, r|p|pahÈro, sadd|pahÈro, gandh|pahÈro, 
ras|pahÈro, phoÔÔhabb|pahÈro, dhamm|pahÈro, ÈcikkhanÈ, anusÈsanÊ, 
sa~ketakammaÑ, nimittakammanti.  
 
 174. SÈmanti sayaÑ hanati kÈyena vÈ kÈyapaÔibaddhena vÈ 
nissaggiyena vÈ. 

 AdhiÔÔhÈyÈti adhiÔÔhahitvÈ ÈÓÈpeti “evaÑ vijjha, evaÑ pahara, evaÑ 
ghÈtehÊ”ti. 

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So taÑ maÒÒamÈno taÑ jÊvitÈ voropeti, Èpatti ubhinnaÑ 
pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So taÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ jÊvitÈ voropeti, m|laÔÔhassa anÈpatti, 
vadhakassa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So aÒÒaÑ maÒÒamÈno taÑ jÊvitÈ voropeti, Èpatti ubhinnaÑ 
pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So aÒÒaÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ jÊvitÈ voropeti, m|laÔÔhassa 
anÈpatti, vadhakassa Èpatti pÈrÈjikassa. 
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 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmassa pÈvada, ‘itthannÈmo 
itthannÈmassa pÈvadatu, ‘itthannÈmo itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropet|”ti. Œpatti 
dukkaÔassa. So itarassa Èroceti, Èpatti dukkaÔassa. Vadhako paÔiggaÓhÈti, 
m|laÔÔhassa Èpatti thullaccayassa. So taÑ jÊvitÈ voropeti. Œpatti sabbesaÑ 
pÈrÈjikassa. 

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmassa pÈvada, ‘itthannÈmo 
itthannÈmassa pÈvadatu, ‘itthannÈmo itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropet|”ti. Œpatti 
dukkaÔassa. So aÒÒaÑ ÈÓÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. Vadhako paÔiggaÓhÈti 
Èpatti dukkaÔassa. So taÑ jÊvitÈ voropeti, m|laÔÔhassa anÈpatti. ŒÓÈpakassa 
ca vadhakassa ca Èpatti pÈrÈjikassa.  

  Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So gantvÈ puna paccÈgacchati “nÈhaÑ sakkomi taÑ jÊvitÈ 
voropetun”ti. So puna ÈÓÈpeti “yadÈ sakkosi, tadÈ taÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, 
Èpatti dukkaÔassa. So taÑ jÊvitÈ voropeti, Èpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So ÈÓÈpetvÈ vippaÔisÈrÊ na sÈveti “mÈ ghÈtehÊ”ti. So taÑ jÊvitÈ 
voropeti, Èpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So ÈÓÈpetvÈ vippaÔasÈrÊ sÈveti “mÈ ghÈtehÊ”ti. So “ÈÓatto ahaÑ 
tayÈ”ti taÑ jÊvitÈ voropeti, m|laÔÔhassa anÈpatti. Vadhakassa Èpatti 
pÈrÈjikassa.  

 Bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “itthannÈmaÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. So ÈÓÈpetvÈ vippaÔisÈrÊ sÈveti “mÈ ghÈtehÊ”ti. So “sÈdh|”ti 
oramati, ubhinnaÑ anÈpatti. 
 
 175. Araho rahosaÒÒÊ ullapati “aho itthannÈmo hato assÈ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. Raho arahosaÒÒÊ ullapati “aho 
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itthannÈmo hato assÈ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Araho arahosaÒÒÊ ullapati “aho 
itthannÈmo hato assÈ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Raho rahosaÒÒÊ ullapati “aho 
itthanÈmo hato assÈ”ti, Èpatti dukkaÔassa. 

 KÈyena saÑvaÓÓeti nÈma kÈyena vikÈraÑ karoti “yo evaÑ marati, so 
dhanaÑ vÈ labhati, yasaÑ vÈ labhati, saggaÑ vÈ gacchatÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. TÈya saÑvaÓÓanÈya marissÈmÊti dukkhaÑ vedanaÑ uppÈdeti, 
Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. 

 VÈcÈya saÑvaÓÓeti nÈma vÈcÈya bhaÓati “yo evaÑ marati, so dhanaÑ 
vÈ labhati, yasaÑ vÈ labhati, saggaÑ vÈ gacchatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TÈya 
saÑvaÓÓanÈya marissÈmÊti dukkhaÑ vedanaÑ uppÈdeti, Èpatti 
thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. 

 KÈyena vÈcÈya saÑvaÓÓeti nÈma kÈyena ca vikÈraÑ karoti, vÈcÈya ca 
bhaÓati “yo evaÑ marati, so dhanaÑ vÈ labhati, yasaÑ vÈ labhati, saggaÑ 
vÈ gacchatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TÈya saÑvaÓÓanÈya marissÈmÊti dukkhaÑ 
vedanaÑ uppÈdeti, Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. 

 D|tena saÑvaÓÓeti nÈma d|tassa sÈsanaÑ Èroceti “yo evaÑ marati, so 
dhanaÑ vÈ labhati, yasaÑ vÈ labhati, saggaÑ vÈ gacchatÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. D|tassa sÈsanaÑ sutvÈ marissÈmÊti dukkhaÑ vedanaÑ uppÈdeti, 
Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 176. LekhÈya saÑvaÓÓeti nÈma lekhaÑ chindati “yo evaÑ marati, so 
dhanaÑ vÈ labhati, yasaÑ vÈ labhati, saggaÑ vÈ gacchatÊ”ti, 
akkharakkharÈya Èpatti dukkaÔassa. LekhaÑ passitvÈ marissÈmÊti dukkhaÑ 
vedanaÑ uppÈdeti, Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. 

 OpÈtaÑ nÈma manussaÑ uddissa opÈtaÑ khanati “papatitvÈ 
marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Papatite dukkhÈ vedanÈ uppajjati, Èpatti 
thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. . Anodissa opÈtaÑ khanati “yo 
koci 
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papatitvÈ marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Manusso tasmiÑ papatati, Èpatti 
dukkaÔassa. Papatite dukkhÈ vedanÈ uppajjati, Èpatti thullaccayassa. Marati, 
Èpatti pÈrÈjikassa. Yakkho vÈ peto vÈ tiracchÈnagatamanussaviggaho vÈ 
tasmiÑ papatati, Èpatti dukkaÔassa. Papatite dukkhÈ vedanÈ uppajjati, Èpatti 
dukkaÔassa. Marati, Èpatti thullaccayassa. TiracchÈnagato tasmiÑ papatati, 
Èpatti dukkaÔassa. Papatite dukkhÈ vedanÈ uppajjati, Èpatti dukkaÔassa. 
Marati, Èpatti pÈcittiyassa.  
 
 177. ApassenaÑ nÈma apassene satthaÑ vÈ Ôhapeti, visena vÈ makkheti, 
dubbalaÑ vÈ karoti, sobbhe vÈ narake vÈ papÈte vÈ Ôhapeti “papatitvÈ 
marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Satthena vÈ visena vÈ papatitena vÈ dukkhÈ 
vedanÈ uppajjati, Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa.  

 UpanikkhipanaÑ nÈma asiÑ vÈ sattiÑ vÈ bheÓÉiÑ vÈ laguÄaÑ vÈ 
pÈsÈÓaÑ vÈ satthaÑ vÈ visaÑ vÈ rajjuÑ vÈ upanikkhipati “iminÈ 
marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Tena marissÈmÊti dukkhaÑ vedanaÑ 
uppÈdeti, Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa.  

 BhesajjaÑ nÈma sappiÑ vÈ navanÊtaÑ vÈ telaÑ vÈ madhuÑ vÈ 
phÈÓitaÑ vÈ deti “imaÑ sÈyitvÈ marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TaÑ sÈyite 
dukkhÈ vedanÈ uppajjati, Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 178. R|p|pahÈro nÈma amanÈpikaÑ r|paÑ upasaÑharati bhayÈnakaÑ 
bheravaÑ “imaÑ passitvÈ uttasitvÈ marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TaÑ 
passitvÈ uttasati, Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. 
ManÈpikaÑ r|paÑ upasaÑharati1 “imaÑ passitvÈ alÈbhakena sussitvÈ 
marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TaÑ passitvÈ alÈbhakena sussati, Èpatti 
thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa.  

 Sadd|pahÈro nÈma amanÈpikaÑ saddaÑ upasaÑharati bhayÈnakaÑ 
bheravaÑ “imaÑ sutvÈ uttasitvÈ marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TaÑ sutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. UpasaÑharati pemanÊyaÑ hadaya~gamaÑ (SyÈ) 
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uttasati, Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. ManÈpikaÑ saddaÑ 
upasaÑharati pemanÊyaÑ hadaya~gamaÑ “imaÑ sutvÈ alÈbhakena sussitvÈ 
marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TaÑ sutvÈ alÈbhakena sussati, Èpatti 
thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa.  

 Gandh|pahÈro nÈma amanÈpikaÑ gandhaÑ upasaÑharati jegucchaÑ 
pÈÔikulyaÑ1 “imaÑ ghÈyitvÈ jegucchatÈ pÈÔikulyatÈ marissatÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. TaÑ ghÈyite jegucchatÈ pÈÔikulyatÈ dukkhÈ vedanÈ uppajjati, 
Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. ManÈpikaÑ gandhaÑ 
upasaÑharati “imaÑ ghÈyitvÈ alÈbhakena sussitvÈ marissatÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. TaÑ ghÈyitvÈ alÈbhakena sussati, Èpatti thullaccayassa. Marati, 
Èpatti pÈrÈjikassa.  

 Ras|pahÈro nÈma amanÈpikaÑ rasaÑ upasaÑharati jegucchaÑ 
pÈÔikulyaÑ1 “imaÑ sÈyitvÈ jegucchatÈ paÔikulyatÈ marissatÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. TaÑ sÈyite jegucchatÈ pÈÔikulyatÈ dukkhÈ vedanÈ uppajjati, 
Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. ManÈpikaÑ rasaÑ 
upasaÑharati “imaÑ sÈyitvÈ alÈbhakena sussitvÈ marissatÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. TaÑ sÈyitvÈ alÈbhakena sussati, Èpatti thullaccayassa. Marati, 
Èpatti pÈrÈjikassa. 

 PhoÔÔhabb|pahÈro nÈma amanÈpikaÑ phoÔÔhabbaÑ upasaÑharati 
dukkhasamphassaÑ kharamphassaÑ “iminÈ phuÔÔho marissatÊ”ti, Èpatti 
dukkaÔassa. Tena phuÔÔhassa dukkhÈ vedanÈ uppajjati, Èpatti thullaccayassa. 
Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. ManÈpikaÑ phoÔÔhabbaÑ upasaÑharati 
sukhasamphassaÑ mudusamphassaÑ “iminÈ phuÔÔho alÈbhakena sussitvÈ 
marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Tena phuÔÔho alÈbhakena sussati, Èpatti 
thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. 

 Dhamm|pahÈro nÈma nerayikassa nirayakathaÑ katheti “imaÑ sutvÈ 
uttasitvÈ marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TaÑ sutvÈ uttasati, Èpatti 
thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa. KalyÈÓakammassa saggakathaÑ 
katheti “imaÑ sutvÈ adhimutto marissatÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. TaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔik|laÑ (?) 
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sutvÈ adhimutto marissÈmÊti dukkhaÑ vedanaÑ uppÈdeti, Èpatti 

thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa.  

 

 179. ŒcikkhanÈ nÈma puÔÔho bhaÓati, “evaÑ marassu, yo evaÑ marati, 

so dhanaÑ vÈ labhati, yasaÑ vÈ labhati, saggaÑ vÈ gacchatÊ”ti, Èpatti 

dukkaÔassa. TÈya ÈcikkhanÈya marissÈmÊti dukkhaÑ vedanaÑ uppÈdeti, 

Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa.  

 AnusÈsanÊ nÈma apuÔÔho bhaÓati “evaÑ marassu, yo evaÑ marati, so 

dhanaÑ vÈ labhati, yasaÑ vÈ labhati, saggaÑ vÈ gacchatÊ”ti, Èpatti 

dukkaÔassa. TÈya anusÈsaniyÈ marissÈmÊti dukkhaÑ vedanaÑ uppÈdeti, 

Èpatti thullaccayassa. Marati, Èpatti pÈrÈjikassa.  

 Sa~ketakammaÑ nÈma sa~ketaÑ karoti purebhattaÑ vÈ pacchÈbhattaÑ 

vÈ rattiÑ vÈ divÈ vÈ “tena sa~ketena taÑ jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti 

dukkaÔassa. Tena sa~ketena taÑ jÊvitÈ voropeti, Èpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassa. 

TaÑ sa~ketaÑ pure vÈ pacchÈ vÈ taÑ jÊvitÈ voropeti, m|laÔÔhassa anÈpatti. 

Vadhakassa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 NimittakammaÑ nÈma nimittaÑ karoti “akkhiÑ vÈ nikhaÓissÈmi, 

bhamukaÑ vÈ ukkhipissÈmi, sÊsaÑ vÈ ukkhipissÈmi, tena nimittena taÑ 

jÊvitÈ voropehÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. Tena nimittena taÑ jÊvitÈ voropeti, 

Èpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassa. TaÑ nimittaÑ pure vÈ pacchÈ vÈ taÑ jÊvitÈ 

voropeti, m|laÔÔhassa anÈpatti. Vadhakassa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 AnÈpatti asaÒcicca ajÈnantassa namaraÓÈdhippÈyassa ummattakassa1 

ÈdikammikassÈti.  

 

ManussaviggahapÈjikamhi paÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 

______________________________________________________________ 
 1. Ummattakassa khittacikkassa vedanÈvaÔÔassa (SyÈ) 
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VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ 

   SaÑvaÓÓanÈ nisÊdanto, musalodukkhalena ca. 
   VuÉÉhapabbajitÈbhisanno, aggavÊmaÑsanÈvisaÑ. 

   Tayo ca vatthukammehi, iÔÔhakÈhipare tayo. 
   VÈsÊ gopÈnasÊ ceva, aÔÔakotaraÓaÑ pati. 

   SedaÑ natthuÒca sambÈho, nhÈpanabbhaÒjanena ca. 
   UÔÔhÈpento nipÈtento, annapÈnena mÈraÓaÑ. 

   JÈragabbho sapattÊ ca, mÈtÈ puttaÑ ubho vadhi. 
   Ubho na miyyare maddÈ, tÈpaÑ vaÒjhÈ vijÈyinÊ. 

   PatodaÑ niggahe yakkho, vÈÄayakkhaÒca pÈhiÓi.  
   TaÑ maÒÒamÈno pahari, saggaÒca nirayaÑ bhaÓe.  

   ŒÄaviyÈ tayo rukkhÈ, dÈyehi apare tayo. 
   MÈ kilamesi na tuyhaÑ, takkaÑ sovÊrakena cÈti. 
 

VinÊtavatthu 

 180. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. Tassa 
bhikkh| kÈruÒÒena maraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi. 
TesaÑ kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci nu kho 
mayaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ ÈpannÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
ŒpattiÑ tumhe bhikkhave ÈpannÈ pÈrÈjikanti. (1) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro piÓÉacÈriko bhikkhu pÊÔhake 
pilotikÈya paÔicchannaÑ nisÊdanto ottharitvÈ mÈresi. Tassa kukkuccaÑ ahosi 
“BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci nu kho ahaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ 
Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa. Na 
ca bhikkhave appaÔivekkhitvÈ Èsane nisÊditabbaÑ, yo nisÊdeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (2) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu bhattagge antaraghare 
ÈsanaÑ paÒÒapento musale ussite ekaÑ musalaÑ aggahesi. Dutiyo mulaso 
paripatitvÈ aÒÒatarassa dÈrakassa matthake avatthÈsi. 
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So kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. 
AsaÒcicca ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu asaÒciccÈti. (3) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu bhattagge antaraghare 
ÈsanaÑ paÒÒapento udukkhalabhaÓÉikaÑ akkamitvÈ pavaÔÔesi. AÒÒataraÑ 
dÈrakaÑ ottharitvÈ mÈresi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
asaÒciccÈti. (4) 

 Tena kho pana samayena pitÈputtÈ bhikkh|su pabbajitÈ honti. KÈle 
Èrocite putto pitaraÑ etadavoca “gaccha bhante saÑgho taÑ patimÈnetÊ”ti 
piÔÔhiyaÑ gahetvÈ paÓÈmesi. So papatitvÈ kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ BhagavÈ maraÓÈdhippÈyoti. 
AnÈpatti bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (5) 

 Tena kho pana samayena pitÈputtÈ bhikkh|su pabbajitÈ honti. KÈle 
Èrocite putto pitaraÑ etadavoca “gaccha bhante saÑgho taÑ patimÈnetÊ”ti 
maraÓÈdhippÈyo piÔÔhiyaÑ gahetvÈ paÓÈmesi. So papatitvÈ kÈlamakÈsi. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (6) 

 Tena kho pana samayena pitÈputtÈ bhikkh|su pabbajitÈ honti. KÈle 
Èrocite putto pitaraÑ etadavoca “gaccha bhante saÑgho taÑ patimÈnetÊ”ti 
maraÓÈdhippÈyo piÔÔhiyaÑ gahetvÈ paÓÈmesi. So papatitvÈ kÈlamakÈsi. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (7) 
 
 181. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno bhuÒjantassa 
maÑsaÑ kaÓÔhe vilaggaÑ hoti. AÒÒataro bhikkhu tassa bhikkhuno gÊvÈyaÑ 
pahÈraÑ adÈsi. SalohitaÑ maÑsaÑ pati. So bhikkhu kÈlamakÈsi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (8) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno bhuÒjantassa maÑsaÑ 
kaÓÔhe vilaggaÑ hoti. AÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo tassa bhikkhuno 
gÊvÈyaÑ pahÈraÑ adÈsi. SalohitaÑ maÑsaÑ pati. So bhikkhu 
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kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 

pÈrÈjikanti. (9) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno bhuÒjantassa maÑsaÑ 

kaÓÔhe vilaggaÑ hoti. AÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo tassa bhikkhuno 

gÊvÈyaÑ pahÈraÑ adÈsi. SalohitaÑ maÑsaÑ pati. So bhikkhu kÈlamakÈsi. 

Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 

thullaccayassÈti. (10) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro piÓÉacÈriko bhikkhu visagataÑ 

piÓÉapÈtaÑ labhitvÈ paÔikkamanaÑ haritvÈ bhikkh|naÑ aggakÈrikaÑ adÈsi. 

Te bhikkh| kÈlamakaÑsu. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ 

bhikkh|ti. NÈhaÑ BhagavÈ jÈnÈmÊti. AnÈpatti bhikkhu ajÈnantassÈti. (11) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu vÊmaÑsÈdhippÈyo 

aÒÒatarassa bhikkhuno visaÑ adÈsi. So bhikkhu kÈlamakÈsi. Tassa 

kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. VimaÑsÈdhippÈyo ahaÑ 

BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (12) 

 

 182. Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ1 bhikkh| vihÈravatthuÑ karonti. 

AÒÒataro bhikkhu heÔÔhÈ hutvÈ silaÑ uccÈresi. Uparimena bhikkhunÈ 

duggahitÈ silÈ heÔÔhimassa bhikkhuno matthake avatthÈsi. So bhikkhu 

kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu asaÒciccÈti. (13) 

  Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkhu vihÈravatthuÑ karonti. 

AÒÒataro bhikkhu heÔÔhÈ hutvÈ silaÑ uccÈresi. Uparimo bhikkhu 

maraÓÈdhippÈyo heÔÔhimassa bhikkhuno matthake silaÑ muÒci. So bhikkhu 

kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 

AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassati. (14-15) 

______________________________________________________________ 
 1. ŒÄavikÈ (SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| vihÈrassa kuÔÔaÑ uÔÔhÈpenti. 

AÒÒataro bhikkhu heÔÔhÈ hutvÈ iÔÔhakaÑ uccÈresi. Uparimena bhikkhunÈ 

duggahitÈ iÔÔhakÈ heÔÔhimassa bhikkhuno matthake avatthÈsi. So bhikkhu 

kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu asaÒciccÈti. (16) 

 Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| vihÈrassa kuÔÔaÑ uÔÔhÈpenti. 

AÒÒataro bhikkhu heÔÔhÈ hutvÈ iÔÔhakaÑ uccÈresi. Uparimo bhikkhu 

maraÓÈdhippÈyo heÔÔhimassa bhikkhuno matthake iÔÔhakaÑ muÒci. So 

bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ 

ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (17-18) 

 

 183. Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karonti. 

AÒÒataro bhikkhu heÔÔhÈ hutvÈ vÈsiÑ uccÈresi. Uparimena bhikkhunÈ 

duggahitÈ vÈsÊ heÔÔhimassa bhikkhuno matthake avatthÈsi. So bhikkhu 

kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu asaÒciccÈti. (19) 

 Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karonti. 

AÒÒataro bhikkhu heÔÔhÈ hutvÈ vÈsiÑ uccÈresi. Uparimo bhikkhu 

maraÓÈdhippÈyo heÔÔhimassa bhikkhuno matthake vÈsiÑ muÒci. So bhikkhu 

kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 

AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (20-21) 

 Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karonti. 

AÒÒataro bhikkhu heÔÔhÈ hutvÈ gopÈnasiÑ uccÈresi. Uparimena bhikkhunÈ 

duggahitÈ gopÈnasÊ heÔÔhimassa bhikkhuno matthake avatthÈsi. So bhikkhu 

kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu asaÒciccÈti. (22) 

 Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karonti. 

AÒÒataro bhikkhu heÔÔhÈ hutvÈ gopÈnasiÑ uccÈresi. Uparimo bhikkhu 

maraÓÈdhippÈyo heÔÔhimassa bhikkhuno matthake gopÈnasiÑ muÒci. 

 



VinayapiÔaka 104 

So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (23-24) 

 Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karontÈ 
aÔÔakaÑ bandhanti. AÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“Èvuso atraÔÔhito bandhÈhÊ”ti. So tatraÔÔhito bandhanto paripatitvÈ 
kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ 
BhagavÈ maraÓadhippÈyoti. AnÈpatti bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (25) 

 Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karontÈ 
aÔÔakaÑ bandhanti. AÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “Èvuso atraÔÔhito bandhÈhÊ”ti. So tatraÔÔhito bandhanto paripatitvÈ 
kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa- paripatitvÈ na kÈlamakÈsi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. 
(26-27) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu vihÈraÑ chÈdetvÈ otarati. 
AÒÒataro bhikkhu taÑ bhikkhuÑ etadavoca “Èvuso ito otarÈhÊ”ti. So tena 
otaranto paripatitvÈ kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (28) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu vihÈraÑ chÈdetvÈ otarati. 
AÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo taÑ bhikkhuÑ etadavoca “Èvuso ito 
otarÈhÊ”ti. So tena otaranto paripatitvÈ kÈlamakÈsi -pa- paripatitvÈ na 
kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (29-30) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu anabhiratiyÈ pÊÄito 
Gijjhak|ÔaÑ pabbataÑ abhiruhitvÈ papÈte papatanto aÒÒataraÑ vilÊvakÈraÑ 
ottharitvÈ mÈresi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, na ca bhikkhave attÈnaÑ pÈtetabbaÑ, yo pÈteyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (31) 
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 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| Gijjhak|ÔaÑ pabbataÑ 
abhiruhitvÈ davÈya silaÑ pavijjhiÑsu, sÈ aÒÒataraÑ gopÈlakaÑ ottharitvÈ 
mÈresi. TesaÑ kukuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, na ca 
bhikkhave davÈya silÈ pavijjhitabbÈ, yo pavijjheyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
(32) 
 
 184. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ 
bhikkh| sedesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (33) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
maraÓÈdhippÈya sedesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na 
kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (34-35) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno sÊsÈbhitÈpo hoti. Tassa 
bhikkh| natthuÑ adaÑsu. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (36) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno sÊsÈbhitÈpo hoti. Tassa 
bhikkh| maraÓÈdhippÈyÈ natthuÑ adaÑsu. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So 
bhikkhu na kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave 
pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (37-38) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
sambÈhesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (39) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
maraÓÈdhippÈyÈ sambÈhesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na 
kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (40-41) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
nhÈpesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (42) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
maraÓÈdhippÈyÈ nhÈpesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na 
kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (43-44) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
telena abbhaÒjiÑsu. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (45) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
maraÓÈdhippÈyÈ telena abbhiÒjiÑsu. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So 
bhikkhu na kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave 
pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (46-47) 
 
 185. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ 
bhikkh| uÔÔhÈpesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (48) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
maraÓÈdhippÈyÈ uÔÔhÈpesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na 
kÈlamalÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (49-50) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
nipÈtesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (51) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
maraÓÈdhippÈyÈ nipÈtesuÑ. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na 
kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (52-53) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. Tassa bhikkh| 
annaÑ adaÑsu. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (54) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. Tassa bhikkh| 
maraÓÈdhippÈyÈ annaÑ adaÑsu. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na 
kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (55-56) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. Tassa bhikkh| 
pÈnaÑ adaÑsu. So bhikkhu kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (57) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. Tassa bhikkh| 
maraÓÈdhippÈyÈ pÈnaÑ adaÑsu. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu na 
kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (58-59) 
 
 186. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ pavutthapatikÈ jÈrena 
gabbhinÊ hoti. SÈ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca “i~ghÈyya 
gabbhapÈtanaÑ jÈnÈhÊ”ti. “SuÔÔhu bhaginÊ”ti tassÈ gabbhapÈtanaÑ adÈsi. 
DÈrako kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (60) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa purisassa dve pajÈpatiyo honti ekÈ 
vaÒjhÈ ekÈ vijÈyinÊ. VaÒjhÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca “sace sÈ 
bhante vijÈyissati, sabbassa kuÔumbassa issarÈ bhavissati, i~ghÈyya tassÈ 
gabbhapÈtanaÑ jÈnÈhÊ”ti. “SuÔÔhu bhaginÊ”ti tassÈ gabbhapÈtanaÑ adÈsi. 
DÈrako kÈlamakÈsi. MÈtÈ na kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (61) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa purisassa dve pajÈpatiyo honti ekÈ 
vaÒjhÈ ekÈ vijÈyinÊ. VaÒjhÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca “sace sÈ 
bhante vijÈyissati, sabbassa kuÔumbassa issarÈ bhavissati, i~ghÈyya tassÈ 
gabbhapÈtanaÑ jÈnÈhÊ”ti. “SuÔÔhu bhaginÊ”ti tassÈ gabbhapÈtanaÑ ÈdÈsi. 
MÈtÈ kÈlamakÈsi. DÈrako na kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (62) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa purisassa dve pajÈpatiyo honti ekÈ 
vaÒjhÈ ekÈ vijÈyinÊ. VaÒjhÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca “sace sÈ 
bhante vijÈyissati, sabbassa kuÔumbassa issarÈ bhavissati, i~ghÈyya tassÈ 
gabbhapÈtanaÑ jÈnÈhÊ”ti. “SuÔÔhu bhaginÊ”ti tassÈ gabbhapÈtanaÑ adÈsi. 
Ubho kÈlamakaÑsu -pa-. Ubho na kÈlamakaÑsu. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (63-64) 
 
 187. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ gabbhinÊ itthÊ kul|pakaÑ 
bhikkhuÑ etadavoca “i~ghÈyya gabbhapÈtanaÑ jÈnÈhÊ”ti. Tena hi bhagini 
maddass|ti. SÈ maddÈpetvÈ gabbhaÑ pÈtesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (65) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ gabbhinÊ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “i~ghÈyya gabbhapÈtanaÑ jÈnÈhÊ”ti. Tena hi bhagini tÈpehÊti. SÈ 
tÈpetvÈ gabbhaÑ pÈtesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (66) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ vaÒjhÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “i~ghÈyya bhesajjaÑ jÈnÈhi, yenÈhaÑ vijÈyeyyan”ti. “SuÔÔhu 
bhaginÊ”ti tassÈ bhesajjaÑ adÈsi. SÈ kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (67) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ vijÈyinÊ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “i~ghÈyya bhesajjaÑ jÈnÈhi, yenÈhaÑ vijÈyeyyan”ti. “SuÔÔhu 
bhaginÊ”ti tassÈ bhesajjaÑ adÈsi. SÈ kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (68) 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| sattarasavaggiyaÑ 
bhikkhuÑ a~gulipatodakena hÈsesuÑ. So bhikkhu uttanto anassÈsako 
kÈlamakÈsi. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave 
pÈrÈjikassÈti1. (69) 
______________________________________________________________ 
 1. PÈrÈjikassa, Èpatti pÈcittiyassÈti (SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena sattarasavaggiyÈ bhikkh| chabbaggiyaÑ 
bhikkhuÑ kammaÑ karissÈmÈti ottharitvÈ mÈresuÑ. TesaÑ kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassÈti. (70) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bh|tavejjako bhikkhu yakkhaÑ jÊvitÈ 
voropesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (71) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
vÈÄayakkhavihÈraÑ pÈhesi. TaÑ yakkhÈ jÊvitÈ voropesuÑ. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (72) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo aÒÒataraÑ 
bhikkhuÑ vÈÄayakkhavihÈraÑ pÈhesi. TaÑ yakkhÈ jÊvitÈ voropesuÑ -pa-. 
TaÑ yakkhÈ jÊvitÈ na voropesuÑ. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (73-74) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
vÈÄakantÈraÑ pÈhesi. TaÑ vÈÄÈ jÊvitÈ voropesuÑ. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (75) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo aÒÒataraÑ 
bhikkhuÑ vÈÄakantÈraÑ pÈhesi. TaÑ vÈÄÈ jÊvitÈ voropesuÑ -pa-. TaÑ vÈÄÈ 
jÊvitÈ na voropesuÑ. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (76-77) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
corakantÈraÑ pÈhesi. TaÑ corÈ jÊvitÈ voropesuÑ. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (78) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo aÒÒataraÑ 
bhikkhuÑ corakantÈraÑ pÈhesi. TaÑ corÈ jÊvitÈ voropesuÑ -pa-. TaÑ corÈ 
jÊvitÈ na voropesuÑ. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (79-80) 
 
 188. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu taÑ maÒÒamÈno taÑ 
jÊvitÈ voropesi -pa- taÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ jÊvitÈ voropesi -pa- 
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aÒÒaÑ maÒÒamÈno taÑ jÊvitÈ voropesi -pa- aÒÒaÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ jÊvitÈ 
voropesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
pÈrÈjikanti. (81-84) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu amanussena gahito hoti. 
AÒÒataro bhikkhu tassa bhikkhuno pahÈraÑ adÈsi. So bhikkhu kÈlamakÈsi. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (85) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu amanussena gahito hoti. 
AÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo tassa bhikkhuno pahÈraÑ adÈsi. So 
bhikkhu na kÈlamakÈsi -pa-. So bhikkhu kÈlamakÈsi -pa-. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (86-87) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu kalyÈÓakammassa 
saggakathaÑ kathesi. So adhimutto kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (88) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo 
kalyÈÓakammassa saggakathaÑ kathesi. So adhimutto kÈlamakÈsi -pa-. So 
adhimutto na kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (89-90) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu nerayikassa nirayakathaÑ 
kathesi. So uttasitvÈ kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu namaraÓÈdhippÈyassÈti. (91) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo 
nerayikassa nirayakathaÑ kathesi. So uttasitvÈ kÈlamakÈsi -pa-. So uttasitvÈ 
na kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (92-93) 
 
 189. Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karontÈ 
rukkhaÑ chindanti. AÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“Èvuso atraÔÔhito chindÈhÊ”ti. TaÑ tatraÔÔhitaÑ chindantaÑ rukkho ottharitvÈ 
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mÈresi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namaraÓÈdhippÈyassÈti. (94) 

 Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karontÈ 
rukkhaÑ chindanti. AÒÒataro bhikkhu maraÓÈdhippÈyo aÒÒataraÑ 
bhikkhuÑ etadavoca “Èvuso atraÔÔhito chindÈhÊ”ti. TaÑ tatraÔÔhitaÑ 
chindantaÑ rukkho ottharitvÈ mÈresi -pa- rukkho ottharitvÈ na mÈresi. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (95-96) 
 
 190. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| dÈyaÑ 
ÈlimpesuÑ1. ManussÈ daÉÉhÈ kÈlamakaÑsu. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhave namaraÓÈdhippÈyassÈti. (97) 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| maraÓÈdhippÈyÈ dÈyaÑ 
ÈlimpesuÑ. ManussÈ daÉÉhÈ kÈlamakaÑsu -pa-. ManussÈ daÉÉhÈ na 
kÈlamakaÑsu. TesaÑ kukuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhave pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (98-99) 
 
 191. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu ÈghÈtanaÑ gantvÈ 
coraghÈtaÑ etadavoca “Èvuso mÈyimaÑ kilamesi, ekena pahÈrena jÊvitÈ 
voropehÊ”ti. “SuÔÔhu bhante”ti ekena pahÈrena jÊvitÈ voropesi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (100) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu ÈghÈtanaÑ gantvÈ 
coraghÈtaÑ etadavoca “Èvuso mÈyimaÑ kilamesi, ekena pahÈrena jÊvitÈ 
voropehÊ”ti. So “nÈhaÑ tuyhaÑ vacanaÑ karissÈmÊ”ti taÑ jÊvitÈ voropesi. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (101) 
 
 192. Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso ÒÈtighare 
hatthapÈdacchinno ÒÈtakehi saÑparikiÓÓo hoti. AÒÒataro bhikkhu te 
manusse etadavoca “Èvuso icchatha imassa maraÓan”ti. Œma bhante 
icchÈmÈti. Tena hi takkaÑ pÈyethÈti. Te taÑ takkaÑ pÈyesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒÄimpesuÑ (SyÈ, Ka) 

 



VinayapiÔaka 112 

So kÈlamakÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
pÈrÈjikanti. (102) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso kulaghare hatthapÈdacchinno 
ÒÈtakehi saÑparikiÓÓo hoti. AÒÒatarÈ bhikkhunÊ te manusse etadavoca 
“Èvuso icchatha imassa maraÓan”ti. ŒmÈyye icchÈmÈti. Tena hi 
loÓasovÊrakaÑ pÈyethÈti. Te taÑ loÓasovÊrakaÑ pÈyesuÑ. So kÈlamakÈsi. 
TassÈ kukkuccaÑ ahosi -pa-. Atha kho sÈ bhikkhunÊ bhikkhunÊnaÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkhuniyo bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. ŒpattiÑ sÈ bhikkhave bhikkhunÊ 
ÈpannÈ pÈrÈjikanti. (103) 
 

TatiyapÈrÈjikaÑ samattaÑ. 
_____ 

 
4. CatutthapÈrÈjika 

 193. * Tena samayena Buddho BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena sambahulÈ sandiÔÔhÈ sambhattÈ 
bhikkh| VaggumudÈya nadiyÈ tÊre vassaÑ upagacchiÑsu. Tena kho pana 
samayena VajjÊ dubbhikkhÈ hoti dvÊhitikÈ setaÔÔhikÈ salÈkÈvuttÈ, na sukarÈ 
uÒchena paggahena yÈpetuÑ. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi 
“etarahi kho VajjÊ dubbhikkhÈ dvÊhitikÈ setaÔÔhikÈ salÈkÈvuttÈ, na sukarÈ 
uÒchena paggahena yÈpetuÑ, kena nu kho mayaÑ upÈyena samaggÈ 
sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ phÈsukaÑ vassaÑ vaseyyÈma, na ca piÓÉakena 
kilameyyÈmÈ”ti. Ekacce evamÈhaÑsu “handa mayaÑ Èvuso gihÊnaÑ 
kammantaÑ adhiÔÔhema, evaÑ te amhÈkaÑ dÈtuÑ maÒÒissanti, evaÑ 
mayaÑ samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ phÈsukaÑ vassaÑ vasissÈma, 
na ca piÓÉakena kilamissÈmÈ”ti. Ekacce evamÈhaÑsu “alaÑ Èvuso kiÑ 
gihÊnaÑ kammantaÑ adhiÔÔhitena, handa mayaÑ Èvuso gihÊnaÑ d|teyyaÑ 
harÈma, evaÑ te amhÈkaÑ dÈtuÑ maÒÒissanti, evaÑ mayaÑ samaggÈ 
sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ phÈsukaÑ vassaÑ vasissÈma, na ca piÓÉakena 
kilamissÈmÈ”ti. Ekacce evamÈhaÑsu “alaÑ Èvuso kiÑ 
______________________________________________________________ 

* IdaÑ vatthu Vi 2. 35 piÔÔhepi ÈgataÑ. 
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gihÊnaÑ kammantaÑ adhiÔÔhitena, kiÑ gihÊnaÑ d|teyyaÑ haÔena, handa 
mayaÑ Èvuso gihÊnaÑ aÒÒamaÒÒassa uttarimanussadhammassa vaÓÓaÑ 
bhÈsissÈma ‘asuko bhikkhu paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ, asuko bhikkhu 
dutiyassa jhÈnassa lÈbhÊ, asuko bhikkhu tatiyassa jhÈnassa lÈbhÊ, asuko 
bhikkhu catutthassa jhÈnassa lÈbhÊ, asuko bhikkhu sotÈpanno, asuko 
bhikkhu sakadÈgÈmÊ, asuko bhikkhu anÈgÈmÊ, asuko bhikkhu arahÈ, asuko 
bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu chaÄabhiÒÒo’ti, evaÑ te amhÈkaÑ dÈtuÑ 
maÒÒissanti, evaÑ mayaÑ samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ phÈsukaÑ 
vassaÑ vasissÈma, na ca piÓÉakena kilamissÈmÈ”ti. Eso yeva kho Èvuso 
seyyo, yo amhÈkaÑ gihÊnaÑ aÒÒamaÒÒassa uttarimanussadhammassa vaÓÓo 
bhÈsitoti. 
 
 194. Atha kho te bhikkh| gihÊnaÑ aÒÒamaÒÒassa 
uttarimanussadhammassa vaÓÓaÑ bhÈsiÑsu “asuko bhikkhu paÔhamassa 
jhÈnassa lÈbhÊ -pa- asuko bhikkhu chaÄabhiÒÒo”ti. Atha kho tena manussÈ 
“lÈbhÈ vata no, suladdhaÑ vata no, yesaÑ no evar|pÈ bhikkh| vassaÑ 
upagatÈ, na vata no ito pubbe evar|pÈ bhikkh| vassaÑ upagatÈ, yathayime 
bhikkh| sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ”ti, te na tÈdisÈni bhojanÈni attÈnÈ 
paribhuÒjanti mÈtÈpit|naÑ denti puttadÈrassa denti 
dÈsakammakaraporisassa denti mittÈmaccÈnaÑ denti ÒÈtisÈlohitÈnaÑ denti, 
yÈdisÈni bhikkh|naÑ denti. Te na tÈdisÈni khÈdanÊyÈni sÈyanÊyÈni pÈnÈni 
attanÈ khÈdanti sÈyanti pivanti mÈtÈpit|naÑ denti puttadÈrassa denti 
dÈsakammakaraporisassa denti mitÈmaccÈnaÑ denti ÒÈtisÈlohitÈnaÑ denti, 
yÈdisÈni bhikkh|naÑ denti. Atha kho te bhikkh| vaÓÓavÈ ahesuÑ pÊÓindriyÈ 
pasannamukhavaÓÓÈ vippasannachavivaÓÓÈ.  

 ŒciÓÓaÑ kho panetaÑ vassaÑvuÔÔhÈnaÑ bhikkh|naÑ BhagavantaÑ 
dassanÈya upasa~kamituÑ. Atha kho te bhikkh| vassaÑvuÔÔhÈ 
temÈsaccayena senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaraÑ ÈdÈya yena VesÈlÊ tena 
pakkamiÑsu, anupubbena yena VesÈlÊ MahÈvanaÑ K|ÔagÈrasÈlÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu.  
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 Tena kho pana samayena disÈsu vassaÑvuÔÔhÈ bhikkh| kisÈ honti l|khÈ 
dubbaÓÓÈ uppaÓÉuppaÓÉukajÈtÈ dhamanisanthatagattÈ. VaggumudÈtÊriyÈ 
pana bhikkh| vaÓÓavÈ honti pÊÓindriyÈ pasannamukhavaÓÓÈ 
vippasannachavivaÓÓÈ. ŒciÓÓaÑ kho panetaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ 
Ègantukehi bhikkh|hi saddhiÑ paÔisammodituÑ. Atha kho BhagavÈ 
VaggumudÈtÊriye bhikkh| etadavoca “kacci bhikkhave khamanÊyaÑ, kacci 
yÈpanÊyaÑ, kacci samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ phÈsukaÑ vassaÑ 
vasittha, na ca piÓÉakena kilamitthÈ”ti. KhamanÊyaÑ BhagavÈ, yÈpanÊyaÑ 
BhagavÈ, samaggÈ ca mayaÑ bhante sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ phÈsukaÑ 
vassaÑ vasimhÈ, na ca piÓÉakena kilamimhÈti. JÈnantÈpi TathÈgatÈ 
pucchanti, jÈnantÈpi na pucchanti -pa-. DvÊhÈkÈrehi BuddhÈ Bhagavanto 
bhikkh| paÔipucchanti “dhammaÑ vÈ desessÈma, sÈvakÈnaÑ vÈ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmÈ”ti. Atha kho BhagavÈ VaggumudÈtÊriye 
bhikkh| etadavoca “yathÈ kathaÑ pana tumhe bhikkhave samaggÈ 
sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ phÈsukaÑ vassaÑ vasittha, na ca piÓÉakena 
kilamitthÈ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Kacci 
pana vo bhikkhave bh|tanti. Abh|taÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ 
“ananucchavikaÑ moghapurisÈ ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ 
akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ udarassa 
kÈraÓÈ gihÊnaÑ aÒÒamaÒÒassa uttarimanussadhammassa vaÓÓaÑ 
bhÈsissatha. VaraÑ tumhehi moghapurisÈ tiÓhena govikantanena1 kucchi 
parikanto, na tveva udarassa kÈraÓÈ gihÊnaÑ aÒÒamaÒÒassa 
uttarimanussadhammassa vaÓÓo bhÈsito. TaÑ kissa hetu, tato nidÈnaÑ hi 
moghapurisÈ maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na 
tveva tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjeyya, ito nidÈnaÒca kho moghapurisÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. NetaÑ 
moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. VigarahitvÈ dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 195. PaÒcime bhikkhave mahÈcorÈ santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ, 
katame paÒca, idha bhikkhave ekaccassa mahÈcorassa evaÑ hoti “kudÈssu 
nÈmÈhaÑ satena vÈ sahassena vÈ parivuto gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu 
______________________________________________________________ 
 1. Govikattanena (SÊ, Ka) 
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ÈhiÓÉissÈmi hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pÈcento”ti, so 
aparena samayena satena vÈ sahassena vÈ parivuto gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu 
ÈhiÓÉati hananto ghÈtento, chindanto chedÈpento pacanto pÈcento, evameva 
kho bhikkhave idhekaccassa pÈpabhikkhuno evaÑ hoti “kudÈssu nÈmÈhaÑ 
satena vÈ sahassena vÈ parivuto gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu cÈrikaÑ carissÈmi 
sakkato garukato mÈnito p|jito apacito gahaÔÔhÈnaÒceva pabbajitÈnaÒca 
lÈbhÊ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti, so 
aparena samayena satena vÈ sahassena vÈ parivuto gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu 
cÈrikaÑ carati sakkato garukato mÈnito p|jito apacito gahaÔÔhÈnaÒceva 
pabbajitÈnaÒca lÈbhÊ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. AyaÑ 
bhikkhave paÔhamo mahÈcoro santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.  

 Puna ca paraÑ bhikkhave idhekacco pÈpabhikkhu TathÈgatappaveditaÑ 
DhammavinayaÑ pariyÈpuÓitvÈ attano dahati. AyaÑ bhikkhave dutiyo 
mahÈcoro santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ. 

 Puna ca paraÑ bhikkhave idhekacco pÈpabhikkhu suddhaÑ 
brahmacÈriÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carantaÑ am|lakena 
abrahmacariyena anuddhaÑseti. AyaÑ bhikkhave tatiyo mahÈcoro santo 
saÑvijjamÈno lokasmiÑ. 

 Puna ca paraÑ bhikkhave idhekacco pÈpabhikkhu yÈni tÈni saÑghassa 
garubhaÓÉÈni garuparikkhÈrÈni, seyyathidaÑ, ÈrÈmo ÈrÈmavatthu vihÈro 
vihÈravatthu maÒco pÊÔhaÑ bhisi bibbohanaÑ1 lohakumbhÊ lohabhÈÓakaÑ 
lohavÈrako lohakaÔahaÑ vÈsi parasu2 kuÔhÈrÊ kudÈlo nikhÈdanaÑ valli veÄu 
muÒjaÑ pabbajaÑ tiÓaÑ mattikÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ, tehi gihiÑ 
sa~gaÓhÈti upalÈpeti. AyaÑ bhikkhave catuttho mahÈcoro santo 
saÑvijjamÈno lokasmiÑ. 

 Sadevake bhikkhave loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ 
pajÈya sadevamanussÈya ayaÑ aggo mahÈcoro, yo asantaÑ abh|taÑ 
uttarimanussadhammaÑ ullapati, taÑ kissa hetu, theyyÈya vo bhikkhave 
raÔÔhapiÓÉo bhuttoti. 
______________________________________________________________ 
 1. BimbohanaÑ (SÊ, SyÈ)  2. Pharasu (SÊ, SyÈ) 
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 * “AÒÒÈthÈ santamattÈnaÑ, aÒÒathÈ yo pavedaye. 
    Nikacca kitavasseva, bhuttaÑ theyyena tassa taÑ. 

 + KÈsÈvakaÓÔhÈ bahavo, pÈpadhammÈ asaÒÒatÈ. 
    PÈpÈ pÈpehi kammehi, nirayaÑ te upapajjare. 

 + Seyyo ayoguÄo bhutto, tatto aggisikh|pamo. 
    YaÒce bhuÒjeyya dussÊlo, raÔÔhapiÓÉaÑ asaÒÒato”ti. 

 Atha kho BhagavÈ VaggumudÈtÊriye bhikkh| anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ dubbharatÈya dupposatÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 

 “Yo pana bhikkhu anabhijÈnaÑ uttarimanussadhammaÑ attupanÈyikaÑ 
alamariyaÒÈÓadassanaÑ samudÈcareyya ‘iti jÈnÈmi iti passÈmÊ’ti, tato 
aparenasamayena samanuggÈhÊyamÈno vÈ asamanuggÈhÊyamÈno vÈ Èpanno 
visuddhÈpekkho evaÑ vadeyya ‘ajÈnamevaÑ Èvuso avacaÑ jÈnÈmi apassaÑ 
passÈmi tucchaÑ musÈ vilapin’ti, ayampi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 196. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| adiÔÔhe diÔÔhasaÒÒino 
apatte pattasaÒÒino anadhigate adhigatasaÒÒino asacchikate 
sacchikatasaÒÒino adhimÈnena aÒÒaÑ byÈkariÑsu. TesaÑ aparena 
samayena rÈgÈyapi cittaÑ namati, dosÈyapi cittaÑ namati, mohÈyapi cittaÑ 
namati. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, 
mayaÒcamha adiÔÔhe diÔÔhasaÒÒino apatte pattasaÒÒino anadhigate 
adhigatasaÒÒino asacchikate sacchikatasaÒÒino adhimÈnena aÒÒaÑ 
byÈkarimhÈ, kacci nu kho mayaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ ÈpannÈ”ti. Te Èyasmato 
Œnandassa etamatthaÑ ÈrocesuÑ. ŒyasmÈ Œnando Bhagavato etamatthaÑ 
Èrocesi. Honti ye te Œnanda1 bhikkh| adiÔÔhe diÔÔhasaÒÒino apatte 
pattasaÒÒino anadhigate adhigatasaÒÒino asacchikate sacchikatasaÒÒino 
adhimÈnena aÒÒaÑ byÈkaronti, taÒca kho etaÑ abbohÈrikanti. EvaÒca pana 
bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
______________________________________________________________ 
 1. Honti yevÈnanda (SyÈ), honti te Œnanda (SÊ) 
 * SaÑ 1. 22 piÔÔhepi. + Khu 1. 57 piÔÔhe dhammapadepi. 
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 197. “Yo pana bhikkhu anabhijÈnaÑ uttarimanussadhammaÑ 
attupanÈyikaÑ alamariyaÒÈÓadassanaÑ samudÈcareyya ‘iti jÈnÈmi iti 
passÈmÊ’ti, tato aparena samayena samanuggÈhÊyamÈno vÈ 
asamanuggÈhÊyamÈno vÈ Èpanno visuddhÈpekkho evaÑ vadeyya 
‘ajÈnamevaÑ Èvuso avacaÑ jÈnÈmi apassaÑ passÈmi tucchaÑ musÈ 
vilapin’ti, aÒÒatra adhimÈnÈ, ayampi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti. 
 
 198. YopanÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa-. AyaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 AnabhijÈnanti asantaÑ abh|taÑ asaÑvijjamÈnaÑ ajÈnanto apassanto 
attani kusalaÑ dhammaÑ “atthi me kusalo dhammo”ti. 

 * Uttarimanussadhammo nÈma jhÈnaÑ vimokkho1 samÈdhi samÈpatti 
ÒÈÓadassanaÑ maggabhÈvanÈ phalasacchikiriyÈ kilesappahÈnaÑ 
vinÊvaraÓatÈ cittassa suÒÒÈgÈre abhirati. 

 AttupanÈyikanti te vÈ kusale dhamme attani upaneti, attÈnaÑ vÈ tesu 
kusalesu dhammesu upaneti.  

 ©ÈÓanti tisso vijjÈ. Dassananti yaÑ ÒÈÓaÑ taÑ dassanaÑ, yaÑ 
dassanaÑ taÑ ÒÈÓaÑ.  

 SamudÈcareyyÈti Èroceyya itthiyÈ vÈ purisassa vÈ gahaÔÔhassa vÈ 
pabbajitassa vÈ. 

 Iti jÈnÈmi iti passÈmÊti “jÈnÈmayaÑ ete dhamme, passÈmahaÑ ete 
dhamme, atthi ca ete dhammÈ mayi, ahaÒca etesu dhammesu sandissÈmÊ”ti. 

 Tato aparena samayenÈti yasmiÑ khaÓe samudÈciÓÓaÑ hoti, taÑ 
khaÓaÑ taÑ layaÑ taÑ muhuttaÑ vÊtivatte. 

 SamanuggÈhÊyamÈnoti yaÑ vatthu paÔiÒÒÈtaÑ hoti, tasmiÑ vatthusmiÑ 
samanuggÈhÊyamÈno “kiÑ te adhigataÑ, kinti te adhigataÑ, kadÈ te 
adhigataÑ, katthe te adhigataÑ, katame te kilesÈ pahÊnÈ, katemesaÑ tvaÑ 
dhammÈnaÑ lÈbhÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 37 piÔÔhepi. 1. VimokkhaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 AsamanuggÈhÊyamÈnoti na kenaci vuccamÈno. 

 Œpannoti pÈpiccho icchÈpakato asantaÑ abh|taÑ 
uttarimanussadhammaÑ ullapitvÈ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ Èpanno hoti. 

 VisuddhÈpekkhoti gihÊ vÈ hotukÈmo upÈsako vÈ hotukÈmo ÈrÈmiko vÈ 
hotukÈmo sÈmaÓero vÈ hotukÈmo. 

 AjÈnamevaÑ Èvuso avacaÑ jÈnÈmi apassaÑ passÈmÊti “nÈhaÑ ete 
dhamme jÈnÈmi, nÈhaÑ ete dhamme passÈmi, natthi ca ete dhammÈ mayi, 
na cÈhaÑ etesu dhammesu sandissÈmÊ”ti.  

 TucchaÑ musÈ vilapinti tucchakaÑ mayÈ bhaÓitaÑ, musÈ mayÈ 
bhaÓitaÑ, abh|taÑ mayÈ bhaÓitaÑ, ajÈnantena mayÈ bhaÓitaÑ.  

 AÒÒatra adhimÈnÈti ÔhapetvÈ adhimÈnaÑ. 

 AyampÊti purime upÈdÈya vuccati. 

 PÈrÈjiko hotÊti seyyathÈpi nÈma tÈlo matthakacchinno abhabbo puna 
vir|ÄhiyÈ, evameva bhikkhu pÈpiccho icchÈpakato asantaÑ abh|taÑ 
uttarimanussadhammaÑ ullapitvÈ assamaÓo hoti asakyaputtiyo, tena vuccati 
“pÈrÈjiko hotÊ”ti. 

 AsaÑvÈsoti saÑvÈso nÈma ekakammaÑ ekuddeso samasikkhatÈ, eso 
saÑvÈso nÈma, so tena saddhiÑ natthi, tena vuccati “asaÑvÈso”ti.  
 
 199. Uttarimanussadhammo nÈma jhÈnaÑ vimokkho samÈdhi samÈpatti 
ÒÈÓadassanaÑ maggabhÈvanÈ phalasacchikiriyÈ kilesappahÈnaÑ 
vinÊvaraÓatÈ cittassa suÒÒÈgÈre abhirati. 

 * JhÈnanti paÔhamaÑ jhÈnaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ 
catutthaÑ jhÈnaÑ. 

 * Vimokkhoti suÒÒato vimokkho animitto vimokkho appaÓihito 
vimokkho. 

 * SamÈdhiti suÒÒato samÈdhi animitto samÈdhi appaÓihito samÈdhi. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 38 piÔÔhepi. 
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 * SamÈpattÊti suÒÒatÈ samÈpatti animittÈ samÈpatti appaÓihitÈ samÈpatti.  

 * ©ÈÓadassananti tisso vijjÈ. 

 * MaggabhÈvanÈti cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro 
iddhipÈdÈ paÒcindriyÈni paÒca balÈni satta bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko 
maggo. 

 * PhalasacchikiriyÈti sotÈpattiphalassa sacchikiriyÈ sakadÈgÈmiphalassa 
sacchikiriyÈ anÈgÈmiphalassa sacchikiriyÈ arahattassa1 sacchikiriyÈ. 

 * KilesappahÈnanti rÈgassa pahÈnaÑ dosassa pahÈnaÑ mohassa 
pahÈnaÑ. 

 * VinÊvaraÓatÈ cittassÈti rÈgÈ cittaÑ vinÊvaraÓatÈ dosÈ cittaÑ 
vinÊvaraÓatÈ mohÈ cittaÑ vinÊvaraÓatÈ. 

 * SuÒÒÈgÈre abhiratÊti paÔhamena jhÈnena suÒÒÈgÈre abhirati, dutiyena 
jhÈnena suÒÒÈgÈre abhirati, tatiyena jhÈnena suÒÒÈgÈre abhirati, catutthena 
jhÈnena suÒÒÈgÈre abhirati. 
 
 200. TÊhÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti. 

 Cat|hÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ. 

 PaÒcahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈyadiÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 38 piÔÔhepi. 1. Arahattaphalassa (SyÈ) 
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 ChahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ. 

 SattahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 
 201. TÊhÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti. 

 Cat|hÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ. 

 PaÒcahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ. 

 ChahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ. 

 SattahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
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 202. TÊhÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannoti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti. 

 Cat|hÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannoti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ. 

 PaÒcahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannoti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ. 

 ChahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannoti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ. 

 SattahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannoti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 
 203. TÊhÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa lÈbhimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti. 

 Cat|hÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa lÈbhimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ. 
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 PaÒcahÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa lÈbhimhiti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ. 

 ChahÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa lÈbhimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ. 

 SattahÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa lÈbhimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 
 204. TÊhÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa vasimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti.  

 Cat|hÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa vasimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ. 

 PaÒcahÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa vasimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ. 

 ChahÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa vasimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ. 
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 SattahÈkÈrehi paÔhamassa jhÈnassa vasimhÊti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 
 205. TÊhÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti. 

 Cat|hÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ.  

 PaÒcahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ.  

 ChahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ. 

 SattahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ.  

 YathÈ idaÑ paÔhamaÑ vitthÈritaÑ, evaÑ sabbaÑpi vitthÈretabbaÑ. 
 
 206. TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. 
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Catutthassa jhÈnassa lÈbhÊmhi. VasÊmhi. CatutthaÑ jhÈnaÑ sacchikataÑ 
mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti 
“musÈ bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya 
diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 
 207. TÊhÈkÈrehi suÒÒataÑ vimokkhaÑ. AnimittaÑ vimokkhaÑ. 
AppaÓihitaÑ vimokkhaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. 
AppaÓihitassa vimokkhassa lÈbhimhi. Vasimhi. AppaÓihito vimokkho 
sacchikato mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa -pa-. 

 TÊhÈkarehi suÒÒataÑ samÈdhiÑ. AnimittaÑ samÈdhiÑ. AppaÓihitaÑ 
samÈdhiÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. AppaÓihitassa samÈdhissa 
lÈbhÊmhi. VasÊmhi. AppaÓihito samÈdhi sacchikato mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 TÊhÈkÈrehi suÒÒataÑ samÈpattiÑ. AnimittaÑ samÈpattiÑ. AppaÓihitaÑ 
samÈpattiÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. AppaÓihitÈya 
samÈpattiyÈ lÈbhimhi. Vasimhi. AppaÓihitÈ samÈpatti sacchikatÈ mayÈti 
sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi tisso vijjÈ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. TissannaÑ 
vijjÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. Tisso vijjÈ sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi cattÈro satipaÔÔhÈne. CattÈro sammappadhÈne. CattÈro 
iddhipÈde samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. CatunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ 
lÈbhimhi. Vasimhi. CattÈro iddhipÈdÈ sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÒcindriyÈni. PaÒca balÈni samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. 
SamÈpanno. PaÒcannaÑ balÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. PaÒcabalÈni 
sacchikatÈni mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi satta bojjha~ge samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. 
SattannaÑ bojjha~gÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. Satta bojjha~gÈ sacchikatÈ 
mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 
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 TÊhÈkÈrehi ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. 

SamÈpanno. Ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa lÈbhimhi. Vasimhi. Ariyo 

aÔÔha~giko maggo sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 

pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi sotÈpattiphalaÑ. SakadÈgÈmiphalaÑ. AnÈgÈmiphalaÑ. 

ArahattaÑ samepajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. Arahattassa lÈbhimhi. 

Vasimhi. ArahattaÑ sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 

pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi rÈgo me catto vanto mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito 

samukkheÔitoti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi doso me catto vanto mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito 

samukkheÔitoti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi moho me catto vanto mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito 

samukkheÔitoti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi rÈgÈ me cittaÑ vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa 

Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi dosÈ me cittaÑ vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa 

Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi mohÈ me cittaÑ vinÊvaraÓanti 

sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ 

bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ 

mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, 

vinidhÈya bhÈvaÑ. 

 

SuddhikaÑ niÔÔhitaÑ. 
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 208. TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ dutiyaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa dutiyassa ca jhÈnassa 
lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ dutiyaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ 
mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa -pa-.  

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa tatiyassa ca jhÈnassa 
lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ 
mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa catutthassa ca jhÈnassa 
lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ 
mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ suÒÒataÒca vimokkhaÑ. PaÔhamaÒca 
jhÈnaÑ animittaÒca vimokkhaÑ. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ appaÓihitaÒca 
vimokkhaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa 
appaÓihitassa ca vimokkhassa lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ 
appaÓihito ca vimokkho sacchikato mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa 
Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ suÒÒataÒca samÈdhiÑ. PaÔhamaÒca 
jhÈnaÑ animittaÒca samÈdhiÑ. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ appaÓihitaÒca samÈdhiÑ 
samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa 
appaÓihitassa casamÈdhissa lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ 
appaÓihito ca samÈdhi sacchikato mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ suÒÒataÒca samÈpattiÑ. PaÔhamaÒca 
jhÈnaÑ animittaÒca samÈpattiÑ. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ appaÓihitaÒca 
samÈpattiÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa 
appaÓihitÈya ca samÈpattiyÈ lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ 
appaÓihitÈ ca samÈpatti sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa 
Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ tisso ca vijjÈ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. 
SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa tissannaÒca vijjÈnaÑ lÈbhimhi. 
Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ tisso ca vijjÈ sacchikatÈ mayÈti 
sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 



PÈrÈjikapÈÄi 127 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ cattÈro ca satipaÔÔhÈne. PaÔhamaÒca 
jhÈnaÑ cattÈro ca sammappadhÈne. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ cattÈro ca 
iddhipÈde samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa 
catunnaÒca iddhipÈdÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ cattÈro ca 
iddhipÈdÈ sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ paÒca ca indriyÈni. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ 
paÒca ca balÈni samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca 
jhÈnassa paÒcannaÒca balÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ 
paÒca ca balÈni sacchikatÈni mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 
 
 209. TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ satta ca bojjha~ge samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa sattannaÒca 
bojjha~gÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ satta ca bojjha~gÈ 
sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ ariyaÒca aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa ariyassa ca 
aÔÔha~gikassa maggassa lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ ariyo ca 
aÔÔha~giko maggo sacchikato mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ SotÈpattiphalaÒca. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ 
SakadÈgÈmiphalaÒca. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ AnÈgÈmiphalaÒca. PaÔhamaÒca 
jhÈnaÑ arahattaÒca samepajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca 
jhÈnassa arahattassa ca lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ arahattaÒca 
sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. 
PaÔhamassa ca jhÈnassa lÈbhimhi. Vasimhi. PaÔhamaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ 
mayÈti rÈgo ca me catto. Doso ca me catto. Moho ca me catto vanto mutto 
pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito samukkheÔitoti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa 
Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. PaÔhamassa ca jhÈnassa lÈbhimhi. Vasimhi. 
PaÔhamaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈ rÈgÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. 
DosÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. 
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MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ 
bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya diÔÔhiÑ, 
vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 

KhaÓÉacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 210. TÊhÈkÈrehi dutiyaÒca jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. Dutiyassa ca jhÈnassa tatiyassa ca jhÈnassa 
lÈbhimhi. Vasimhi. DutiyaÒca jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈti 
sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi dutiyaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. Dutiyassa ca jhÈnassa catutthassa ca jhÈnassa 
lÈbhimhi. Vasimhi. DutiyaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ 
mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 TÊhÈkÈrehi dutiyaÒca jhÈnaÑ suÒÒataÒca vimokkhaÑ. AnimittaÒca 
vimokkhaÑ. AppaÓihitaÒca vimokkhaÑ. SuÒÒataÒca samÈdhiÑ. 
AnimittaÒca samÈdhiÑ. AppaÓihitaÒca samÈdhiÑ. SuÒÒataÒca samÈpattiÑ. 
AnimittaÒca samÈpattiÑ. AppaÓihitaÒca samÈpattiÑ. Tisso ca vijjÈ. CattÈro 
ca satipaÔÔhÈne. CattÈro ca sammappadhÈne. CattÈro ca iddhipÈde. PaÒca ca 
indriyÈni. PaÒca ca balÈni. Satta ca bojjha~ge. AriyaÒca aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ. SotÈpattiphalaÒca. SakadÈgÈmiphalaÒca. AnÈgÈmiphalaÒca. 
ArahattaÒca samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. Dutiyassa ca jhÈnassa 
arahattassa ca lÈbhimhi. Vasimhi. DutiyaÒca jhÈnaÑ arahattaÒca 
sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi dutiyaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. 
Dutiyassa ca jhÈnassa lÈbhimhi. Vasimhi. DutiyaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ 
mayÈ rÈgo ca me catto. Doso ca me catto. Moho ca me catto vanto mutto 
pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito samukkheÔito. RÈgÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓaÑ. DosÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. MohÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 
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 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi dutiyaÒca jhÈnaÑ paÔhamaÒca jhÈnaÑ 
samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. Dutiyassa ca jhÈnassa paÔhamassa ca 
jhÈnassa lÈbhimhi. VasÊmhi. DutiyaÒca jhÈnaÑ paÔhamaÒca jhÈnaÑ 
sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa -pa- vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 

BaddhacakkaÑ. 
 

  EvaÑ ekekaÑ m|laÑ kÈtuna baddhacakkaÑ parivattakaÑ kattabbaÑ. 
 

IdaÑ saÑkhittaÑ. 
 
 211. TÊhÈkÈrehi tatiyaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca jhÈnaÑ -pa- tatiyaÒca 
jhÈnaÑ arahattaÒca samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. Tatiyassa ca 
jhÈnassa arahattassa ca lÈbhÊmhi. VasÊmhi. TatiyaÒca jhÈnaÑ arahattaÒca 
sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi tatiyaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. 
Tatiyassa ca jhÈnassa lÈbhÊmhi. VasÊmhi. TatiyaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ 
mayÈ rÈgo ca me catto. Doso ca me catto. Moho ca me catto vanto mutto 
pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito samukkheÔito. RÈgÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓaÑ. DosÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. MohÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi tatiyaÒca jhÈnaÑ paÔhamaÒca jhÈnaÑ. TatiyaÒca jhÈnaÑ 
dutiyaÒca jhÈnaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. Tatiyassa ca 
jhÈnassa dutiyassa ca jhÈnassa lÈbhÊmhi. VasÊmhi. TatiyaÒca jhÈnaÑ 
dutiyaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ paÔhamaÒca 
jhÈnaÑ -pa- dutiyaÒca jhÈnaÑ. TatiyaÒca jhÈnaÑ. CatutthaÒca jhÈnaÑ 
samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ 
catutthassa ca jhÈnassa lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ 
catutthaÒca jhÈnaÑ sacchikataÑ mayÈti sampajanamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 
 
 212. TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ suÒÒataÒca 
vimokkhaÑ. AnimittaÒca vimokkhaÑ. AppaÓihitaÒca vimokkhaÑ 
samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ 
appaÓihitassa ca 
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vimokkhassa lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ 
appaÓihito ca vimokkho sacchikato mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa 
Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ suÒÒataÒca samÈdhiÑ. 
AnimittaÒca samÈdhiÑ. AppaÓihitaÒca samÈdhiÑ. SamÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ appaÓihitassa ca 
samÈdhissa lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ appaÓihito 
ca samÈdhi sacchikato mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑsuÒÒataÒca samÈpattiÑ. 
AnimittaÒca samÈpattiÑ. AppaÓihitaÒca samÈpattiÑ samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ appaÓihitÈya ca 
samÈpattiyÈ lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ appaÓihitÈ 
ca samÈpatti sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ tisso ca vijjÈ samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ tissannaÒca 
vijjÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ tisso ca vijjÈ 
sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ cattÈro ca satipaÔÔhÈne. 
CattÈro ca sammappadhÈne. CattÈro ca iddhipÈde samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. 
SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ catunnaÒca iddhipÈdÈnaÑ 
lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ cattÈro ca iddhipÈdÈ 
sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 
 
 213. TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ paÒca ca indriyÈni. 
PaÒca ca balÈni samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓaÑ paÒcannaÒca balÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓaÑ paÒca ca balÈni sacchikatÈni mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa.  
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 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ satta ca bojjha~ge 
samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ 
sattannaÒca bojjha~gÈnaÑ lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓaÑ satta ca bojjha~gÈ sacchikatÈ mayÈti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ ariyaÒca aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ samÈpajjiÑ. SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓaÑ ariyassa ca aÔÔha~gikassa maggassa lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ 
ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ ariyo ca aÔÔha~giko maggo sacchikato mayÈti 
sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ SotÈpattiphalaÒca. 
SakadÈgÈmiphalaÒca. AnÈgÈmiphalaÒca. ArahattaÒca samÈpajjiÑ. 
SamÈpajjÈmi. SamÈpanno. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ arahattassa ca 
lÈbhimhi. Vasimhi. MohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ arahattaÒca 
sacchikataÑ mayÈti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa. 

 TÊhÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ rÈgo ca me catto. Doso ca 
me catto. Moho ca me catto vanto mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito 
samukkheÔitoti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa.  

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ rÈgÈ ca 
me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. DosÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa Èpatti pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ1. 
 
 YathÈ ekam|lakaÑ vitthÈritaÑ, evameva dum|lakÈdipi vitthÈretabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ekam|lakaÑ sa~khittaÑ niÔÔhitaÑ (SyÈ) 
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IdaÑ sabbam|lakaÑ 
 

 214. TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ dutiyaÒca 
jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca jhÈnaÑ suÒÒataÒca vimokkhaÑ 
animittaÒca vimokkhaÑ appaÓihitaÒca vimokkhaÑ suÒÒataÒca samÈdhiÑ 
animittaÒca samÈdhiÑ appaÓihitaÒca samÈdhiÑ suÒÒataÒca samÈpattiÑ 
animittaÒca samÈpattiÑ appaÓihitaÒca samÈpattiÑ tisso ca vijjÈ cattÈro ca 
satipaÔÔhÈne cattÈro ca sammappadhÈne cattÈro ca iddhipÈde paÒca ca 
indriyÈni paÒca ca balÈni satta ca bojjha~ge ariyaÒca aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
sotÈpattiphalaÒca sakadÈgÈmiphalaÒca anÈgÈmiphalaÒca arahattaÒca 
samÈpajjiÑ, samÈpajjÈmi, samÈpanno -pa- rÈgo ca me catto, doso ca me 
catto, moho ca me catto vanto mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito 
samukkheÔito rÈgÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ dosÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ 
mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ 
bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya diÔÔhiÑ, 
vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 

Sabbam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

SuddhikavÈrakathÈ niÔÔhitÈ. 
 
 215. TÊhÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti vattukÈmo dutiyaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa. 

  TÊhÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti vattukÈmo tatiyaÑ jhÈnaÑ 
samÈpajjinti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti pÈrÈjikassa, 
na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa. 

  TÊhÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti vattukÈmo catutthaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa. 
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 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti 
vattukÈmo suÒÒataÑ vimokkhaÑ. AnimittaÑ vimokkhaÑ. AppaÓihitaÑ 
vimokkhaÑ. SuÒÒataÑ samÈdhiÑ. AnimittaÑ samÈdhiÑ. AppaÓihitaÑ 
samÈdhiÑ. SuÒÒataÑ samÈpattiÑ. AnimittaÑ samÈpattiÑ. AppaÓihitaÑ 
samÈpattiÑ. Tisso vijjÈ. CattÈro satipaÔÔhÈne. CattÈro sammappadhÈne. 
CattÈro iddhipÈde. PaÒcindriyÈni. PaÒca balÈni. Satta bojjha~ge. AriyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ. SotÈpattiphalaÑ. SakadÈgÈmiphalaÑ. 
AnÈgÈmiphalaÑ. ArahattaÑ samÈpajjiÑ -pa- rÈgo me catto. Doso me catto. 
Moho me catto vanto mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito samukkheÔito. 
RÈgÈ me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. DosÈ me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. MohÈ me cittaÑ 
vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa, pubbevassa hoti “musÈ 
bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ 
mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, 
vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 

VatthuvisÈrakassa ekam|lakassa khaÓÉacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 216. TÊhÈkÈrehi dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti vattukÈmo tatiyaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa.  

 TÊhÈkÈrehi dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti vattukÈmo catutthaÑ jhÈnaÑ 
samÈpajjinti -pa- mohÈ me cittaÑ vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa 
paÔivijÈnantassa Èpatti pÈrÈjikassa, na pativijanantassa Èpatti thullaccayassa. 

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti vattukÈmo 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa 
Èpatti pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa -pa- vinidhÈya 
bhÈvaÑ. 
 

VatthuvisÈrakassa ekam|lakassa baddhacakkaÑ. 
 

M|laÑ saÑkhittaÑ. 
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 217. TÊhÈkÈrehi mohÈ me cittaÑ vinÊvaraÓanti vattukÈmo paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ samepajjinti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa.  

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi mohÈ me cittaÑ vinÊvaraÓanti vattukÈmo 
dosÈ me cittaÑ vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa 
Èpatti pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa -pa- vinidhÈya 
bhÈvaÑ. 
 

VatthuvisÈrakassa ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

 YathÈ ekam|lakaÑ vitthÈritaÑ, evameva dum|lakÈdipi vitthÈretabbaÑ. 
 

IdaÑ sabbam|lakaÑ 
 
 218. TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi paÔhamaÒca jhÈnaÑ dutiyaÒca 
jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca jhÈnaÑ suÒÒataÒca vimokkhaÑ 
animittaÒca vimokkhaÑ appaÓihitaÒca vimokkhaÑ suÒÒataÒca samÈdhiÑ 
animittaÒca samÈdhiÑ appaÓihitaÒca samÈdhiÑ suÒÒataÒca samÈpattiÑ 
animittaÒca samÈpattiÑ appaÓihitaÒca samÈpattiÑ tisso ca vijjÈ cattÈro ca 
satipaÔÔhÈne cattÈro ca sammappadhÈne cattÈro ca iddhipÈde paÒca ca 
indriyÈni paÒca ca balÈni satta ca bojjha~ge ariyaÒca aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
sotÈpattiphalaÒca sakadÈgÈmiphalaÒca anÈgÈmiphalaÒca arahattaÒca 
samÈpajjiÑ -pa- rÈgo ca me catto, dosÈ ca me catto, moho ca me catto vanto 
mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito samukkheÔito rÈgo ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓaÑ dosÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓanti vattukÈmo mohÈ me cittaÑ 
vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa. 
 
 [ 219. TÊhÈkÈrehi dutiyaÒca jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca 
jhÈnaÑ suÒÒataÒca vimokkhaÑ animittaÒca vimokkhaÑ appaÓihitaÒca 
vimokkhaÑ suÒÒataÒca samÈdhiÑ animittaÒca samÈdhiÑ appaÓihitaÒca 
samÈdhiÑ suÒÒataÒca samÈpattiÑ animittaÒca samÈpattiÑ appaÓihitaÒca 
samÈpattiÑ tisso ca vijjÈ cattÈro ca satipaÔÔhÈne cattÈro ca sammappadhÈne 
cattÈro ca iddhipÈde 
______________________________________________________________ 
 [  ] Etthantare pÈÔhÈ SyÈmapotthake natthi. 
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paÒca ca indriyÈni paÒca ca balÈni satta ca bojjha~ge ariyaÒca aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ sotÈpattiphalaÒca sakadÈgÈmiphalaÒca anÈgÈmiphalaÒca 
arahattaÒca samÈpajjiÑ -pa- rÈgo ca me catto, doso ca me catto, moho ca 
me catto vanto mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito samukkheÔito rÈgÈ ca 
me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ dosÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ mohÈ ca me cittaÑ 
vinÊvaraÓanti vattukÈmo paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti 
thullaccayassa.  

 TÊhÈkÈrehi tatiyaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca jhÈnaÑ -pa- mohÈ ca me 
cittaÑ vinÊvaraÓaÑ paÔhamaÒca jhÈnaÑ samÈpajjinti vattukÈmo dutiyaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajjinti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa. 

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi mohÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓaÑ 
paÔhamaÒca jhÈnaÑ dutiyaÒca jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnaÑ catutthaÒca 
jhÈnaÑ -pa- rÈgÈ ca me cittaÑ vinÊvaraÓanti vattukÈmo dosÈ me cittaÑ 
vinÊvaraÓanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
pÈrÈjikassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa], . Pubbevassa hoti 
“musÈ bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti 
“musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya 
ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 

VatthuvisÈrakassa sabbam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

VatthuvisÈrakassa cakkapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

VatthukÈmavÈrakathÈ niÔÔhitÈ. 
 
 220. TÊhÈkÈrehi yo te vihÈre vasi, so bhikkhu paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
samÈpajji. SamÈpajjati. SamÈpanno. So bhikkhu paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ. 
VasÊ. Tena bhikkhunÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ sacchikatanti sampajÈnamusÈ 
bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti 
dukkaÔassa. 
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 Cat|hÈkÈrehi. PaÒcahÈkÈrehi. ChahÈkÈrehi. SattahÈkÈrehi yo te vihÈre 
vasi, so bhikkhu paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajji. SamÈpajjati. SamÈpanno. So 
bhikkhu paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ. VasÊ. Tena bhikkhunÈ paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ sacchikatanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
thullaccayassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti dukkaÔassa, pubbevassa hoti “musÈ 
bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ 
mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, 
vinidhÈya bhÈvaÑ. 

 TÊhÈkÈrehi yo te vihÈre vasi, so bhikkhu dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ 
jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ. SuÒÒataÑ vimokkhaÑ. AnimittaÑ vimokkhaÑ. 
AppaÓihita vimokkhaÑ. SuÒÒataÑ samÈdhiÑ. AnimittaÑ samÈdhiÑ. 
AppaÓihitaÑ samÈdhiÑ. SuÒÒataÑ samÈpattiÑ. AnimittaÑ samÈpattiÑ. 
AppaÓihitaÑ samÈpattiÑ. Tisso vijjÈ. CattÈro satipaÔÔhÈne. CattÈro 
sammappadhÈne. CattÈro iddhipÈde. PaÒca indriyÈni. PaÒca balÈni. Satta 
bojjha~ge. AriyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ. SotÈpattiphalaÑ. 
SakadÈgÈmiphalaÑ. AnÈgÈmiphalaÑ. ArahattaÑ samÈpajji. SamÈpajjati. 
SamÈpanno. So bhikkhu arahattassa lÈbhÊ. VasÊ. Tena bhikkhunÈ arahattaÑ 
sacchikatanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
thullaccayassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti dukkaÔassa. 

 TÊhÈkÈrehi yo te vihÈre vasi, tassa bhikkhuno rÈgo catto. Doso catto. 
Moho catto vanto mutto pahÊno paÔinissaÔÔho ukkheÔito samukkheÔitoti 
sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa, na 
paÔivijÈnantassa Èpatti dukkaÔassa. 

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi yo te vihÈre vasi, tassa bhikkhuno rÈgÈ 
cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. DosÈ cittaÑ vinÊvaraÓaÑ. MohÈ cittaÑ vinÊvaraÓanti 
sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa, na 
paÔivijÈnantassa Èpatti dukkaÔassa, pubbevassa hoti “musÈ bhaÓissan”ti, 
bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti, 
vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, vinidhÈya bhÈvaÑ. 

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi yo te vihÈre vasi, so bhikkhu suÒÒÈgÈre 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ. DutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ 
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samÈpajji. SamÈpajjati. SamÈpanno. So bhikkhu suÒÒÈgÈre catutthassa 
jhÈnassa lÈbhÊ. VasÊ. Tena bhikkhunÈ suÒÒÈgÈre catutthaÑ jhÈnaÑ 
sacchikatanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
thullaccayassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti dukkaÔassa, pubbevassa hoti “musÈ 
bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ 
mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, 
vinidhÈya bhÈvaÑ. 

 YathÈ idaÑ vitthÈritaÑ, evameva sesÈnipi vitthÈretabbÈni.  
 
 221. TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi yo te cÊvaraÑ paribhuÒji. Yo te 
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒji. Yo te senÈsanaÑ paribhuÒji. Yo te 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ paribhuÒji, so bhikkhu suÒÒÈgÈre 
catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajji. SamÈpajjati. SamÈpanno. So bhikkhu suÒÒÈgÈre 
catutthassa jhÈnassa lÈbhÊ. VasÊ. Tena bhikkhunÈ suÒÒÈgÈre catutthaÑ 
jhÈnaÑ sacchikatanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
thullaccayassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti dukkaÔassa -pa- vinidhÈya bhÈvaÑ.  

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi yena te vihÈro paribhutto. Yena te 
cÊvaraÑ paribhuttaÑ. Yena te piÓÉapÈto paribhutto. Yena te senÈsanaÑ 
paribhuttaÑ. Yena te galenappaccayabhesajjaparikkhÈro paribhutto, so 
bhikkhu suÒÒÈgÈre catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajji. SamÈpajjati. SamÈpanno. So 
bhikkhu suÒÒÈgÈre catutthassa jhÈnassa lÈbhÊ. VasÊ. Tena bhikkhunÈ 
suÒÒÈgÈre catutthaÑ jhÈnaÑ sacchikatanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa 
paÔivijÈnantassa Èpatti thullaccayassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti 
dukkaÔassa -pa- vinidhÈya bhÈvaÑ. 

 TÊhÈkÈrehi -pa-. SattahÈkÈrehi yaÑ tvaÑ Ègamma vihÈraÑ adÈsi. 
CÊvaraÑ adÈsi. PiÓÉapÈtaÑ adÈsi. SenÈsanaÑ adÈsi. 
GilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ adÈsi, so bhikkhu suÒÒÈgÈre catutthaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajji. SamÈpajjati. SamÈpanno. So bhikkhu suÒÒÈgÈre 
catutthassa jhÈnassa lÈbhÊ. VasÊ. Tena bhikkhunÈ suÒÒÈgÈre catutthaÑ 
jhÈnaÑ sacchikatanti sampajÈnamusÈ bhaÓantassa paÔivijÈnantassa Èpatti 
thullaccayassa, na paÔivijÈnantassa Èpatti dukkaÔassa, pubbevassa hoti “musÈ 
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bhaÓissan”ti, bhaÓantassa hoti “musÈ bhaÓÈmÊ”ti, bhaÓitassa hoti “musÈ 
mayÈ bhaÓitan”ti, vinidhÈya diÔÔhiÑ, vinidhÈya khantiÑ, vinidhÈya ruciÑ, 
vinidhÈya bhÈvaÑ. 
 

PeyyÈlapannarasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

PaccayappaÔisaÑyuttavÈrakathÈ niÔÔhitÈ. 
 

UttarimanussadhammacakkapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 222. AnÈpatti adhimÈnena anullapanÈdhippÈyassa ummattakassa 
khittacittassa vedanÈÔÔassa ÈdikammikassÈti. 

_____ 
 

VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ  

   AdhimÈne1 araÒÒamhi, piÓÉopajjhÈriyÈpatho. 
   SaÒÒojanÈ rahodhammÈ, vihÈro paccupaÔÔhito. 

   Na dukkaraÑ viriyamathopi maccuno, 
   BhÈyÈvuso vippaÔisÈri sammÈ. 
   Viriyena yogena ÈrÈdhanÈya, 
   Atha vedanÈya adhivÈsanÈ duve. 

   BrÈhmaÓe paÒca vatth|ni, aÒÒaÑ byÈkaraÓÈ tayo. 
   AgÈrÈvaraÓÈ kÈmÈ, rati cÈpi apakkami. 

   AÔÔhi pesi ubho gÈvaghÈtakÈ, 
   PiÓÉo sÈkuÓiko nicchavi orabbhi. 
   Asi ca s|kariko satti mÈgavi, 
   Usu ca kÈraÓiko s|ci sÈrathi. 

   Yo ca sibbÊyati s|cako hi so, 
   AÓÉabhÈri ahu gÈmak|Ôako. 
   K|pe nimuggo hi so pÈradÈriko, 
   G|thakhÈdÊ ahu duÔÔhabrÈhmaÓo. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhimÈnena (I) 
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   NicchavitthÊ aticÈrinÊ ahu, 
   Ma~gulitthÊ ahu ikkhaÓitthikÈ. 
   OkilinÊ hi sapatta~gÈrokiri, 
   SÊsacchinno ahu coraghÈtako. 

   Bhikkhu bhikkhunÊ sikkhamÈnÈ, 
   SÈmaÓero atha sÈmaÓerikÈ. 
   Kassapassa vinayasmiÑ pabbajaÑ, 
   PÈpakammamakariÑsu tÈvade. 

   TapodÈ RÈjagahe yuddhaÑ, nÈgÈnogÈhanena ca. 
   Sobhito arahaÑ bhikkhu, paÒcakappasataÑ sareti. 
 

VinÊtavatthu  

 223. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu adhimÈnena aÒÒaÑ 
byÈkÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci 
nu kho ahaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. 
AnÈpatti bhikkhu adhimÈnenÈti. (1) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu paÓidhÈya araÒÒe viharati 
“evaÑ maÑ jano sambhÈvessatÊ”ti. TaÑ jano sambhÈvesi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, na ca bhikkhave paÓidhÈya araÒÒe 
vatthabbaÑ, yo vaseyya, Èpatti dukkaÔassati. (2) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu paÓidhÈya piÓÉÈya carati 
“evaÑ maÑ jano sambhÈvessatÊ”ti. TaÑ jano sambhÈvesi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, na ca bhikkhave paÓidhÈya 
piÓÉÈya caritabbaÑ, yo careyya, Èpatti dukkaÔassÈti. (3) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “ye Èvuso amhÈkaÑ upajjhÈyassa saddhivihÈrikÈ sabbeva 
arahatto”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. 

 



VinayapiÔaka 140 

UllapanÈdhippÈyo ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (4) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “ye Èvuso amhÈkaÑ upajjhÈyassa antevÈsikÈ sabbeva 
mahiddhikÈ mahÈnubhÈvÈ”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ 
bhikkh|ti. UllapanÈdhippÈyo ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu 
pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (5) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu paÓidhÈya ca~kamati. 
PaÓidhÈya tiÔÔhati. PaÓidhÈya nisÊdati. PaÓidhÈya seyyaÑ kappeti “evaÑ 
maÑ jano sambhÈvessatÊ”ti. TaÑ jano sambhÈvesi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, na ca bhikkhave paÓidhÈya seyyÈ 
kappetabbÈ, yo kappeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. (6-9) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammaÑ ullapati. Sopi evamÈha “mayhaÑpi Èvuso saÒÒojanÈ 
pahÊnÈ”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
pÈrÈjikanti. (10) 
 
 224. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu rahogato 
uttarimanussadhammaÑ ullapati. Paracittavid| bhikkhu taÑ bhikkhuÑ 
apasÈdesi “mÈ Èvuso evar|paÑ abhaÓi, nattheso tuyhan”ti. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. 
(11) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu rahogato 
uttarimanussadhammaÑ ullapati. DevatÈ taÑ bhikkhuÑ apasÈdesi “mÈ 
bhante evar|paÑ abhaÓi, nattheso tuyhan”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (12) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ upÈsakaÑ 
etadavoca “yo Èvuso tuyhaÑ vihÈre vasati, so bhikkhu arahÈ”ti. So ca tassa 
vihÈre vasati, tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. 
UllapanÈdhippÈyo ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (13) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ upÈsakaÑ 
etadavoca “yaÑ tvaÑ Èvuso upaÔÔhesi 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, so bhikkhu 
arahÈ”ti. So ca taÑ upaÔÔheti 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈtena, tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. UllapanÈdhippÈyo ahaÑ 
BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, Èpatti thullaccayassÈti. (14) 
 
 225. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ 
bhikkh| etadavocuÑ “atthÈyasmato uttarimanussadhammo”ti. NÈvuso 
dukkaraÑ aÒÒaÑ byÈkÈtunti. Tassa kukkuccaÑ ahosi “ye kho te Bhagavato 
sÈvakÈ, te evaÑ vadeyyuÑ, ahaÒcamhi na Bhagavato sÈvako, kacci nu kho 
ahaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. KiÑcitto 
tvaÑ bhikkh|ti. AnullapanÈdhippÈyo ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu 
anullapanÈdhippÈyassÈti. (15) 

  Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
etadavocuÑ “atthÈyasmato uttarimanussadhammo”ti. ŒrÈdhanÊyo kho Èvuso 
dhammo ÈraddhavÊriyenÈti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
anullapanÈdhippÈyassÈti. (16) 

  Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
etadavocuÑ “mÈ kho Èvuso bhÈyÊ”ti. NÈhaÑ Èvuso maccuno bhÈyÈmÊti. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu anullapanÈdhippÈyassÈti. 
(17) 

  Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
etadavocuÑ “mÈ kho Èvuso bhÈyÊ”ti. Yo n|nÈvuso vippaÔisÈrÊ assa, so 
bhÈyeyyÈti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
anullapanÈdhippÈyassÈti. (18) 

  Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
etadavocuÑ “atthÈyasmato uttarimanussadhammo”ti. ŒrÈdhanÊyo kho Èvuso 
dhammo sammÈpayuttenÈti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
anullapanÈdhippÈyassÈti. (19) 

 



VinayapiÔaka 142 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
etadavocuÑ “atthÈyasmato uttarimanussadhammo”ti. ŒrÈdhanÊyo kho Èvuso 
dhammo ÈraddhavÊriyenÈti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
anullapanÈdhippÈyassÈti. (20) 

  Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
etadavocuÑ “atthÈyasmato uttarimanussadhammo”ti. ŒrÈdhanÊyo kho Èvuso 
dhammo yuttayogenÈti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
anullapanÈdhippÈyassÈti. (21) 

  Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
etadavocuÑ “kaccÈvuso khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyan”ti. NÈvuso sakkÈ 
yena vÈ tena vÈ adhivÈsetunti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu anullapanÈdhippÈyassÈti. (22) 

  Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti. TaÑ bhikkh| 
etadavocuÑ “kaccÈvuso khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyan”ti. NÈvuso sakkÈ 
puthujjanena adhivÈsetunti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ 
bhikkh|ti. UllapanÈdhippÈyo ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (23) 
 
 226. Tena kho pana samayena aÒÒataro brÈhmaÓo bhikkh| nimantetvÈ 
etadavoca “Èyantu bhonto arahatto”ti. TesaÑ kukkuccaÑ ahosi 
“mayaÒcamha na arahatto1, ayaÒca brÈhmaÓo amhe arahantavÈdena 
samudÈcarati, kathaÑ nu kho amhehi paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamattaÑ ÈrocesuÑ. AnÈpatti bhikkhave pasÈdabhaÒÒeti. (24) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro brÈhmaÓo bhikkh| nimantetvÈ 
etadavoca “nisÊdantu bhonto arahatto”ti. “BhuÒjantu bhonto arahatto”ti. 
“Tappentu bhonto arahatto”ti. “Gacchantu bhonto arahatto”ti. TesaÑ 
kukkuccaÑ ahosi “mayaÒcamha na 
______________________________________________________________ 
 1. Anarahatto (SÊ) 
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arahatto, ayaÒca brÈhmaÓo amhe arahantavÈdena samudÈcarati, kathaÑ nu 
kho amhehi paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamattaÑ ÈrocesuÑ. AnÈpatti 
bhikkhave pasÈdabhaÒÒeti. (25-28) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammaÑ ullapati. Sopi evamÈha “mayhaÑpi Èvuso ÈsavÈ 
pahÊnÈ”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
pÈrÈjikanti. (29) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammaÑ ullapati. Sopi evamÈha “mayhaÑpi Èvuso ete 
dhammÈ saÑvijjantÊ”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu 
Èpanno pÈrÈjikanti. (30) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu aÒÒatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammaÑ ullapati. Sopi evamÈha “ahampÈvuso tesu 
dhammesu sandissÈmÊ”ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ 
bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (31) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataraÑ bhikkhuÑ ÒÈtakÈ etadavocuÑ “ehi 
bhante agÈraÑ ajjhÈvasÈ”ti. Abhabbo kho Èvuso mÈdiso agÈraÑ 
ajjhÈvasitunti. Tassa kukuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
anullapanÈdhippÈyassÈti. (32) 
 
 227. Tena kho pana samayena aÒÒataraÑ bhikkhuÑ ÒÈtakÈ etadavocuÑ 
“ehi bhante kÈme paribhuÒjÈ”ti. ŒvaÔÈ me Èvuso kÈmÈti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu anullapanÈdhippÈyassÈti. (33) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataraÑ bhikkhuÑ ÒÈtakÈ etadavocuÑ 
“abhiramasi bhante”ti. Abhirato ahaÑ Èvuso paramÈya abhiratiyÈti. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi “ye kho te Bhagavato sÈvakÈ, te evaÑ vadeyyuÑ, 
ahaÒcamhi na Bhagavato sÈvako, kacci nu kho ahaÑ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ 
Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. 
AnullapanÈdhippÈyo ahaÑ BhagavÈti. AnÈpatti bhikkhu 
anullapanÈdhippÈyassÈti. (34) 

 



VinayapiÔaka 144 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| katikaÑ katvÈ 
aÒÒatarasmiÑ ÈvÈse vassaÑ upagacchiÑsu “yo imamhÈ ÈvÈsÈ paÔhamaÑ 
pakkamissati, taÑ mayaÑ arahÈti jÈnissÈmÈ”ti. AÒÒataro bhikkhu “maÑ 
arahÈti jÈnant|”ti tamhÈ ÈvÈsÈ paÔhamaÑ pakkÈmi. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikanti. (35) 
 
 228. * Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca LakkhaÓo ÈyasmÈ ca 
MahÈmoggallÈno Gijjhak|Ôe pabbate viharanti. Atha kho ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaraÑ ÈdÈya 
yenÈyasmÈ LakkhaÓo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
LakkhaÓaÑ etadavoca “ÈyÈmÈvuso LakkhaÓa RÈjagahaÑ piÓÉÈya 
pavisissÈmÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ LakkhaÓo Èyasmato 
MahÈmoggallÈnassa paccassosi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi. Atha 
kho ÈyasmÈ LakkhaÓo ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “ko nu 
kho Èvuso MoggallÈna hetu, ko paccayo sitassa pÈtukammÈyÈ”ti. AkÈlo kho 
Èvuso LakkhaÓa etassa paÒhassa1, Bhagavato maÑ santike etaÑ paÒhaÑ 
pucchÈti. Atha kho ÈyasmÈ ca LakkhaÓo ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno 
RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ LakkhaÓo ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “idhÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Gijjhak|ÔÈ 
pabbatÈ orohanto aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi, ko nu kho Èvuso 
MoggallÈna hetu, ko paccayo sitassa pÈtukammÈyÈ”ti. IdhÈhaÑ Èvuso 
Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ aÔÔhikasa~khalikaÑ vehÈsaÑ 
gacchantaÑ, tamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ anupatitvÈ 
phÈsuÄantarikÈhi vituÉenti2, sÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti, tassa mayhaÑ 
Èvuso etadahosi “acchariyaÑ vata bho abbhutaÑ vata bho, evar|popi nÈma 
satto bhavissati, evar|popi 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒhassa byÈkaraÓÈya (SyÈ)  2. Vitudenti vitacchenti virÈjenti (SyÈ) 
 * ImÈni vatth|ni SaÑ 1. 446 piÔÔhÈdÊsupi ÈgatÈni. 
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nÈma yakkho bhavissati, evar|popi nÈma attabhÈvappaÔilÈbho bhavissatÊ”ti. 

Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “uttarimanussadhammaÑ ÈyasmÈ 

MahÈmoggallÈno ullapatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 

“cakkhubh|tÈ vata bhikkhave sÈvakÈ viharanti, ÒÈÓabh|tÈ vata bhikkhave 

sÈvakÈ viharanti, yatra hi nÈma sÈvako evar|paÑ Òassati vÈ dakkhati vÈ 

sakkhiÑ vÈ karissati, pubbeva me so bhikkhave satto diÔÔho ahosi, api 

cÈhaÑ na byÈkÈsiÑ, ahaÒcetaÑ byÈkareyyaÑ, pare ca me na saddaheyyuÑ, 

ye me na saddaheyyuÑ, tesaÑ taÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. Eso 

bhikkhave satto imasmiÑ yeva RÈjagahe goghÈtako ahosi, so tassa 

kammassa vipÈkena bah|ni vassÈni bah|ni vassasatÈni bah|ni 

vassasahassÈni bah|ni vassasatasahassÈni niraye paccitvÈ tasseva kammassa 

vipÈkÈvasesena evar|paÑ attabhÈvappaÔilÈbhaÑ paÔisaÑvedeti. SaccaÑ 

bhikkhave MoggallÈno Èha, anÈpatti bhikkhave MogallÈnassÈ”ti. (36) 

 

 229. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ maÑsapesiÑ 

vehÈsaÑ gacchantiÑ, tamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ 

anupatitvÈ vitacchenti vibhajjenti1. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso 

bhikkhave satto imasmiÑ, yeva RÈjagahe goghÈtako ahosi -pa-. (37)  

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ maÑsapiÓÉaÑ 

vehÈsaÑ gacchantiÑ. TamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ 

anupatitvÈ vitacchenti vibhajjenti, so sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso 

bhikkhave satto imasmiÑ, yeva RÈjagahe sÈkuÓiko ahosi -pa-. (38) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ nicchaviÑ 

purisaÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ. TamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ 

anupatitvÈ vitacchenti vibhajjenti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti 

______________________________________________________________ 
 1. Vitudenti vitacchenti virÈjenti (SyÈ) 
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-pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑ, yeva RÈjagahe orabbhiko ahosi -pa-. 
(39) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ asilomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ. Tassa te asÊ uppatitvÈ uppatitvÈ tasseva kÈye 
nipatanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑ 
yeva RÈjagahe s|kariko ahosi -pa-. (40)  

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ sattilomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ. Tassa tÈ sattiyo uppatitvÈ uppatitvÈ tasseva 
kÈye nipatanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto 
imasmiÑ yeva RÈjagahe mÈgaviko ahosi -pa-. (41) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ usulomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ. Tassa te us| uppatitvÈ uppatitvÈ tasseva kÈye 
nipatanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑ 
yeva RÈjagahe kÈraÓiko ahosi -pa-. (42) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ s|cilomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ. Tassa tÈ s|ciyo uppatitvÈ uppatitvÈ tasseva 
kÈye nipatanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto 
imasmiÑ yeva RÈjagahe sÈrathiko ahosi -pa-. (43) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ s|cilomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ. Tassa tÈ s|ciyo sÊse pavisitvÈ mukhato 
nikkhamanti, mukhe pavisitvÈ urato nikkhamanti, ure pavisitvÈ udarato 
nikkhamanti, udare pavisitvÈ |r|hi nikkhamanti, |r|su pavisitvÈ ja~ghÈhi 
nikkhamanti, ja~ghÈsu pavisitvÈ pÈdehi nikkhamanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ 
karoti -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑ yeva RÈjagahe s|cako ahosi -pa-. 
(44) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ kumbhaÓÉaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ. So gacchantopi teva aÓÉe khandhe ÈropetvÈ 
gacchati. NisÊdantopi tesveva aÓÉesu nisÊdati. TamenaÑ gijjhÈpi  
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kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ anupatitvÈ vitacchenti vibhajjenti. So sudaÑ 
aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑ yeva RÈjagahe 
gÈmak|Ôo ahosi -pa-. (45) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ purisaÑ 
g|thak|pe sasÊsakaÑ nimuggaÑ -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑ yeva 
RÈjagahe pÈradÈriko ahosi -pa-. (46) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ purisaÑ 
g|thak|pe sasÊsakaÑ nimuggaÑ ubhohi hatthehi g|thaÑ khÈdantaÑ -pa-. 
Eso bhikkhave satto imasmiÑ yeva RÈjagahe duÔÔhabrÈhmaÓo ahosi. So 
Kassapassa SammÈsambuddhassa pÈvacane bhikkhusaÑghaÑ bhattena 
nimantetvÈ doÓiyo1 g|thassa p|rÈpetvÈ kÈlaÑ ÈrocÈpetvÈ etadavoca “ato2 
bhonto yÈvadatthaÑ bhuÒjantu ceva harantu cÈ”ti -pa-. (47) 
 
 230. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ nicchaviÑ 
itthiÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ. TamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ 
anupatitvÈ vitacchenti vibhajjenti. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. EsÈ 
bhikkhave itthÊ imasmiÑ yeva RÈjagahe aticÈrinÊ ahosi -pa-. (48) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ itthiÑ 
duggandhaÑ ma~guliÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ. TamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi 
kulalÈpi anupatitvÈ anupatitvÈ vitacchenti vibhajjenti. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ 
karoti -pa-. EsÈ bhikkhave itthÊ imasmiÑ yeva RÈjagahe ikkhaÓikÈ 
ahosi -pa-. (49) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ itthiÑ uppakkaÑ 
okiliniÑ okiriniÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. 
EsÈ bhikkhave itthÊ KÈli~gassa raÒÒo aggamahesÊ ahosi. SÈ issÈpakatÈ 
sapattiÑ a~gÈrakaÔÈhena okiri -pa-. (50) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ asÊsakaÑ 
kabandhaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ. Tassa ure akkhÊni ceva honti mukhaÑ ca. 
TamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ anupatitvÈ vitacchenti 
vibhajjenti. 
______________________________________________________________ 
 1. DoÓiyÈ (itipi) 2. Ito (SyÈ) aho (itipi) 

 



VinayapiÔaka 148 

So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑ yeva 
RÈjagahe HÈriko nÈma coraghÈtako ahosi -pa-. (51) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ bhikkhuÑ 
vehÈsaÑ gacchantiÑ. Tassa saÑghÈÔipi ÈdittÈ sampajjalitÈ sajotibh|tÈ, 
pattopi Èditto sampajjalito sajotibh|to, kÈyabandhanaÑpi ÈdittaÑ 
sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ, kÈyopi Èditto sampajjalito sajotibh|to. So 
sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave bhikkhu Kassapassa 
sammÈsambuddhassa pÈvacane pÈpabhikkhu ahosi -pa-. (52) 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ bhikkhuniÑ. 
AddasaÑ sikkhamÈnaÑ. AddasaÑ sÈmaÓeraÑ. AddasaÑ sÈmaÓeriÑ 
vehÈsaÑ gacchantiÑ. TassÈ saÑghÈÔipi ÈdittÈ sampajjalitÈ sajotibh|tÈ, 
pattopi Èditto sampajjalito sajotibh|to, kÈyabandhanaÑpi ÈdittaÑ 
sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ, kÈyopi Èditto sampajjalito sajotibh|to. SÈ 
sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “acchariyaÑ vata 
bho abbhutaÑ vata bho, evar|popi nÈma satto bhavissati, evar|popi nÈma 
yakkho bhavissati, evar|popi nÈma attabhÈvappaÔilÈbho bhavissatÊ”ti. 
Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “uttarimanussadhammaÑ ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno ullapatÊ”ti.  

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “cakkhubh|tÈ vata bhikkhave 
sÈvakÈ viharanti, ÒÈÓabh|tÈ vata bhikkhave sÈvakÈ viharanti, yatra hi nÈma 
sÈvako evar|paÑ Òassati vÈ dakkhati vÈ sakkhiÑ vÈ karissati, pubbeva me 
sÈ bhikkhave sÈmaÓerÊ diÔÔhÈ ahosi, api cÈhaÑ na byÈkÈsiÑ, ahaÒcetaÑ 
byÈkareyyaÑ, pare ca me na saddaheyyuÑ, ye me na saddaheyyuÑ, tesaÑ 
taÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. EsÈ bhikkhave sÈmaÓerÊ Kassapassa 
sammÈsambuddhassa pÈvacane pÈpasÈmaÓerÊ ahosi, sÈ tassa kammassa 
vipÈkena bah|ni vassÈni bah|ni vassasatÈni bah|ni vassasahassÈni bah|ni 
vassasatasahassÈni niraye paccitvÈ tasseva kammassa vipÈkÈvasesena 
evar|paÑ attabhÈvappaÔilÈbhaÑ paÔisaÑvedeti. SaccaÑ bhikkhave 
MoggallÈno Èha, anÈpatti bhikkhave MoggallÈnassÈ”ti. (53-56) 

 



PÈrÈjikapÈÄi 149 

 231. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno bhikkh| Èmantesi “yatÈyaÑ 
Èvuso TapodÈ sandati, so daho acchodako sÊtodako sÈtodako setako 
suppatittho ramaÓÊyo pah|tamacchakacchapo, cakkamattÈni ca padumÈni 
pupphantÊ”ti. Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno evaÑ vakkhati ‘yatÈyaÑ Èvuso TapodÈ sandati, so 
daho acchodako sÊtodako sÈtodako setako suppatittho ramaÓiyo 
pah|tamacchakacchapo, cakkamattÈni ca padumÈni pupphantÊ’ti, atha ca 
panÈhaÑ TapodÈ kuthitÈ sandati, uttarimanussadhammaÑ ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno ullapatÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. YatÈyaÑ 
bhikkhave TapodÈ sandati, so daho acchodako sÊtodako sÈtodako setako 
suppatittho ramaÓÊyo pah|tamacchakacchapo, cakkamattÈni ca padumÈni 
pupphanti. Api cÈyaÑ bhikkhave TapodÈ dvinnaÑ mahÈnirayÈnaÑ 
antarikÈya Ègacchati, tenÈyaÑ TapodÈ kuthitÈ sandati. SaccaÑ bhikkhave 
MoggallÈno Èha, anÈpatti bhikkhave MoggallÈnassÈti. (57) 

 Tena kho pana samayena rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro LicchavÊhi 
saddhiÑ sa~gÈmento pabhaggo ahosi. Atha rÈjÈ pacchÈ senaÑ sa~kaÉÉhitvÈ 
Licchavayo parÈjesi. Sa~gÈme ca nandÊ carati “raÒÒÈ LicchavÊ pabhaggÈ”ti. 
Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno bhikkh| Èmantesi “rÈjÈ Èvuso 
LicchavÊhi pabhaggo”ti. Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi 
nÈma ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno evaÑ vakkhati ‘rÈjÈ Èvuso LicchavÊhi 
pabhaggo’ti, sa~gÈme ca nandiÑ carati ‘raÒÒÈ LicchavÊ pabhaggÈ’ti, 
uttarimanussadhammaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ullapatÊ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. PaÔhamaÑ bhikkhave rÈjÈ LicchavÊhi pabhaggo, atha 
rÈjÈ pacchÈ senaÑ sa~kaÉÉhitvÈ Licchavayo parÈjesi. SaccaÑ bhikkhave 
MoggallÈno Èha, anÈpatti bhikkhave MoggallÈnassÈti. (58) 
 
 232. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno bhikkh| Èmantesi “idhÈhaÑ 
Èvuso SappinikÈya nadiyÈ tÊre ÈneÒjaÑ samÈdhiÑ samÈpanno nÈgÈnaÑ 
ogayha uttarantÈnaÑ koÒcaÑ karontÈnaÑ saddaÑ assosin”ti. 
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Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno ÈneÒjaÑ samÈdhiÑ samÈpanno saddaÑ sossati, 
uttarimanussadhammaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ullapatÊ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Attheso bhikkhave samÈdhi, so ca kho aparisuddho. 
SaccaÑ bhikkhave MoggallÈno Èha, anÈpatti bhikkhave MoggallÈnassÈti. 
(59) 
 Atha kho ÈyasmÈ Sobhito bhikkh| Èmantesi “ahaÑ Èvuso paÒca 
kappasatÈni anussarÈmÊ”ti. Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ 
hi nÈma ÈyasmÈ Sobhito evaÑ vakkhati ‘ahaÑ Èvuso paÒca kappasatÈni 
anussarÈmÊ’ti, uttarimanussadhammaÑ ÈyasmÈ Sobhito ullapatÊ”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AtthesÈ bhikkhave Sobhitassa, sÈ ca kho 
ekÈ yeva jÈti. SaccaÑ bhikkhave Sobhito Èha, anÈpatti bhikkhave 
SobhitassÈti. (60) 
 

CatutthapÈrÈjikaÑ samattaÑ. 
 
 233. UddiÔÔhÈ kho Èyasmanto cattÈro pÈrÈjikÈ dhammÈ, yesaÑ bhikkhu 
aÒÒataraÑ vÈ aÒÒataraÑ vÈ ÈpajjitvÈ na labhati bhikkh|hi saddhiÑ 
saÑvÈsaÑ yathÈ pure tathÈ pacchÈ, pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso. TatthÈyasmante 
pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, dutiyampi pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, 
tatiyampi pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, parisuddhetthÈyasmanto, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊti. 
 

PÈrÈjikaÑ niÔÔhitaÑ. 

 
TassuddÈnaÑ 

    MethunÈdinnÈdÈnaÒca, manussaviggahuttari. 
    PÈrÈjikÈni cattÈri, chejjavatth| asaÑsayÈti. 

 
PÈrÈjikakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.

 



 

 
2. SaÑghÈdisesakaÓÉa 

 
1. SukkavissaÔÔhisikkhÈpada 

Ime kho panÈyasmanto terasa saÑghÈdisesÈ  
dhammÈ uddesaÑ Ègacchanti. 

 
 234. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Seyyasako 
anabhirato brahmacariyaÑ carati, so tena kiso hoti l|kho dubbaÓÓo 
uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto. Addasa kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
ÈyasmantaÑ SeyyasakaÑ kisaÑ l|khaÑ dubbaÓÓaÑ uppaÓÉuppaÓÉukajÈtaÑ 
dhamanisanthatagattaÑ, disvÈna ÈyasmantaÑ SeyyasakaÑ etadavoca “kissa 
tvaÑ Èvuso Seyyasaka kiso l|kho dubbaÓÓo uppaÓÉuppaÓÉukajÈto 
dhamanisanthatagatto, kacci no tvaÑ Èvuso Seyyasaka anabhirato 
brahmacariyaÑ carasÊ”ti, evamÈvusoti. “Tena hi tvaÑ Èvuso Seyyasaka 
yÈvadatthaÑ bhuÒja yÈvadatthaÑ supa yÈvadatthaÑ nhÈya, yÈvadatthaÑ 
bhuÒjitvÈ yÈvadatthaÑ supitvÈ yÈvadatthaÑ nhÈyitvÈ yadÈ te anabhirati 
uppajjati, rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti, tadÈ hatthena upakkamitvÈ asuciÑ 
mocehÊ”ti. KiÑ nu kho Èvuso kappati evar|paÑ kÈtunti. Œma Èvuso ahampi 
evaÑ karomÊti.  

 Atha kho ÈyasmÈ Seyyasako yÈvadatthaÑ bhuÒji yÈvadatthaÑ supi 
yÈvadatthaÑ nhÈyi, yÈvadatthaÑ bhuÒjitvÈ yÈvadatthaÑ supitvÈ 
yÈvadatthaÑ nhÈyitvÈ yadÈ anabhirati uppajjati, rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti, 
tadÈ hatthena upakkamitvÈ asuciÑ mocesi. Atha kho ÈyasmÈ Seyyasako 
aparena samayena vaÓÓavÈ ahosi pÊÓindriyo pasannamukhavaÓÓo 
vippasannachavivaÓÓo. Atha kho Èyasmato Seyyasakassa sahÈyakÈ bhikkh| 
ÈyasmantaÑ SeyyasakaÑ etadavocuÑ “pubbe kho tvaÑ Èvuso Seyyasaka 
kiso ahosi l|kho dubbaÓÓo uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto, so 
dÈni tvaÑ etarahi vaÓÓavÈ pÊÓindriyo pasannamukhavaÓÓo 
vippasannachavivaÓÓo, kiÑ nu kho tvaÑ Èvuso Seyyasaka bhesajjaÑ 
karosÊ”ti. Na kho ahaÑ Èvuso bhesajjaÑ 
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karomi, apicÈhaÑ yÈvadatthaÑ bhuÒjÈmi yÈvadatthaÑ supÈmi yÈvadatthaÑ 
nhÈyÈmi, yÈvadatthaÑ bhuÒjitvÈ yÈvadatthaÑ supitvÈ yÈvadatthaÑ nhÈyitvÈ 
yadÈ me anabhirati uppajjati, rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti, tadÈ hatthena 
upakkamitvÈ asuciÑ mocemÊti. KiÑ pana tvaÑ Èvuso Seyyasaka yeneva 
hatthena saddhÈdeyyaÑ bhuÒjasi, teneva hatthena upakkamitvÈ asuciÑ 
mocesÊti. EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Seyyasako hatthena upakkamitvÈ asuciÑ 
mocessatÊ”ti.  

 Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ SeyyasakaÑ anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ 
SeyyasakaÑ paÔipucchi “saccaÑ kira tvaÑ Seyyasaka hatthena upakkamitvÈ 
asuciÑ mocesÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ 
“ananucchavikaÑ moghapurisa ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ 
akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa hatthena 
upakkamitvÈ asuciÑ mocessasi. Nanu mayÈ moghapurisa anekapariyÈyena 
virÈgÈya dhammo desito, no sarÈgÈya, visaÒÒogÈya dhammo desito, no 
saÒÒogÈya, anupÈdÈnÈya dhammo desito, no sa-upÈdÈnÈya. Tattha nÈma 
tvaÑ moghapurisa mayÈ virÈgÈya dhamme desite sarÈgÈya cetessasi, 
visaÒÒogÈya dhamme desite saÒÒogÈya cetessasi, anupÈdÈnÈya dhamme 
desite sa-upÈdÈnÈya cetessasi. Nanu mayÈ moghapurisa anekapariyÈyena 
rÈgavirÈgÈya dhammo desito, madanimmadanÈya pipÈsavinayÈya 
ÈlayasamugghÈtÈya vaÔÔupacchedÈya taÓhÈkkhayÈya virÈgÈya nirodhÈya 
nibbÈnÈya dhammo desito, nanu mayÈ moghapurisa anekapariyÈyena 
kÈmÈnaÑ pahÈnaÑ akkhÈtaÑ, kÈmasaÒÒÈnaÑ pariÒÒÈ akkhÈtÈ, 
kÈmapipÈsÈnaÑ paÔivinayo akkhÈto, kÈmavitakkÈnaÑ samugghÈto akkhÈto, 
kÈmapariÄÈhÈnaÑ v|pasamo akkhÈto. NetaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya pasannÈnaÑ vÈ bhiyyobhÈvÈya, atha khvetaÑ moghapurisa 
appasannÈnaÒceva appasÈdÈya pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattÈyÈ”ti. 
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SeyyasakaÑ 
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anekapariyÈyena vigarahitvÈ dubbharatÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave 
imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 

 “SaÒcetanikÈ sukkavissaÔÔhi1 saÑghÈdiseso”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 235. Tena kho pana samayena bhikkh| paÓÊtabhojanÈni bhuÒjitvÈ 
muÔÔhassatÊ asampajÈnÈ niddaÑ okkamanti, tesaÑ muÔÔhassatÊnaÑ 
asampajÈnÈnaÑ niddaÑ okkamantÈnaÑ supinantena asuci muccati. TesaÑ 
kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ ‘saÒcetanikÈ 
sukkavissaÔÔhi saÑghÈdiseso’ti, amhÈkaÒca supinantena asuci muccati, atthi 
cettha cetanÈ labbhati, kacci nu kho mayaÑ saÑghÈdisesaÑ ÈpattiÑ 
ÈpannÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AtthesÈ bhikkhave cetanÈ, sÈ 
ca kho abbohÈrikÈti. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ 
uddiseyyÈtha– 
 
 236. “SaÒcetanikÈ sukkavissaÔÔhi aÒÒatra supinantÈ saÑghÈdiseso”ti.  
 
 237. SaÒcetanikÈti jÈnanto saÒjÈnanto cecca abhivitaritvÈ vÊtakkamo. 

 Sukkanti dasa sukkÈni nÊlaÑ pÊtakaÑ lohitakaÑ odÈtaÑ takkavaÓÓaÑ 
dakavaÓÓaÑ telavaÓÓaÑ khÊravaÓÓaÑ dadhivaÓÓaÑ sappivaÓÓaÑ.  

 VissaÔÔhÊti ÔhÈnato cÈvanÈ vuccati vissaÔÔhÊti. 

 AÒÒatra supinantÈti ÔhapetvÈ supinantaÑ. 

 SaÑghÈdisesoti saÑghova tassÈ ÈpattiyÈ parivÈsaÑ deti m|lÈya 
paÔikassati mÈnattaÑ deti abbheti, na sambahulÈ na ekapuggalo, tena vuccati 
“saÑghÈdiseso”ti. Tasseva ÈpattinikÈyassa nÈmakammaÑ adhivacanaÑ, 
tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti.  

 Ajjhattar|pe moceti, bahiddhÈr|pe moceti, ajjhattabahiddhÈr|pe moceti, 
ÈkÈse kaÔiÑ kampento moceti, rÈg|patthambhe moceti, vacc|patthambhe 
moceti, passÈv|patthambhe moceti, vÈt|patthambhe moceti, 
______________________________________________________________ 
 1. VisaÔÔhi (SÊ, SyÈ) 
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uccÈli~gapÈÓakadaÔÔh|patthambhe moceti, ÈrogyatthÈya moceti, sukhatthÈya 
moceti, bhesajjatthÈya moceti, dÈnatthÈya moceti, puÒÒatthÈya moceti, 
yaÒÒatthÈya moceti, saggatthÈya moceti, bÊjatthÈya moceti, vÊmaÑsatthÈya 
moceti, davatthÈya moceti. . NÊlaÑ moceti, pÊtakaÑ moceti, lohitakaÑ 
moceti, odÈtaÑ moceti, takkavaÓÓaÑ moceti, dakavaÓÓaÑ moceti, 
telavaÓÓaÑ moceti, khÊravaÓÓaÑ moceti, dadhivaÓÓaÑ moceti, 
sappivaÓÓaÑ moceti.  
 
 238. Ajjhattar|peti ajjhattaÑ upÈdinne1 r|pe.  

 BahiddhÈr|peti bahiddhÈ upÈdinne vÈ anupÈdinne vÈ.  

 AjjhattabahiddhÈr|peti tadubhaye. 

 ŒkÈse kaÔiÑ kampentoti ÈkÈse vÈyamantassa a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ 
hoti.  

 RÈg|patthembheti rÈgena pÊÄitassa a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti. 

 Vacc|patthambheti vaccena pÊÄitassa a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti. 

 PassÈv|patthambheti passÈvena pÊÄitassa a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti. 

 VÈt|patthambheti vÈtena pÊÄitassa a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti. 

 UccÈli~gapÈÓakadaÔÔh|patthambheti uccÈli~gapÈÓakadaÔÔhena 
a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti. 
 
 239. ŒrogyatthÈyÈti arogo bhavissÈmi. 

 SukhatthÈyÈti sukhaÑ vedanaÑ uppÈdessÈmi. 

 BhesajjatthÈyÈti bhesajjaÑ bhavissati. 

 DÈnatthÈyÈti dÈnaÑ dassÈmi. 

 PuÒÒatthÈyÈti puÒÒaÑ bhavissati. 

 YaÒÒatthÈyÈti yaÒÒaÑ yajissÈmi. 

 SaggatthÈyÈti saggaÑ gamissÈmi. 

 BÊjatthÈyÈti bÊjaÑ bhavissati.  
______________________________________________________________ 
 1. UpÈdiÓÓe (SÊ, Ka) 
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 VÊmaÑsatthÈyÈti nÊlaÑ bhavissati, pÊtakaÑ bhavissati, lohitakaÑ 
bhavissati, odÈtaÑ bhavissati, takkavaÓÓaÑ bhavissati, dakavaÓÓaÑ 
bhavissati, telavaÓÓaÑ bhavissati, khÊravaÓÓaÑ bhavissati, dadhivaÓÓaÑ 
bhavissati, sappivaÓÓaÑ bhavissatÊti.  

 DavatthÈyÈti khiÉÉÈdhippÈyo. 
 
 240. Ajjhattar|pe ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa.  

 BahiddhÈr|pe ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 AjjhattabahiddhÈr|pe ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 ŒkÈse kaÔiÑ kampento ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 RÈg|patthambhe ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Vacc|patthambhe ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 PassÈv|patthambhe ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 VÈt|patthambhe ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 UccÈli~gapÈÓakadaÔÔh|patthambhe ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 ŒrogyatthÈya ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 SukhatthÈya -pa-. BhesajjatthÈya. DÈnatthÈya. PuÒÒatthÈya. 
YaÒÒatthÈya. SaggatthÈya. BÊjatthÈya. VÊmaÑsatthÈya. DavatthÈya ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 NÊlaÑ ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 PÊtakaÑ. LohitakaÑ. OdÈtaÑ. TakkavaÓÓaÑ. DakavaÓÓaÑ. 
TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ. DadhivaÓÓaÑ. SappivaÓÓaÑ ceteti upakkamati 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 
SuddhikaÑ niÔÔhitaÑ. 
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 ŒrogyatthaÒca sukhatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 ŒrogyatthaÒca bhesajjatthaÒca -pa-. ŒrogyatthaÒca dÈnatthaÒca. 
ŒrogyatthaÒca puÒÒatthaÒca. ŒrogyatthaÒca yaÒÒatthaÒca. ŒrogyatthaÒca 
saggatthaÒca. ŒrogyatthaÒca bÊjatthaÒca. ŒrogyatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca. 
ŒrogyatthaÒca davatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakassa khaÓÉacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 241. SukhatthaÒca bhesajjatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa.  

 SukhatthaÒca dÈnatthaÒca -pa-. SukhatthaÒca puÒÒatthaÒca. 
SukhatthaÒca yaÒÒatthaÒca. SukhatthaÒca saggatthaÒca. SukhatthaÒca 
bÊjatthaÒca. SukhatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca. SukhatthaÒca davatthaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 SukhatthaÒca ÈrogyatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 
 242. BhesajjatthaÒca dÈnatthaÒca -pa-. BhesajjatthaÒca puÒÒatthaÒca. 
BhesajjatthaÒca yaÒÒatthaÒca. BhesajjatthaÒca saggatthaÒca. BhesajjatthaÒca 
bÊjatthaÒca. BhesajjatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca. BhesajjatthaÒca davatthaÒca 
ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 BhesajjatthaÒca ÈrogyatthaÒca -pa-. BhesajjatthaÒca sukhatthaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 DÈnatthaÒca puÒÒatthaÒca -pa-. DÈnatthaÒca yaÒÒatthaÒca. DÈnatthaÒca 
saggatthaÒca. DÈnatthaÒca bÊjatthaÒca. DÈnatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca. 
DÈnatthaÒca davatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 DÈnatthaÒca ÈrogyatthaÒca -pa-. DÈnatthaÒca sukhatthaÒca. 
DÈnatthaÒca bhesajjatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 PuÒÒatthaÒca yaÒÒatthaÒca -pa-. PuÒÒatthaÒca saggatthaÒca. 
PuÒÒatthaÒca bÊjatthaÒca. PuÒÒatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca. PuÒÒatthaÒca 
davatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
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 PuÒÒatthaÒca ÈrogyatthaÒca -pa-. PuÒÒatthaÒca sukhatthaÒca. 
PuÒÒatthaÒca bhesajjatthaÒca. PuÒÒatthaÒca dÈnatthaÒca ceteti upakkamati 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 YaÒÒatthaÒca saggatthaÒca -pa-. YaÒÒatthaÒca bÊjatthaÒca. 
YaÒÒatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca. YaÒÒatthaÒca davatthaÒca ceteti upakkamati 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 YaÒÒatthaÒca ÈrogyatthaÒca -pa-. YaÒÒatthaÒca sukhatthaÒca. 
YaÒÒatthaÒca bhesajjatthaÒca. YaÒÒatthaÒca dÈnatthaÒca. YaÒÒatthaÒca 
puÒÒatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 SaggatthaÒca bÊjatthaÒca -pa-. SaggatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca. 
SaggatthaÒca davatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 SaggatthaÒca ÈrogyatthaÒca -pa-. SaggatthaÒca sukhatthaÒca. 
SaggatthaÒca bhesajjatthaÒca. SaggatthaÒca dÈnatthaÒca. SaggatthaÒca 
puÒÒatthaÒca. SaggatthaÒca yaÒÒatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 BÊjatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca -pa-. BÊjatthaÒca davatthaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 BÊjatthaÒca ÈrogyatthaÒca -pa-. BÊjatthaÒca sukhatthaÒca. BÊjatthaÒca 
bhesajjatthaÒca. BÊjatthaÒca dÈnatthaÒca. BÊjatthaÒca puÒÒatthaÒca. 
BÊjatthaÒca yaÒÒatthaÒca. BÊjatthaÒca saggatthaÒca ceteti upakkamati 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 VÊmaÑsatthaÒca davatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 VÊmaÑsatthaÒca ÈrogyatthaÒca -pa-. VÊmaÑsatthaÒca sukhatthaÒca. 
VÊmaÑsatthaÒca bhesajjatthaÒca. VÊmaÑsatthaÒca dÈnatthaÒca. 
VÊmaÑsatthaÒca puÒÒatthaÒca. VÊmaÑsatthaÒca yaÒÒatthaÒca. 
VÊmaÑsatthaÒca saggatthaÒca. VÊmaÑsatthaÒca bÊjatthaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 DavatthaÒca ÈrogyatthaÒca -pa-. DavatthaÒca sukhatthaÒca. 
DavatthaÒca bhesajjatthaÒca. DavatthaÒca dÈnatthaÒca. DavatthaÒca 
puÒÒatthaÒca. DavatthaÒca yaÒÒatthaÒca. DavatthaÒca saggatthaÒca. 
DavatthaÒca bÊjatthaÒca. DavatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca ceteti upakkamati 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakassa baddhacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
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 ŒrogyatthaÒca sukhatthaÒca bhesajjatthaÒca ceteti upakkamati muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa -pa-. ŒrogyatthaÒca sukhatthaÒca davatthaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Dum|lakassa khaÓÉacakkaÑ. 
 

 SukhatthaÒca bhesajjatthaÒca dÈnatthaÒca ceteti upakkamati muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa -pa-. SukhatthaÒca bhesajjatthaÒca davatthaÒca -pa-. 
SukhatthaÒca bhesajjatthaÒca ÈrogyatthaÒca ceteti upakkamati muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Dum|lakassa baddhacakkaÑ, saÑkhittaÑ. 
 
 VÊmaÑsatthaÒca davatthaÒca ÈrogyatthaÒca ceteti upakkamati muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa -pa-. VÊmaÑsatthaÒca davatthaÒca bÊjatthaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Dum|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 Tim|lakampi catum|lakampi paÒcam|lakampi cham|lakampi 
sattam|lakampi aÔÔham|lakampi navam|lakampi evameva vitthÈretabbaÑ. 
 

IdaÑ sabbam|lakaÑ 
 
 243. ŒrogyatthaÒca sukhatthaÒca bhesajjatthaÒca dÈnatthaÒca 
puÒÒatthaÒca yaÒÒatthaÒca saggatthaÒca bÊjatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca 
davatthaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Sabbam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 244. NÊlaÒca pÊtakaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 NÊlaÒca lohitakaÒca -pa-. NÊlaÒca odÈtaÒca. NÊlaÒca takkavaÓÓaÒca. 
NÊlaÒca dakavaÓÓaÒca. NÊlaÒca telavaÓÓaÒca. NÊlaÒca khÊravaÓÓaÒca. 
NÊlaÒca dadhivaÓÓaÒca. NÊlaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakassa khaÓÉacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
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 245. PÊtakaÒca lohitakaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 PÊtakaÒca odÈtaÒca -pa-. PÊtakaÒca takkavaÓÓaÒca. PÊtakaÒca 
dakavaÓÓaÒca. PÊtakaÒca telavaÓÓaÒca. PÊtakaÒca khÊravaÓÓaÒca. PÊtakaÒca 
dadhivaÓÓaÒca. PÊtakaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 PÊtakaÒca nÊlaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakassa baddhacakkaÑ. 
 
 246. LohitakaÒca odÈtaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 LohitakaÒca takkavaÓÓaÒca -pa-. LohitakaÒca dakavaÓÓaÒca. 
LohitakaÒca telavaÓÓaÒca. LohitakaÒca khÊravaÓÓaÒca. LohitakaÒca 
dadhivaÓÓaÒca. LohitakaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 LohitakaÒca nÊlaÒca -pa-. LohitakaÒca pÊtakaÒca ceteti upakkamati 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 OdÈtaÒca takkavaÓÓaÒca -pa-. OdÈtaÒca dakavaÓÓaÒca. OdÈtaÒca 
telavaÓÓaÒca. OdÈtaÒca khÊravaÓÓaÒca. OdÈtaÒca dadhivaÓÓaÒca. OdÈtaÒca 
sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 OdÈtaÒca nÊlaÒca -pa-. OdÈtaÒca pÊtakaÒca. OdÈtaÒca lohitakaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 TakkavaÓÓaÒca dakavaÓÓaÒca -pa-. TakkavaÓÓaÒca telavaÓÓaÒca. 
TakkavaÓÓaÒca khÊravaÓÓaÒca. TakkavaÓÓaÒca dadhivaÓÓaÒca. 
TakkavaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 TakkavaÓÓaÒca nÊlaÒca -pa-. TakkavaÓÓaÒca pÊtakaÒca. TakkavaÓÓaÒca 
lohitakaÒca. TakkavaÓÓaÒca odÈtaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 



 VinayapiÔaka 160 

 DakavaÓÓaÒca telavaÓÓaÒca -pa-. DakavaÓÓaÒca khÊravaÓÓaÒca. 
DakavaÓÓaÒca dadhivaÓÓaÒca. DakavaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 DakavaÓÓaÒca nÊlaÒca -pa-. DakavaÓÓaÒca pÊtakaÒca. DakavaÓÓaÒca 
lohitakaÒca. DakavaÓÓaÒca odÈtaÒca. DakavaÓÓaÒca takkavaÓÓaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 TelavaÓÓaÒca khÊravaÓÓaÒca -pa-. TelavaÓÓaÒca dadhivaÓÓaÒca. 
TelavaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 TelavaÓÓaÒca nÊlaÒca -pa-. TelavaÓÓaÒca pÊtakaÒca. TelavaÓÓaÒca 
lohitakaÒca. TelavaÓÓaÒca odÈtaÒca. TelavaÓÓaÒca takkavaÓÓaÒca. 
TelavaÓÓaÒca dakavaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 KhÊravaÓÓaÒca dadhivaÓÓaÒca -pa-. KhÊravaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca 
ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 KhÊravaÓÓaÒca nÊlaÒca -pa-. KhÊravaÓÓaÒca pÊtakaÒca. KhÊravaÓÓaÒca 
lohitakaÒca. KhÊravaÓÓaÒca odÈtaÒca. KhÊravaÓÓaÒca takkavaÓÓaÒca. 
KhÊravaÓÓaÒca dakavaÓÓaÒca. KhÊravaÓÓaÒca telavaÓÓaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 DadhivaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 DadhivaÓÓaÒca nÊlaÒca -pa-. DadhivaÓÓaÒca pÊtakaÒca. DadhivaÓÓaÒca 
lohitakaÒca. DadhivaÓÓaÒca odÈtaÒca. DadhivaÓÓaÒca takkavaÓÓaÒca. 
DadhivaÓÓaÒca dakavaÓÓaÒca. DadhivaÓÓaÒca telavaÓÓaÒca. 
DadhivaÓÓaÒca khÊravaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 SappivaÓÓaÒca nÊlaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 SappivaÓÓaÒca pÊtakaÒca -pa-. SappivaÓÓaÒca lohitakaÒca. 
SappivaÓÓaÒca odÈtaÒca. SappivaÓÓaÒca takkavaÓÓaÒca. SappivaÓÓaÒca 
dakavaÓÓaÒca. SappivaÓÓaÒca telavaÓÓaÒca. SappivaÓÓaÒca khÊravaÓÓaÒca. 
SappivaÓÓaÒca dadhivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakassa baddhacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
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 NÊlaÒca pÊtakaÒca lohitakaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa -pa-. NÊlaÒca pÊtakaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Dum|lakassa khaÓÉacakkaÑ. 
 
 PÊtakaÒca lohitakaÒca odÈtaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa -pa-. PÊtakaÒca lohitakaÒca sappivaÓÓaÒca -pa-. PÊtakaÒca 
lohitakaÒca nÊlaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Dum|lakassa baddhacakkaÑ, saÑkhittaÑ. 
 
 DadhivaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca nÊlaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa -pa-. DadhivaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca khÊravaÓÓaÒca ceteti 
upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Dum|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 Tim|lakampi catum|lakampi paÒcam|lakampi cham|lakampi 
sattam|lakampi aÔÔham|lakampi navam|lakampi evameva vitthÈretabbaÑ. 
 

IdaÑ sabbam|lakaÑ 
 
 247. NÊlaÒca pÊtakaÒca lohitakaÒca odÈtaÒca takkavaÓÓaÒca 
dakavaÓÓaÒca telavaÓÓaÒca khÊravaÓÓaÒca dadhivaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca 
ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Sabbam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 248. ŒrogyatthaÒca nÊlaÒca1 ceteti upakkamati muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 ŒrogyatthaÒca sukhatthaÒca nÊlaÒca pÊtakaÒca ceteti upakkamati 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒrogyatthaÑ nÊlaÑ (?) 
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 ŒrogyatthaÒca sukhatthaÒca bhesajjatthaÒca nÊlaÒca pÊtakaÒca 
lohitakaÒca ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ubhato vaÉÉhakaÑ evameva vaÉÉhetabbaÑ. 
 
 ŒrogyatthaÒca sukhatthaÒca bhesajjatthaÒca dÈnatthaÒca puÒÒatthaÒca 
yaÒÒatthaÒca saggatthaÒca bÊjatthaÒca vÊmaÑsatthaÒca davatthaÒca nÊlaÒca 
pÊtakaÒca lohitakaÒca odÈtaÒca takkavaÓÓaÒca dakavaÓÓaÒca telavaÓÓaÒca 
khÊravaÓÓaÒca dadhivaÓÓaÒca sappivaÓÓaÒca ceteti upakkamati muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

MissakacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 249. NÊlaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, pÊtakaÑ muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 NÊlaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, lohitakaÑ -pa-. OdÈtaÑ. 
TakkavaÓÓaÑ. DakavaÓÓaÑ. TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ. DadhivaÓÓaÑ. 
SappivaÓÓaÑ muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

KhaÓÉacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 250. PÊtakaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, lohitakaÑ muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 PÊtakaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, odÈtaÑ -pa-. TakkavaÓÓaÑ. 
DakavaÓÓaÑ. TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ. DadhivaÓÓaÑ. SappivaÓÓaÑ. 
NÊlaÑ muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Baddhacakkam|laÑ saÑkhittaÑ. 
 
 251. SappivaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, nÊlaÑ muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 SappivaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, pÊtakaÑ -pa-. LohitakaÑ. 
OdÈtaÑ. TakkavaÓÓaÑ. DakavaÓÓaÑ. TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ. 
DadhivaÓÓaÑ muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

KucchicakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
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 252. PÊtakaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, nÊlaÑ muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa.  

 LohitakaÑ -pa-. OdÈtaÑ. TakkavaÓÓaÑ. DakavaÓÓaÑ. TelavaÓÓaÑ. 
KhÊravaÓÓaÑ. DadhivaÓÓaÑ. SappivaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, 
nÊlaÑ muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa paÔhamaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 253. LohitakaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, pÊtakaÑ muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 OdÈtaÑ -pa-. TakkavaÓÓaÑ. DakavaÓÓaÑ. TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ. 
DadhivaÓÓaÑ. SappivaÓÓaÑ. NÊlaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, pÊtakaÑ 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa dutiyaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 254. OdÈtaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, lohitakaÑ muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 TakkavaÓÓaÑ -pa-. DakavaÓÓaÑ. TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ. 
DadhivaÓÓaÑ. SappivaÓÓaÑ. NÊlaÑ. PÊtakaÑ mocessÈmÊti ceteti 
upakkamati, lohitakaÑ muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa tatiyaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 255. TakkavaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, odÈtaÑ muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 DakavaÓÓaÑ -pa-. TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ. DadhivaÓÓaÑ. 
SappivaÓÓaÑ. NÊlaÑ. PÊtakaÑ. LohitakaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, 
odÈtaÑ muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa catutthaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 256. DakavaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, takkavaÓÓaÑ 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
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 TelavaÓÓaÑ -pa-. KhÊravaÓÓaÑ. DadhivaÓÓaÑ. SappivaÓÓaÑ. NÊlaÑ. 
PÊtakaÑ. LohitakaÑ. OdÈtaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, takkavaÓÓaÑ 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa paÒcamaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 257. TelavaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, dakavaÓÓaÑ muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 KhÊravaÓÓaÑ -pa-. DadhivaÓÓaÑ. SappivaÓÓaÑ. NÊlaÑ. PÊtakaÑ. 
LohitakaÑ. OdÈtaÑ. TakkavaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, 
dakavaÓÓaÑ muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa chaÔÔhaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 258. KhÊravaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, telavaÓÓaÑ muccati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 DadhivaÓÓaÑ -pa-. SappivaÓÓaÑ. NilaÑ. PÊtakaÑ. LohitakaÑ. OdÈtaÑ. 
TakkavaÓÓaÑ. DakavaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, telavaÓÓaÑ 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa sattamaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 259. DadhivaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, khÊravaÓÓaÑ 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 SappivaÓÓaÑ -pa-. NÊlaÑ. PÊtakaÑ. LohitakaÑ. OdÈtaÑ. TakkavaÓÓaÑ. 
DakavaÓÓaÑ. TelavaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, khÊravaÓÓaÑ 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa aÔÔhamaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 260. SappivaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, dadhivaÓÓaÑ 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 NÊlaÑ -pa-. PÊtakaÑ. LohitakaÑ. OdÈtaÑ. TakkavaÓÓaÑ. DakavaÓÓaÑ. 
TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, dadhivaÓÓaÑ 
muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa navamaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
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 261. NÊlaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, sappivaÓÓaÑ muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 PÊtakaÑ -pa-. LohitakaÑ. OdÈtaÑ. TakkavaÓÓaÑ. DakavaÓÓaÑ. 
TelavaÓÓaÑ. KhÊravaÓÓaÑ. DadhivaÓÓaÑ mocessÈmÊti ceteti upakkamati, 
sappivaÓÓaÑ muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

PiÔÔhicakkassa dasamaÑ gamanaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

PiÔÔhicakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 262. Ceteti upakkamati muccati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Ceteti upakkamati na muccati, Èpatti thullaccayassa. 

 Ceteti na upakkamati muccati, anÈpatti. 

 Ceteti na upakkamati na muccati, anÈpatti. 

 Na ceteti upakkamati muccati, anÈpatti.  

 Na ceteti upakkamati na muccati, anÈpatti. 

 Na ceteti na upakkamati muccati, anÈpatti. 

 Na ceteti na upakkamati na muccati, anÈpatti. 

 AnÈpatti supinantena namocanÈdhippÈyassa ummattakassa khittacittassa 
vedanÈÔÔassa ÈdikammikassÈti. 

_____ 

 
VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ 

   SupinoccÈrapassÈvo, vitakkuÓhodakena ca. 
   BhesajjaÑ kaÓÉuvaÑ maggo, vatthi jantÈgharupakkamo1. 

   SÈmaÓero ca sutto ca, |ru muÔÔhinÈ pÊÄayi. 
   ŒkÈse thambhaÑ nijjhÈyi, chiddaÑ kaÔÔhena ghaÔÔayi. 

   Soto udaÒjalaÑ dhÈvaÑ, pupphÈvaliyaÑ pokkharaÑ. 
   VÈlikÈ kaddamusseko2, sayana~guÔÔhakena cÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Jantaggupakkamo (SÊ), jantÈgharaÑ |ru (SyÈ) 2. Kaddamoseko (?) 
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VinÊtavatthu 

 263. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno supinantena asuci 
mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci 
nu kho ahaÑ saÑghÈdisesaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
Èrocesi. AnÈpatti bhikkhu supinantenÈti. (1) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno uccÈraÑ karontassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ 
BhagavÈ mocanÈdhippÈyoti. AnÈpatti bhikkhu namocanÈdhippÈyassÈti. (2) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno passÈvaÑ karontassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (3) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno kÈmavitakkaÑ 
vitakkentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
vitakkentassÈti. (4) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno uÓhodakena 
nhÈyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. KiÑcitto tvaÑ 
bhikkh|ti. NÈhaÑ BhagavÈ mocanÈdhippÈyoti. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (5) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
uÓhodakena nhÈyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (6) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
uÓhodakena nhÈyantassa asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (7) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno a~gajÈte vaÓo hoti. 
Bhesajjena1 Èlimpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhu namocanÈdhippÈyassÈti. (8) 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa bhesajjena (?) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno a~gajÈte vaÓo hoti. 
MocanÈdhippÈyassa1 bhesajjena Èlimpentassa asuci mucci -pa- asuci na 
mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (9-10) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno aÓÉaÑ kaÓÉuvantassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (11) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
aÓÉaÑ kaÓÉuvantassa2 asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (12-
13) 
 
 264. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno maggaÑ 
gacchantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (14) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
maggaÑ gacchantassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassÈ, Èpatti thullaccayassÈti. (15-
16) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno vatthiÑ gahetvÈ 
passÈvaÑ karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu namocanÈdhippÈyassÈti. (17) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
vatthiÑ gahetvÈ passÈvaÑ karontassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. 
Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (18-19) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno jantÈghare udaravaÔÔiÑ 
tÈpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (20) 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa mocanÈdhippÈyassa (SyÈ) 2. KaÓÉ|vantassa (SÊ) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
jantÈghare udaravaÔÔiÑ tÈpentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (21-22) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno jantÈghare 
upajjhÈyassa piÔÔhiparikammaÑ karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu namocanÈdhippÈyassÈti. (23) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
jantÈghare upajjhÈyassa piÔÔhiparikammaÑ karontassa asuci mucci -pa- asuci 
na mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (24-25) 
 
 265. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno |ruÑ 
ghaÔÔÈpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (26) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
|ruÑ ghaÔÔÈpentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (27-
28) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu mocanÈdhippÈyo aÒÒataraÑ 
sÈmaÓeraÑ etadavoca “ehi me tvaÑ Èvuso samaÓera a~gajÈtaÑ gaÓhÈhÊ”ti. 
So tassa a~gajÈtaÑ aggahesi. Tasseva asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (29) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu suttassa sÈmaÓerassa 
a~gajÈtaÑ aggahesi. Tasseva asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (30) 
 
 266. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno 
mocanÈdhippÈyassa |r|hi a~gajÈtaÑ pÊÄentassa asuci mucci -pa- asuci na 
mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (31-32) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
muÔÔhinÈ a~gajÈtaÑ pÊÄentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (33-34) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
ÈkÈse kaÔiÑ kampentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (35-36) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno kÈyaÑ thambhentassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (37) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
kÈyaÑ thambhentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (38-
39) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sÈratto mÈtugÈmassa 
a~gajÈtaÑ upanijjhÈyi. Tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa. Na ca bhikkhave sÈrattena mÈtugÈmassa 
a~gajÈtaÑ upanijjhÈyitabbaÑ, yo upanijjhÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. (40) 
 
 267. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno 
mocanÈdhippÈyassa tÈÄacchiddaÑ a~gajÈtaÑ pavesentassa asuci 
mucci -pa- asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (41-42) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
kaÔÔhena a~gajÈtaÑ ghaÔÔentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (43-44) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno paÔisote nhÈyantassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu na 
mocanÈdhippÈyassÈti. (45)  

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
paÔisote nhÈyantassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (46-
47) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno udaÒjalaÑ kÊÄantassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (48) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
udaÒjalaÑ kÊÄantassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (49-
50) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno udake dhÈvantassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (51) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
udake dhÈvantassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (52-
53) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno pupphÈvalikaÑ1 
kÊÄantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (54) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
pupphÈvaliyaÑ kÊÄantassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (55-56) 
______________________________________________________________ 
 1. PupphÈvaÄiyaÑ (SyÈ, Ka) 
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 268. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno pokkharavane 
dhÈvantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (57) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
pokkharavane dhÈvantassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (58-59) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
vÈlikaÑ a~gajÈtaÑ pavesentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (60-61) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
kaddamaÑ a~gajÈtaÑ pavesentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (62-63) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno udakena a~gajÈtaÑ 
osiÒcantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
namocanÈdhippÈyassÈti. (64) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
udakena a~gajÈtaÑ osiÒcantassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (65-66) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
sayane a~gajÈtaÑ ghaÔÔentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (67-68) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mocanÈdhippÈyassa 
a~guÔÔhena a~gajÈtaÑ ghaÔÔentassa asuci mucci -pa- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaÑ 
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ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci nu kho ahaÑ 
saÑghÈdisesaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato etamattaÑ Èrocesi. AnÈpatti 
bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (69-70) 
 

SukkavissaÔÔhisikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. KÈyasaÑsaggasikkhÈpada  

 269. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ araÒÒe 
viharati, tassÈyasmato vihÈro abhir|po hoti dassanÊyo pÈsÈdiko 
majjhegabbho samantÈpariyÈgÈro, supaÒÒattaÑ maÒcapÊÔhaÑ 
bhisibibbohanaÑ, pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ s|paÔÔhitaÑ, pariveÓaÑ 
susammaÔÔhaÑ. Bah| manussÈ Èyasmato UdÈyissa vihÈrapekkhakÈ 
Ègacchanti. AÒÒataropi brÈhmaÓo sapajÈpatiko yenÈyasmÈ UdÈyÊ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “icchÈma 
mayaÑ bhoto UdÈyissa vihÈraÑ pekkhitun”ti. Tena hi brÈhmaÓa 
pekkhass|ti avÈpuraÓaÑ1 ÈdÈya ghaÔikaÑ ugghÈÔetvÈ kavÈÔaÑ paÓÈmetvÈ 
vihÈraÑ pÈvisi, sopi kho brÈhmaÓo Èyasmato UdÈyissa piÔÔhito pÈvisi, sÈpi 
kho brÈhmaÓÊ tassa brÈhmaÓassa piÔÔhito pÈvisi. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
ekacce vÈtapÈne vivaranto ekacce vÈtapÈne thakento gabbhaÑ 
anuparigantvÈ piÔÔhito ÈgantvÈ tassÈ brÈhmaÓiyÈ a~gama~gÈni parÈmasi. 
Atha kho so brÈhmaÓo ÈyasmatÈ UdÈyinÈ saddhiÑ paÔisammoditvÈ agamÈsi. 
Atha kho so brÈhmaÓo attamano attamanavÈcaÑ nicchÈresi “uÄÈrÈ ime 
samaÓÈ SakyaputtiyÈ, ye ime evar|pe araÒÒe viharanti, bhavaÑpi UdÈyÊ 
uÄÈro, yo evar|pe araÒÒe viharatÊ”ti.  

 EvaÑ vutte sÈ brÈhmaÓÊ taÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “kuto tassa 
uÄÈrattatÈ, yatheva me tvaÑ a~gama~gÈni parÈmasi, evameva me samaÓo 
UdÈyÊ a~gama~gÈni parÈmasÊ”ti. Atha kho so brÈhmaÓo ujjhÈyati khiyyati 
vipÈceti “alajjino ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ dussÊlÈ musÈvÈdino, ime hi 
nÈma dhammacÈrino samacÈrino brahmacÈrino 
______________________________________________________________ 
 1. ApÈpuraÓaÑ (SyÈ) 
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saccavÈdino sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ paÔijÈnissanti. Natthi imesaÑ 
sÈmaÒÒaÑ, natthi imesaÑ brahmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, 
naÔÔhaÑ imesaÑ brahmaÒÒaÑ, kuto imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, kuto imesaÑ 
brahmaÒÒaÑ, apagatÈ ime sÈmaÒÒÈ, apagatÈ ime brahmaÒÒÈ. KathaÑ hi 
nÈma samaÓo UdÈyÊ mama bhariyÈya a~gama~gÈni parÈmasissati, na hi 
sakkÈ kulitthÊhi kuladhÊtÈhi kulakumÈrÊhi kulasuÓhÈhi kuladÈsÊhi ÈrÈmaÑ vÈ 
vihÈraÑ vÈ gantuÑ, sace1 kulitthiyo kuladhÊtaro2 kulakumÈriyo 
kulasuÓhÈyo kuladÈsiyo ÈrÈmaÑ vÈ vihÈraÑ vÈ gaccheyyuÑ, tÈpi samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ d|seyyun”ti. 

 AssosuÑ kho bhikkh| tassa brÈhmaÓassa ujjhayantassa khiyyantassa 
vipÈcentassa, ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ UdÈyÊ mÈtugÈmena saddhiÑ kÈyasaÑsaggaÑ 
samÈpajjissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho 
BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ paÔipucchi “saccaÑ kira tvaÑ UdÈyi 
mÈtugÈmena saddhiÑ kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjasÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. 
Vigarahi Buddho BhagavÈ “ananucchavikaÑ moghapurisa ananulomikaÑ 
appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tvaÑ 
moghapurisa mÈtugÈmena saddhiÑ kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjissasi. Nanu 
mayÈ moghapurisa anekapariyÈyena virÈgÈya dhammo desito, no 
sarÈgÈya -pa- kÈmapariÄÈhÈnaÑ v|pasamo akkhÈto. NetaÑ moghapurisa 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 270. “Yo pana bhikkhu otiÓÓo vipariÓatena cittena mÈtugÈmena 
saddhiÑ kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjeyya hatthaggÈhaÑ vÈ veÓiggÈhaÑ vÈ 
aÒÒatarassa vÈ aÒÒatarassa vÈ a~gassa parÈmasanaÑ, saÑghÈdiseso”ti.  
 
 271. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa-. AyaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. Sace hi (SyÈ) 2. KuladhÊtÈyo (SÊ, SyÈ) 
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 OtiÓÓo nÈma sÈratto apekkhavÈ paÔibaddhacitto. 

 VipariÓatanti rattaÑpi cittaÑ vipariÓataÑ, duÔÔhaÑpi cittaÑ 
vipariÓataÑ, m|ÄhaÑpi cittaÑ vipariÓataÑ. Api ca rattaÑ cittaÑ imasmiÑ 
atthe adhippetaÑ “vipariÓatan”ti.  

 MÈtugÈmo nÈma manussitthÊ, na yakkhÊ, na petÊ, na tiracchÈnagatÈ, 
antamaso tadahujÈtÈpi dÈrikÈ, pageva mahattarÊ.  

 Saddhinti ekato. 

 KÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjeyyÈti ajjhÈcÈro vuccati.  

 Hattho nÈma kapparaÑ upÈdÈya yÈva agganakhÈ. 

 VeÓÊ nÈma suddhakesÈ vÈ suttamissÈ vÈ mÈlÈmissÈ vÈ hiraÒÒamissÈ vÈ 
suvaÓÓamissÈ vÈ muttÈmissÈ vÈ maÓimissÈ vÈ.  

 A~gaÑ nÈma hatthaÒca veÓiÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ a~gaÑ nÈma. 
 
 272. ŒmasanÈ, parÈmasanÈ, omasanÈ, ummasanÈ, ola~ghanÈ, 
ulla~ghanÈ, ÈkaÉÉhanÈ, patikaÉÉhanÈ, abhiniggaÓhanÈ, abhinippÊÄanÈ, 
gahaÓaÑ, chupanaÑ. 

 ŒmasanÈ nÈma ÈmaÔÔhamattÈ. 

 ParÈmasanÈ nÈma itocito ca saÑcopanÈ. 

 OmasanÈ nÈma heÔÔhÈ oropanÈ. 

 UmmasanÈ nÈma uddhaÑ uccÈraÓÈ. 

 Ola~ghanÈ nÈma heÔÔhÈ onamanÈ. 

 Ulla~ghanÈ nÈma uddhaÑ uccÈraÓÈ. 

 ŒkaÉÉhanÈ nÈma ÈviÒchanÈ1. 

 PatikaÉÉhanÈ nÈma patippaÓÈmanÈ. 

 AbhiniggaÓhanÈ nÈma a~gaÑ gahetvÈ nippÊÄanÈ. 

 AbhinippÊÄanÈ nÈma kenaci saha nippÊÄanÈ. 

 GahaÓaÑ nÈma gahitamattaÑ. 

 ChupanaÑ nÈma phuÔÔhamattaÑ. 

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒviÒjanÈ (SÊ, SyÈ) 
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 273. ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ kÈyena 

kÈyaÑ Èmasati parÈmasati omasati ummasati ola~gheti ulla~gheti ÈkaÉÉhati 

patikaÉÉhati abhiniggaÓhÈti abhinippÊÄeti gaÓhÈti chupati, Èpatti 

saÑghÈdisesassa. 

 ItthÊ ca hoti vematiko sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ kÈyena kÈyaÑ 

Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti thullaccayassa. 

 ItthÊ ca hoti paÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ kÈyena 

kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti thullaccayassa. 

 ItthÊ ca hoti purisasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ kÈyena 

kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti thullaccayassa. 

 ItthÊ ca hoti tiracchÈnagatasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ 

kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 

thullaccayassa. 

 PaÓÉako ca hoti paÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ paÓÉakassa 

kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 

thullaccayassa. 

 PaÓÉako ca hoti vematiko sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ paÓÉakassa 

kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dukkaÔassa. 

 PaÓÉako ca hoti purisasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ paÓÉakassa 

kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dukkaÔassa. 

 PaÓÉako ca hoti tiracchÈnagatasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 

paÓÉakassa kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 

dukkaÔassa. 
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 PaÓÉako ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ paÓÉakassa 
kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dukkaÔassa. 

 Puriso ca hoti purisasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ purisassa kÈyena 
kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dukkaÔassa. 

 Puriso ca hoti vematiko -pa-. Puriso ca hoti tiracchÈnagatasaÒÒÊ. Puriso 
ca hoti itthisaÒÒÊ. Puriso ca hoti paÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
purisassa kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
dukkaÔassa. 

 TiracchÈnagato ca hoti tiracchÈnagatasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
tiracchÈnagatassa kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti dukkaÔassa. 

 TiracchÈnagato ca hoti vematiko -pa-. TiracchÈnagato ca hoti itthisaÒÒÊ. 
TiracchÈnagato ca hoti paÓÉakasaÒÒÊ. TiracchÈnagato ca hoti purisasaÒÒÊ 
sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ tiracchÈnagatassa kÈyena kÈyaÑ Èmasati 
parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dukkaÔassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 274. Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesÈnaÑ. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ vematiko sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti dvinnaÑ thullaccayÈnaÑ. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ paÓÉakasaÒÒÊ -pa- purisasaÒÒÊ. 
TiracchÈnagatasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ dvinnaÑ itthÊnaÑ kÈyena 
kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dvinnaÑ 
thullaccayÈnaÑ. 
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 Dve paÓÉakÈ dvinnaÑ paÓÉakÈnaÑ paÓÉakasaÒÒi sÈratto ca, bhikkhu ca 
naÑ dvinnaÑ paÓÉakÈnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti 
chupati, Èpatti dvinnaÑ thullaccayÈnaÑ. 

 Dve paÓÉakÈ dvinnaÑ paÓÉakÈnaÑ vematiko -pa- purisasaÒÒÊ. 
TiracchÈnagatasaÒÒÊ. ItthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ dvinnaÑ 
paÓÉakÈnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 Dve purisÈ dvinnaÑ purisÈnaÑ purisasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ purisÈnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 Dve purisÈ dvinnaÑ purisÈnaÑ vematiko -pa- tiracchÈnagatasaÒÒÊ. 
ItthisaÒÒÊ. PaÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ dvinnaÑ purisÈnaÑ 
kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ. 

 Dve tiracchÈnagatÈ dvinnaÑ tiracchÈnagatÈnaÑ tiracchÈnagatasaÒÒÊ 
sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ dvinnaÑ tiracchÈnagatÈnaÑ kÈyena kÈyaÑ 
Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 Dve tiracchÈnagatÈ dvinnaÑ tiracchÈnagatÈnaÑ 
vematiko -pa- itthisaÒÒÊ. PaÓÉakasaÒÒÊ. PurisasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca 
naÑ dvinnaÑ tiracchÈnagatÈnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati 
parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 275. ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ vematiko sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
thullaccayena dukkaÔassa. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ paÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
dvinnaÑ thullaccayÈnaÑ.  
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 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ purisasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
thullaccayena dukkaÔassa. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ tiracchÈnagatasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca 
naÑ ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti thullaccayena dukkaÔassa. 

 ItthÊ ca puriso ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa. 

 ItthÊ ca puriso ca ubhinnaÑ vematiko -pa- paÓÉakasaÒÒÊ. PurisasaÒÒÊ. 
TiracchÈnagatasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ 
Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti thullaccayena dukkaÔassa. 

 ItthÊ ca tiracchÈnagato ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca 
naÑ ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa. 

 ItthÊ ca tiracchÈnagato ca ubhinnaÑ vematiko -pa- paÓÉakasaÒÒÊ. 
PurisasaÒÒÊ. TiracchÈnagatasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ ubhinnaÑ 
kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti thullaccayena 
dukkaÔassa. 

 PaÓÉako ca puriso ca ubhinnaÑ paÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca 
naÑ ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti thullaccayena dukkaÔassa. 

 PaÓÉako ca puriso ca ubhinnaÑ vematiko -pa- purisasaÒÒÊ. 
TiracchÈnagatasaÒÒÊ. ItthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ ubhinnaÑ kÈyena 
kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 PaÓÉako ca tiracchÈnagato ca ubhinnaÑ paÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, 
bhikkhu ca naÑ ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti 
chupati, Èpatti thullaccayena dukkaÔassa. 
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 PaÓÉako ca tiracchÈnagato ca ubhinnaÑ vematiko -pa- purisasaÒÒÊ. 
TiracchÈnagatasaÒÒÊ. ItthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ ubhinnaÑ kÈyena 
kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 Puriso ca tiracchÈnagato ca ubhinnaÑ purisasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu 
ca naÑ ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 Puriso ca tiracchÈnagato ca ubhinnaÑ 
vematiko -pa- tiracchÈnagatasaÒÒÊ. ItthisaÒÒÊ. PaÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, 
bhikkhu ca naÑ ubhinnaÑ kÈyena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti 
chupati, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

Dum|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 276. ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ kÈyena 
kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
thullaccayassa -pa-. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ kÈyena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti 
chupati, Èpatti dvinnaÑ thullaccayÈnaÑ -pa-.  

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti thullaccayena dukkaÔassa -pa-. 

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ 
kÈyapaÔibaddhena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti 
thullaccayassa -pa-.  

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ kÈyapaÔibaddhena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti 
chupati, Èpatti dvinnaÑ thullaccayÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyapaÔibaddhena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, 
Èpatti thullaccayena dukkaÔassa -pa-. 
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 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ 
kÈyapaÔibaddhena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti 
chupati, Èpatti dukkaÔassa -pa-.  

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ kÈyapaÔibaddhena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati 
parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyapaÔibaddhena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati 
parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ nissaggiyena 
kÈyaÑ Èmasati, Èpatti dukkaÔassa -pa-.  

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ nissaggiyena kÈyaÑ Èmasati, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ nissaggiyena kÈyaÑ Èmasati, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ nissaggiyena 
kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati, Èpatti dukkaÔassa -pa-.  

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ nissaggiyena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ nissaggiyena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ nissaggiyena 
nissaggiyaÑ Èmasati, Èpatti dukkaÔassa -pa-. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ nissaggiyena nissaggiyaÑ Èmasati, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ nissaggiyena nissaggiyaÑ Èmasati, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa-. 
 

BhikkhupeyyÈlo niÔÔhito. 
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 277. ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthÊ ca naÑ bhikkhussa kÈyena 
kÈyaÑ Èmasati parÈmasati omasati ummasati ola~gheti ulla~gheti ÈkaÉÉhati 
patikaÉÉhati abhiniggaÓhÈti abhinippÊÄeti gaÓhÈti chupati, sevanÈdhippÈyo 
kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti saÑghÈdisesassa -pa-.  

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthiyo ca naÑ 
bhikkhussa kÈyena kÈyaÑ Èmasanti parÈmasanti omasanti ummasanti 
ola~ghenti ulla~ghenti ÈkaÉÉhanti patikaÉÉhanti abhiniggaÓhanti 
abhinippÊÄenti gaÓhanti chupanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ 
paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, ubho ca naÑ 
bhikkhussa kÈyena kÈyaÑ Èmasanti parÈmasanti -pa- gaÓhanti chupanti, 
sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa-.  

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthÊ ca naÑ bhikkhussa kÈyena 
kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti chupati, sevanÈdhippÈyo 
kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti thullaccayassa -pa-.  

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthiyo ca naÑ 
bhikkhussa kÈyena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasanti parÈmasanti -pa- gaÓhanti 
chupanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
dvinnaÑ thullaccayÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, ubho ca naÑ 
bhikkhussa kÈyena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasanti parÈmasanti -pa- gaÓhanti 
chupanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
thullaccayena dukkaÔassa -pa-.  

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthÊ ca naÑ bhikkhussa 
kÈyapaÔibaddhena kÈyaÑ Èmasati parÈmasati -pa-. gaÓhÈti chupati, 
sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
thullaccayassa -pa-. 
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 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthiyo ca naÑ 
bhikkhussa kÈyapaÔibaddhena kÈyaÑ Èmasanti parÈmasanti -pa- gaÓhanti 
chupanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
dvinnaÑ thullaccayÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, ubho ca naÑ 
bhikkhussa kÈyapaÔibaddhena kÈyaÑ Èmasanti parÈmasanti -pa- gaÓhanti 
chupanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
thullaccayena dukkaÔassa -pa-.  
 
 278. ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthÊ ca naÑ bhikkhussa 
kÈyapaÔibaddhena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti 
chupati, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
dukkaÔassa -pa-. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthiyo ca naÑ 
bhikkhussa kÈyapaÔibaddhena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasanti 
parÈmasanti -pa- gaÓhanti chupanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati 
phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, ubho ca naÑ 
bhikkhussa kÈyapaÔibaddhena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasanti 
parÈmasanti -pa- gaÓhanti chupanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati 
phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthÊ ca naÑ bhikkhussa nissaggiyena 
kÈyaÑ Èmasati sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
dukkaÔassa -pa-. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthiyo ca naÑ 
bhikkhussa nissaggiyena kÈyaÑ Èmasanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati 
phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, ubho ca naÑ 
bhikkhussa nissaggiyena kÈyaÑ Èmasanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati 
phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 
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 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthÊ ca naÑ bhikkhussa nissaggiyena 
kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasati, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ 
paÔivijÈnÈti, Èpatti dukkaÔassa -pa-. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthiyo ca naÑ 
bhikkhussa nissaggiyena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasanti, sevanÈdhippÈyo 
kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, ubho ca naÑ 
bhikkhussa nissaggiyena kÈyapaÔibaddhaÑ Èmasanti, sevanÈdhippÈyo 
kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthÊ ca naÑ bhikkhussa nissaggiyena 
nissaggiyaÑ Èmasati, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ 
paÔivijÈnÈti, Èpatti dukkaÔassa -pa-. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, itthiyo ca naÑ 
bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaÑ Èmasanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena 
vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, ubho ca naÑ 
bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaÑ Èmasanti, sevanÈdhippÈyo kÈyena 
vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 
 
 279. SevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
saÑghÈdisesassa.  

 SevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈti, Èpatti 
dukkaÔassa. 

 SevanÈdhippÈyo na ca kÈyena vÈyamati, phassaÑ paÔivijÈnÈti, anÈpatti. 

 SevanÈdhippÈyo na ca kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈti, 
anÈpatti.  

 MokkhÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati, phassaÑ paÔivijÈnÈti, anÈpatti.  
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 MokkhÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈti, anÈpatti. 

 MokkhÈdhippÈyo na ca kÈyena vÈyamati, phassaÑ paÔivijÈnÈti, anÈpatti. 

 MokkhÈdhippÈyo na ca kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈti, 
anÈpatti. 
 
 280. AnÈpatti asaÒcicca asatiyÈ ajÈnantassa asÈdiyantassa ummattakassa 
khittacittassa vedanÈÔÔassa ÈdikammikassÈti. 

_____ 
 

VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ 

   MÈtÈ dhÊtÈ bhaginÊ ca, jÈyÈ yakkhÊ ca paÓÉako. 
   SuttÈ matÈ tiracchÈnÈ, dÈrudhÊtalikÈya ca.    

   SampÊÄe sa~kamo maggo, rukkho nÈvÈ ca rajju ca. 
   DaÓÉo pattaÑ paÓÈmesi, vande vÈyami nacchupeti. 
 

VinÊtavatthu 

 281. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu mÈtuyÈ mÈtupemena 
Èmasi. Tassa kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci 
nu kho ahaÑ saÑghÈdisesaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
Èrocesi. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (1) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu dhÊtuyÈ dhÊtupemena 
Èmasi -pa- bhaginiyÈ bhaginipemena Èmasi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (2-3) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu purÈÓadutiyikÈya 
kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajji. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ 
bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (4) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu yakkhiniyÈ kÈyasaÑsaggaÑ 
samÈpajji. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (5) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu paÓÉakassa kÈyasaÑsaggaÑ 
samÈpajji. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti saÑghÈdisesassa, Èpatti 
thullaccayassÈti. (6) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu suttitthiyÈ kÈyasaÑsaggaÑ 
samÈpajji. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
saÑghÈdisesanti. (7) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu matitthiyÈ kÈyasaÑsaggaÑ 
samÈpajji. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (8) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu tiracchÈnagatitthiyÈ 
kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajji. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (9) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu dÈrudhÊtalikÈya 
kÈyasaÑsaggaÑ samepajji. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (10) 
 
 282. Tena kho pana samayena sambahulÈ itthiyo aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
sampÊÄetvÈ bÈhÈparamparÈya ÈnesuÑ. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. SÈdiyi 
tvaÑ bhikkh|ti. NÈhaÑ BhagavÈ sÈdiyinti. AnÈpatti bhikkhu asÈdiyantassÈti. 
(11) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiyÈ abhir|ÄhaÑ 
sa~kamaÑ sÈratto saÒcÈlesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (12) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiÑ paÔipathe passitvÈ 
sÈratto aÑsak|Ôena pahÈraÑ adÈsi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (13) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiyÈ abhir|ÄhaÑ rukkhaÑ 
sÈratto saÒcÈlesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (14) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiyÈ abhir|ÄhaÑ nÈvaÑ 
sÈratto saÒcÈlesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (15) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiyÈ gahitaÑ rajjuÑ 
sÈratto ÈviÒchi1. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (16) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiyÈ gahitaÑ daÓÉaÑ 
sÈratto ÈviÒchi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (17) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sÈratto itthiÑ pattena 
paÓÈmesi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (18) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiyÈ vandantiyÈ sÈratto 
pÈdaÑ uccÈresi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno 
saÑghÈdisesanti. (19) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu itthiÑ gahessÈmÊti 
vÈyamitvÈ na chupi. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu 
saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (20) 
 

KÈyasaÑsaggasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. DuÔÔhullavÈcÈsikkhÈpada 

 238. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ araÒÒe 
viharati. TassÈyasmato vihÈro abhir|po hoti dassanÊyo pÈsÈdiko. Tena kho 
pana samayena sambahulÈ itthiyo ÈrÈmaÑ ÈgamaÑsu vihÈrapekkhikÈyo. 
Atha kho tÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒviÒji (SÊ, SyÈ) 
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itthiyo yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
UdÈyiÑ etadavocuÑ “icchÈma mayaÑ bhante ayyassa vihÈraÑ pekkhitun”ti. 
Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ tÈ itthiyo vihÈraÑ pekkhÈpetvÈ tÈsaÑ itthÊnaÑ 
vaccamaggaÑ passÈvamaggaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi bhaÓati 
yÈcatipi ÈyÈcatipi pucchatipi paÔipucchatipi Ècikkhatipi anusÈsatipi 
akkosatipi. YÈ tÈ itthiyo chinnikÈ dhuttikÈ ahirikÈyo, tÈ ÈyasmatÈ UdÈyinÈ 
saddhiÑ uhasantipi ullapantipi ujjagghantipi uppaÓÉentipi. YÈ pana tÈ 
itthiyo hirimanÈ, tÈ nikkhamitvÈ bhikkh| ujjhÈpenti “idaÑ bhante 
nacchinnaÑ nappatir|paÑ sÈmikenapi mayaÑ evaÑ vuttÈ na iccheyyÈma, 
kiÑ panÈyyena UdÈyinÈ”ti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ UdÈyÊ mÈtugÈmaÑ duÔÔhullÈhi 
vÈcÈhi obhÈsissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho 
BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ paÔipucchi “saccaÑ kira tvaÑ udÈyi 
mÈtugÈmaÑ duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsasÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ “ananucchavikaÑ moghapurisa ananulomikaÑ 
appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma 
moghapurisa mÈtugÈmaÑ duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsissasi. Nanu mayÈ 
moghapurisa anekapariyÈyena virÈgÈya dhammo desito, no sarÈgÈya -pa- 
kÈmapariÄÈhÈnaÑ v|pasamo akkhÈto, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha.  
 
 284. “Yo pana bhikkhu otiÓÓo vipariÓatena cittena mÈtugÈmaÑ 
duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈseyya yathÈ taÑ yuvÈ yuvatiÑ methunupasaÑhitÈhi, 
saÑghÈdiseso”ti.  
 
 285. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa-. AyaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti.  

 OtiÓÓo nÈma sÈratto apekkhavÈ paÔibaddhacitto. 
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 VipariÓatanti rattaÑpi cittaÑ vipariÓataÑ, duÔÔhaÑpi cittaÑ 
vipariÓataÑ, m|ÄhaÑpi cittaÑ vipariÓataÑ. Api ca rattaÑ cittaÑ imasmiÑ 
atthe adhippetaÑ “vipariÓatan”ti.  

 MÈtugÈmo nÈma manussitthÊ, na yakkhÊ, na petÊ, na tiracchÈnagatÈ, 
viÒÒ| paÔibalÈ subhÈsitadubbhÈsitaÑ duÔÔhullÈduÔÔhullaÑ ÈjÈnituÑ.  

 DuÔÔhullÈ nÈma vÈcÈ 
vaccamaggapassÈvamaggamethunadhammappaÔisaÑyuttÈ vÈcÈ. 

 ObhÈseyyÈti ajjhÈcÈro vuccati. 

 YathÈ taÑ yuvÈ yuvatinti daharo dahariÑ taruÓo taruÓiÑ kÈmabhogÊ 
kÈmabhoginiÑ. 

 MethunupasaÑhitÈhÊti methunadhammappaÔisaÑyuttÈhi. 

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti.  

 Dve magge Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi bhaÓati yÈcatipi 
ÈyÈcatipi pucchatipi paÔipucchatipi Ècikkhatipi anusÈsatipi akkosatipi. 

 VaÓÓaÑ bhaÓati nÈma dve magge thometi vaÓÓeti pasaÑsati. 

 AvaÓÓaÑ bhaÓati nÈma dve magge khuÑseti vambheti garahati. 

 YÈcati nÈma dehi me arahasi me dÈtunti. 

 ŒyÈcati nÈma kadÈ te mÈtÈ pasÊdissati, kadÈ te pitÈ pasÊdissati, kadÈ te 
devatÈyo pasÊdissanti, kadÈ1 sukhaÓo sulayo sumuhutto bhavissati, kadÈ te 
methunaÑ dhammaÑ labhissÈmÊti.  

 Pucchati nÈma kathaÑ tvaÑ sÈmikassa desi, kathaÑ jÈrassa desÊti.  

 PaÔipucchati nÈma evaÑ kira tvaÑ sÈmikassa desi evaÑ jÈrassa desÊti.  

 Œcikkhati nÈma puÔÔho bhaÓati “evaÑ dehi, evaÑ dentÈ sÈmikassa piyÈ 
bhavissati manÈpÈ cÈ”ti.  

 AnusÈsati nÈma apuÔÔho bhaÓati “evaÑ dehi, evaÑ dentÈ sÈmikassa 
piyÈ bhavissati manÈpÈ cÈ”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. KadÈ te (SyÈ) 
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 Akkosati nÈma animittÈsi nimittamattÈsi alohitÈsi dhuvalohitÈsi 
dhuvacoÄÈsi paggharantÊsi sikharaÓÊsi itthipaÓÉakÈsi vepurisikÈsi 
sambhinnÈsi ubhatobyaÒjanÈsÊti. 
 
 286. ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ 
vaccamaggaÑ passÈvamaggaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi bhaÓati 
yÈcatipi ÈyÈcatipi pucchatipi paÔipucchatipi Ècikkhatipi anusÈsatipi 
akkosatipi, Èpatti saÑghÈdisesassa -pa-. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ vaccamaggaÑ passÈvamaggaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati 
avaÓÓaÑpi bhaÓati -pa- akkÈsatipi, Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ vaccamaggaÑ passÈvamaggaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati 
avaÓÓaÑpi bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa-.  

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ vaccamaggaÑ 
passÈvamaggaÑ ÔhapetvÈ adhakkhekaÑ ubbhajÈÓumaÓÉalaÑ Èdissa 
vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti 
thullaccayassa -pa-. 

  Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ vaccamaggaÑ passÈvamaggaÑ ÔhÈpetvÈ adhakkhakaÑ 
ubbhajÈÓumaÓÉalaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi bhaÓati -pa- 
akkosatipi, Èpatti dvinnaÑ thullaccayÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ vaccamaggaÑ passÈvamaggaÑ ÔhapetvÈ adhakkhakaÑ 
ubbhajÈÓumaÓÉalaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi 
bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti thullaccayena dukkaÔassa -pa-. 

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ ubbhakkhakaÑ 
adhojÈÓumaÓÉalaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi 
bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti dukkaÔassa -pa-.  

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ ubbhakkhakaÑ adhojÈÓumaÓÉalaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi 
bhaÓati avaÓÓaÑpi bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-.  
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 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ ubbhakkhakaÑ adhojÈÓumaÓÉalaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati 
avaÓÓaÑpi bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ 
kÈyapaÔibaddhaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi 
bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti dukkaÔassa -pa-. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ kÈyapaÔibaddhaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi 
bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-.  

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ kÈyapaÔibaddhaÑ Èdissa vaÓÓaÑpi bhaÓati avaÓÓaÑpi 
bhaÓati -pa- akkosatipi, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa-. 
 
 287. AnÈpatti atthapurekkhÈrassa dhammapurekkhÈrassa 
anusÈsanipurekkhÈrassa ummattakassa ÈdikammikassÈti.  

_____ 
 

VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ 

   LohitaÑ kakkasÈkiÓÓaÑ, kharaÑ dÊghaÒca vÈpitaÑ. 
   Kacci saÑsÊdati maggo, saddhÈ dÈnena kammunÈti. 
 

VinÊtavatthu 

 288. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ navarattaÑ kambalaÑ 
pÈrutÈ hoti. AÒÒataro bhikkhu sÈratto taÑ itthiÑ etadavoca “lohitaÑ kho te 
bhaginÊ”ti. SÈ na paÔivijÈni, ÈmÈyya navaratto kambaloti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci nu kho ahaÑ 
saÑghÈdisesaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. AnÈpatti 
bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (1) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ kharakambalaÑ pÈrutÈ hoti. 
AÒÒataro bhikkhu sÈratto taÑ itthiÑ etadavoca “kakkasalomaÑ kho te 
bhaginÊ”ti. SÈ na paÔivijÈni, ÈmÈyya kharakambaloti. Tassa 
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kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (2) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ navÈvutaÑ kambalaÑ pÈrutÈ 
hoti. AÒÒataro bhikkhu sÈratto taÑ itthiÑ etadavoca “ÈkiÓÓalomaÑ kho te 
bhaginÊ”ti. SÈ na paÔivijÈni, ÈmÈyya navÈvuto kambaloti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (3) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ kharakambalakaÑ pÈrutÈ hoti. 
AÒÒataro bhikkhu sÈratto taÑ itthiÑ etadavoca “kharalomaÑ kho te 
bhaginÊ”ti. SÈ na paÔivijÈni, ÈmÈyya kharakambalakoti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (4) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ pÈvÈraÑ1 pÈrutÈ hoti. AÒÒataro 
bhikkhu sÈratto taÑ itthiÑ etadavoca “dÊghalomaÑ kho te bhaginÊ”ti. SÈ na 
paÔivijÈni, ÈmÈyya pÈvÈro2 ti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (5) 
 
 289. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ khettaÑ vapÈpetvÈ 
Ègacchati. AÒÒataro bhikkhu sÈratto taÑ itthiÑ etadavoca “vÈpitaÑ kho te 
bhaginÊ”ti. SÈ na paÔivijÈni, ÈmÈyya no ca kho paÔivuttanti. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti 
dukkaÔassÈti. (6) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu paribbÈjikaÑ paÔipathe 
passitvÈ sÈratto taÑ paribbÈjikaÑ etadavoca “kacci bhagini maggo 
saÑsÊdatÊ”ti. SÈ na paÔivijÈni, Èma bhikkhu paÔipajjissasÊti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti thullaccayassÈti. (7) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sÈratto aÒÒataraÑ itthiÑ 
etadavoca “saddhÈsi tvaÑ bhagini, api ca yaÑ sÈmikassa desi taÑ 
nÈmhÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DÊghapÈvÈraÑ (SyÈ) 2. DÊghapÈvÈro (SyÈ) 
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desÊ”ti. KiÑ bhanteti. Methunadhammanti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (8) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sÈratto aÒÒataraÑ itthiÑ 
etadavoca “saddhÈsi tvaÑ bhagini, api ca yaÑ aggadÈnaÑ taÑ nÈmhÈkaÑ 
desÊ”ti. KiÑ bhante aggadÈnanti. Methunadhammanti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (9) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ kammaÑ karoti. AÒÒataro 
bhikkhu sÈratto taÑ itthiÑ etadavoca “tiÔÔha bhagini ahaÑ 
karissÈmÊ”ti -pa- “nisÊda bhagini ahaÑ karissÈmÊ”ti -pa- “nipajja bhagini 
ahaÑ karissÈmÊ”ti. SÈ na paÔivijÈni. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (10-12) 
 

DuÔÔhullavÈcÈsikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. AttakÈmapÈricariyasikkhÈpada 

 290. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ 
SÈvatthiyaÑ kul|pako hoti, bahukÈni kulÈni upasa~kamati. Tena kho pana 
samayena aÒÒatarÈ itthÊ matapatikÈ abhir|pÈ hoti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ. Atha 
kho ÈyasmÈ UdÈyÊ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena 
tassÈ itthiyÈ nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. 
Atha kho sÈ itthÊ yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ 
kho taÑ itthiÑ ÈyasmÈ UdÈyÊ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi 
samuttejesi saÑpahaÑsesi. Atha kho sÈ itthÊ ÈyasmatÈ UdÈyinÈ dhammiyÈ 
kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ saÑpahaÑsitÈ ÈyasmantaÑ 
UdÈyiÑ etadavoca “vadeyyÈtha bhante yena attho, paÔibalÈ mayaÑ ayyassa 
dÈtuÑ, yadidaÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈran”ti. 
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 Na kho te bhagini amhÈkaÑ dullabhÈ yadidaÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, api ca yo 
amhÈkaÑ dullabho, taÑ dehÊti. KiÑ bhanteti. Methunadhammanti. Attho 
bhanteti. Attho bhaginÊti. Ehi bhanteti ovarakaÑ pavisitvÈ sÈÔakaÑ 
nikkhipitvÈ maÒcake uttÈnÈ nipajji. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ yena sÈ itthÊ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ “ko imaÑ vasalaÑ duggandhaÑ 
ÈmasissatÊ”ti niÔÔhubhitvÈ pakkÈmi. Atha kho sÈ itthÊ ujjhÈyati khiyyati 
vipÈceti “alajjino ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ dussÊlÈ musÈvÈdino, ime hi 
nÈma dhammacÈrino samacÈrino brahmacÈrino saccavÈdino sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ paÔijÈnissanti. Natthi imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, natthi imesaÑ 
brahmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, naÔÔhaÑ imesaÑ brahmaÒÒaÑ, 
kuto imesaÑ sÈmaÒÒaÑ, kuto imesaÑ brahmaÒÒaÑ, apagatÈ ime sÈmaÒÒÈ, 
apagatÈ ime brahmaÒÒÈ. KathaÑ hi nÈma samaÓo UdÈyÊ maÑ sÈmaÑ 
methunadhammaÑ yÈcitvÈ ‘ko imaÑ vasalaÑ duggandhaÑ ÈmasissatÊ’ti 
niÔÔhubhitvÈ pakkamissati, kiÑ me pÈpakaÑ, kiÑ me duggandhaÑ, 
kassÈhaÑ kena hÈyÈmÊ”ti. AÒÒÈpi itthiyo ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“alajjino ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ dussÊlÈ musÈvÈdino -pa-. KathaÑ hi 
nÈma samaÓo UdÈyÊ imissÈ sÈmaÑ methunadhammaÑ yÈcitvÈ ‘ko imaÑ 
vasalaÑ duggandhaÑ ÈmasissatÊ’ti niÔÔhubhitvÈ pakkamissati, kiÑ imissÈ 
pÈpakaÑ, kiÑ imissÈ duggandhaÑ, kassÈyaÑ kena hÈyatÊ”ti. AssosuÑ kho 
bhikkh| tÈsaÑ itthÊnaÑ ujjhÈyantÊnaÑ khiyyantÊnaÑ vipÈcentÊnaÑ. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
ÈyasmÈ UdÈyÊ mÈtugÈmassa santike attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ 
bhÈsissatÊ”ti. 

 Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne 
etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ 
paÔipucchi “saccaÑ kira tvaÑ UdÈyi mÈtugÈmassa santike 
attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsasÊ’ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ “ananucchavikaÑ moghapurisa ananulomikaÑ 
appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tvaÑ 
moghapurisa mÈtugÈmassa santike attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsissasi. 
Nanu 
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mayÈ moghapurisa anekapariyÈyena virÈgÈya dhammo desito, no 
sarÈgÈya -pa- kÈmapariÄÈhÈnaÑ v|pasamo akkhÈto. NetaÑ moghapurisa 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 291. “Yo pana bhikkhu otiÓÓo vipariÓatena cittena mÈtugÈmassa 
santike attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈseyya ‘etadaggaÑ bhagini 
pÈricariyÈnaÑ yÈ mÈdisaÑ sÊlavantaÑ kalyÈÓadhammaÑ brahmacÈriÑ 
etena dhammena paricareyyÈ’ti methunupasaÑhitena, saÑghÈdiseso”ti.  
 
 292. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 OtiÓÓo nÈma sÈratto apekkhavÈ paÔibaddhacitto. 

 VipariÓatanti rattaÑpi cittaÑ vipariÓataÑ, duÔÔhaÑpi cittaÑ 
vipariÓataÑ, m|ÄhaÑpi cittaÑ vipariÓataÑ. Api ca rattaÑ cittaÑ imasmiÑ 
atthe adhippetaÑ “vipariÓatan”ti.  

 MÈtugÈmo nÈma manussitthÊ, na yakkhÊ, na petÊ, na tiracchÈnagatÈ, 
viÒÒ| paÔibalÈ subhÈsitadubbhÈsitaÑ duÔÔhullÈduÔÔhullaÑ ÈjÈnituÑ.  

 MÈtugÈmassa santiketi mÈtugÈmassa sÈmantÈ mÈtugÈmassa avid|re. 

 AttakÈmanti attano kÈmaÑ attano hetuÑ attano adhippÈyaÑ attano 
pÈricariyaÑ. 

 Etadagganti etaÑ aggaÑ etaÑ seÔÔhaÑ etaÑ mokkhaÑ etaÑ uttamaÑ 
etaÑ pavaraÑ. 

 YÈti khattiyÊ1 vÈ brahmaÓÊ vÈ vessÊ vÈ suddÊ vÈ. 

 MÈdisanti khattiyaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ vessaÑ vÈ suddaÑ vÈ. 

 SÊlavantanti pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirataÑ adinnÈdÈnÈ paÔivirataÑ musÈvÈdÈ 
paÔivirataÑ.  

 BrahmacÈrinti methunadhammÈ paÔivirataÑ. 

 KalyÈÓadhammo nÈma tena ca sÊlena tena ca brahmacariyena 
kalyÈÓadhammo hoti.  
______________________________________________________________  
 1. KhattiyÈ (SyÈ) 
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 Etena dhammenÈti methunadhammena. 

 ParicareyyÈti abhirameyya. 

 MethunupasaÑhitenÈti methunadhammappaÔisaÑyuttena. 

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 293. ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ santike 
attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 ItthÊ ca hoti vematiko -pa- paÓÉakasaÒÒÊ. PurisasaÒÒÊ. 
TiracchÈnagatasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ santike 
attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èpatti thullaccayassa. 

 PaÓÉako ca hoti paÓÉakasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ paÓÉakassa 
santike attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èpatti thullaccayassa. 

 PaÓÉako ca hoti vematiko -pa- purisasaÒÒÊ. TiracchÈnagatasaÒÒÊ. 
ItthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ paÓÉakassa santike 
attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èpatti dukkaÔassa. 

 Puriso ca hoti -pa-. TiracchÈnagato ca hoti tiracchÈnagatasaÒÒÊ -pa-. 
Vematiko. ItthisaÒÒÊ. PaÓÉakasaÒÒÊ. PurisasaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
tiracchÈnagatassa santike attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èpatti 
dukkaÔassa. 

 Dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
dvinnaÑ itthÊnaÑ santike attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èpatti 
dvinnaÑ saÑghÈdisesÈnaÑ -pa-. 

 ItthÊ ca paÓÉako ca ubhinnaÑ itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ 
ubhinnaÑ santike attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa-. 
 
 294. AnÈpatti “cÊvara piÓÉapÈta senÈsana gilÈnappaccaya 
bhesajjaparikkhÈrena upaÔÔhahÈ”ti bhaÓati, ummattakassa ÈdikammikassÈti.  
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VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ 

  KathaÑ vaÒjhÈ labhe puttaÑ, piyÈ ca subhagÈ siyaÑ. 
  KiÑ dajjaÑ kenupaÔÔheyyaÑ, kathaÑ gaccheyyaÑ suggatinti. 
 

VinÊtavatthu 

 295. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ vaÒjhÈ itthÊ kul|pakaÑ 
bhikkhuÑ etadavoca “kathÈhaÑ bhante vijÈyeyyan”ti. Tenahi bhagini 
aggadÈnaÑ dehÊti. KiÑ bhante aggadÈnanti. Methunadhammanti. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (1) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ vijÈyinÊ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “kathÈhaÑ bhante puttaÑ labheyyan”ti. Tenahi bhagini 
aggadÈnaÑ dehÊti. KiÑ bhante aggadÈnanti. Methunadhammanti. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (2) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“kathÈhaÑ bhante sÈmikassa piyÈ assan”ti. Tenahi bhagini aggadÈnaÑ 
dehÊti. KiÑ bhante aggadÈnanti. Methunadhammanti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (3) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“kathÈhaÑ bhante subhagÈ assan”ti. Tenahi bhagini aggadÈnaÑ dehÊti. KiÑ 
bhante aggadÈnanti. Methunadhammanti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. 
ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (4)  

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“kyÈhaÑ bhante ayyassa dajjÈmÊ”ti. AggadÈnaÑ bhaginÊti. KiÑ bhante 
aggadÈnanti. Methunadhammanti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (5) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“kenÈhaÑ bhante ayyaÑ upaÔÔhemÊ”ti. AggÈdÈnena bhaginÊti. KiÑ bhante 
aggadÈnanti. Methunadhammanti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. ŒpattiÑ 
tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (6) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ kul|pakaÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“kathÈhaÑ bhante sugatiÑ gaccheyyan”ti. Tena hi bhagini aggadÈnaÑ 
dehÊti. KiÑ bhante aggadÈnanti. Methunadhammanti. Tassa kukkuccaÑ 
ahosi -pa-. ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno saÑghÈdisesanti. (7) 
 

AttakÈmapÈricariyasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. SaÒcarittasikkhÈpada 

 296. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ 
SÈvatthiyaÑ kul|pako hoti, bahukÈni kulÈni upasa~kamati. Yattha passati 
kumÈrakaÑ vÈ apajÈpatikaÑ kumÈrikaÑ vÈ apatikaÑ, kumÈrakassa 
mÈtÈpit|naÑ santike kumÈrikÈya vaÓÓaÑ bhaÓati “amukassa kulassa 
kumÈrikÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paÓÉitÈ byattÈ medhÈvinÊ dakkhÈ 
analasÈ, channÈ sÈ kumÈrikÈ imassa kumÈrakassÈ”ti. Te evaÑ vadanti “ete 
kho bhante amhe na jÈnanti ‘ke vÈ ime kassa vÈ’ti, sace bhante ayyo 
dÈpeyya ÈneyyÈma mayaÑ taÑ kumÈrikaÑ imassa kumÈrakassÈ”ti. 
KumÈrikÈya mÈtÈpit|naÑ santike kumÈrakassa vaÓÓaÑ bhaÓati “amukassa 
kulassa kumÈrako abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paÓÉito byatto medhÈvÊ 
dakkho analaso, channÈyaÑ kumÈrikÈ tassa kumÈrakassÈ”ti1. Te evaÑ 
vadanti “ete kho bhante amhe na jÈnanti ‘ke vÈ ime kassa vÈ’ti, kasmiÑ 
viya kumÈrikÈya vatthuÑ, sace bhante ayyo yÈcÈpeyya, dajjeyyÈma mayaÑ 
imaÑ kumÈrikaÑ tassa kumÈrakassÈ”ti. Eteneva upÈyena ÈvÈhÈnipi 
kÈrÈpeti, vivÈhÈnipi kÈrÈpeti, vÈreyyÈnipi kÈrÈpeti. 
 
 297. Tena kho pana samayena aÒÒatarissÈ purÈÓagaÓakiyÈ dhÊtÈ 
abhir|pÈ hoti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ. TirogÈmakÈ ÈjÊvakasÈvakÈ ÈgantvÈ taÑ 
gaÓakiÑ etadavocuÑ “dehÈyye imaÑ kumÈrikaÑ amhÈkaÑ kumÈrakassÈ”ti. 
SÈ evamÈha “ahaÑ khvayyo2 

______________________________________________________________ 
 1. Channo so kumÈrako imissÈ kumÈrikÈyÈti (SyÈ) 2. KhvayyÈ (SyÈ) khvÈyyo (Ka) 
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tumhe na jÈnÈmi ‘ke vÈ ime kassa vÈ’ti, ayaÒca me ekadhÊtikÈ, tirogÈmo ca 
gantabbo, nÈhaÑ dassÈmÊ”ti. ManussÈ te ÈjÊvakasÈvake etadavocuÑ “kissa 
tumhe ayyo ÈgatatthÈ”ti. Idha mayaÑ ayyo amukaÑ nÈma gaÓakiÑ 
dhÊtaraÑ yÈcimhÈ amhÈkaÑ kumÈrakassa, sÈ eva mÈha “ahaÑ khvayyo 
tumhe na jÈnÈmi ‘ke vÈ ime kassa vÈ’ti, ayaÒca me ekadhÊtikÈ, tirogÈmo ca 
gantabbo, nÈhaÑ dassÈmÊ”ti. Kissa tumhe ayyo taÑ gaÓakiÑ dhÊtaraÑ 
yÈcittha, nanu ayyo UdÈyÊ vattabbo, ayyo UdÈyÊ dÈpessatÊti.  

 Atha kho te ÈjÊvakasÈvakÈ yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavocuÑ “idha mayaÑ bhante 
amukaÑ nÈma gaÓakiÑ dhÊtaraÑ yÈcimhÈ amhÈkaÑ kumÈrakassa, sÈ eva 
mÈha “ahaÑ khvayyo tumhe na jÈnÈmi ‘ke vÈ ime kassa vÈ’ti, ayaÒca me 
ekadhÊtikÈ, tirogÈmo ca gantabbo, nÈhaÑ dassÈmÊ”ti, sÈdhu bhante, ayyo 
taÑ gaÓakiÑ dhÊtaraÑ dÈpetu amhÈkaÑ kumÈrakassÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
UdÈyÊ yena sÈ gaÓakÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ gaÓakiÑ 
etadavoca “kissimesaÑ dhÊtaraÑ na desÊ”ti. AhaÑ khvayya ime na jÈnÈmi 
“ke vÈ ime kassa vÈ”ti, ayaÒca me ekadhÊtikÈ, tirogÈmo ca gantabbo, nÈhaÑ 
dassÈmÊti. DehimesaÑ ahaÑ ime jÈnÈmÊti. Sace bhante ayyo jÈnÈti 
dassÈmÊti. Atha kho sÈ gaÓakÊ tesaÑ ÈjÊvakasÈvakÈnaÑ dhÊtaraÑ adÈsi. Atha 
kho te ÈjÊvakasÈvakÈ taÑ kumÈrikaÑ netvÈ mÈsaÑ yeva suÓisabhogena 
bhuÒjiÑsu. Tato aparena dÈsibhogena bhuÒjanti.  

 Atha kho sÈ kumÈrikÈ mÈtuyÈ santike d|taÑ pÈhesi “ahamhi duggatÈ 
dukkhitÈ na sukhaÑ labhÈmi, mÈsaÑ yeva maÑ suÓisabhogena bhuÒjiÑsu, 
tato aparena dÈsibhogena bhuÒjanti, Ègacchatu me mÈtÈ maÑ nessat|”ti. 
Atha kho sÈ gaÓakÊ yena te ÈjÊvakasÈvakÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te 
ÈjÊvakasÈvake etadavoca “mÈyyo imaÑ kumÈrikaÑ dÈsibhogena bhuÒjittha, 
suÓisabhogena imaÑ kumÈrikaÑ bhuÒjathÈ”ti. Te evamÈhaÑsu 
“natthamhÈkaÑ tayÈ saddhiÑ ÈhÈr|pahÈro, samaÓena saddhiÑ amhÈkaÑ 
ÈhÈr|pa 
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hÈro, gaccha tvaÑ, na mayaÑ taÑ jÈnÈmÈ”ti. Atha kho sÈ gaÓakÊ tehi 
ÈjÊvakasÈvakehi apasÈditÈ punadeva SÈvatthiÑ paccÈgaÒchi. Dutiyampi kho 
sÈ kumÈrikÈ mÈtuyÈ santike d|taÑ pÈhesi “ahamhi duggatÈ dukkhitÈ na 
sukhaÑ labhÈmi, mÈsaÑ yeva maÑ suÓisabhogena bhuÒjiÑsu, tato aparena 
dÈsibhogena bhuÒjanti, Ègacchatu me mÈtÈ maÑ nessat|”ti. Atha kho sÈ 
gaÓakÊ yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
UdÈyiÑ etadavoca “sÈ kira bhante kumÈrikÈ duggatÈ dukkhitÈ na sukhaÑ 
labhati, mÈsaÑ yeva naÑ suÓisabhogena bhuÒjiÑsu, tato aparena 
dÈsibhogena bhuÒjanti, vadeyyÈtha bhante mÈyyo imaÑ kumÈrikaÑ 
dÈsibhogena bhuÒjittha, suÓisabhogena imaÑ kumÈrikaÑ bhuÒjathÈ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ yena te ÈjÊvakasÈvakÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ te ÈjÊvakasÈvake etadavoca “mÈyyo imaÑ kumÈrikaÑ 
dÈsibhogena bhuÒjittha, suÓisabhogena imaÑ kumÈrikaÑ bhuÒjathÈ”ti. Te 
evamÈhaÑsu “natthamhÈkaÑ tayÈ saddhiÑ ÈhÈr|pa hÈro, gaÓakiyÈ saddhiÑ 
amhÈkaÑ ÈhÈr|pahÈro, samaÓena bhavitabbaÑ abyÈvaÔena, samaÓo assa 
susamaÓo, gaccha tvaÑ, na mayaÑ taÑ jÈnÈmÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
tehi ÈjÊvakasÈvakehi apasÈdito punadeva SÈvatthiÑ paccÈgaÒchi. Tatiyampi 
kho sÈ kumÈrikÈ mÈtuyÈ santike d|taÑ pÈhesi “ahamhi duggatÈ dukkhitÈ na 
sukhaÑ labhÈmi, mÈsaÑ yeva maÑ suÓisabhogena bhuÒjiÑsu, tato aparena 
dÈsibhogena bhuÒjinti, Ègacchatu me mÈtÈ maÑ nessat|”ti. Dutiyampi kho 
sÈ gaÓakÊ yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
UdÈyiÑ etadavoca “sÈ kira bhante kumÈrikÈ duggatÈ dukkhitÈ na sukhaÑ 
labhati, mÈsaÑ yeva naÑ suÓisabhogena bhuÒjiÑsu, tato aparena 
dÈsibhogena bhuÒjanti, vadeyyÈtha bhante mÈyyo imaÑ kumÈrikaÑ 
dÈsibhogena bhuÒjittha, suÓisabhogena imaÑ kumÈrikaÑ bhuÒjithÈ”ti. 
PaÔhamaÑpÈhaÑ tehi ÈjÊvakasÈvakehi apasÈdito, gaccha tvaÑ, nÈhaÑ 
gamissÈmÊti. 
 
 298. Atha kho sÈ gaÓakÊ ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “evaÑ duggato hotu 
ayyo UdÈyÊ, evaÑ dukkhito hotu ayyo UdÈyÊ, 
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evaÑ mÈ sukhaÑ labhatu ayyo UdÈyÊ, yathÈ me kumÈrikÈ duggatÈ dukkhitÈ 
na sukhaÑ labhati pÈpikÈya sassuyÈ pÈpakena sasurena pÈpakena 
sÈmikenÈ”ti. SÈpi kho kumÈrikÈ ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “evaÑ duggato 
hotu ayyo UdÈyÊ, evaÑ dukkhito hotu ayyo UdÈyÊ, evaÑ mÈ sukhaÑ 
labhatu ayyo UdÈyÊ, yathÈhaÑ duggatÈ dukkhitÈ na sukhaÑ labhÈmi 
pÈpikÈya sassuyÈ pÈpakena sasurena pÈpakena sÈmikenÈ”ti. AÒÒÈpi itthiyo 
asantuÔÔhÈ sass|hi vÈ sasurehi vÈ sÈmikehi vÈ, tÈ evaÑ oyÈcanti “evaÑ 
duggato hotu ayyo UdÈyÊ, evaÑ dukkhito hotu ayyo UdÈyÊ, evaÑ mÈ 
sukhaÑ labhatu ayyo UdÈyÊ, yathÈ mayaÑ duggatÈ dukkhitÈ na sukhaÑ 
labhÈma pÈpikÈhi sass|hi pÈpakehi sasurehi pÈpakehi sÈmikehÊ”ti. YÈ pana 
tÈ itthiyo santuÔÔhÈ sass|hi vÈ sasurehi vÈ sÈmikehi vÈ, tÈ evaÑ ÈyÈcanti 
“evaÑ sukhito hotu ayyo UdÈyÊ, evaÑ sajjito hotu ayyo UdÈyÊ, evaÑ 
sukhamedho1 hotu ayyo UdÈyÊ, yathÈ mayaÑ sukhitÈ sajjitÈ sukhamedhÈ 
bhaddikÈhi sass|hi bhaddakehi sasurehi bhaddakehi sÈmikehÊ”ti.  

 AssosuÑ kho bhikkh| ekaccÈnaÑ itthÊnaÑ oyÈcantÊnaÑ ekaccÈnaÑ 
itthÊnaÑ ÈyÈcantÊnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ UdÈyÊ saÒcarittaÑ samÈpajjissatÊ”ti. 
Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne 
etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ 
paÔipucchi “saccaÑ kira tvaÑ UdÈyi saÒcarittaÑ samÈpajjasÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ 
moghapurisa saÒcarittaÑ samÈpajjissasi, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ 
vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ 
uddiseyyÈtha– 
 
 299. “Yo pana bhikkhu saÒcarittaÑ samÈpajjeyya itthiyÈ vÈ 
purisamatiÑ purisassa vÈ itthimatiÑ jÈyattane vÈ jÈrattane vÈ, 
saÑghÈdiseso”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. Sukhamedhito (SÊ, Ka) 
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 EvaÒcidaÑ Bhagavato bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 300. Tena kho pana samayena sambahulÈ dhuttÈ uyyÈne paricÈrentÈ 
aÒÒatarissÈ vesiyÈ santike d|taÑ pÈhesuÑ “Ègacchatu uyyÈne 
paricÈressÈmÈ”ti. SÈ evamÈha “ahaÑ khvayyo tumhe na jÈnÈmi ‘ke vÈ ime 
kassa vÈ’ti, ahaÒcamhi bahubhaÓÉÈ bahuparikkhÈrÈ, bahinagaraÒca 
gantabbaÑ, nÈhaÑ gamissÈmÊ”ti. Atha kho so d|to tesaÑ dhuttÈnaÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. EvaÑ vutte aÒÒataro puriso te dhutte etadavoca “kissa 
tumhe ayyo etaÑ vesiÑ yÈcittha, nanu ayyo UdÈyÊ vattabbo, ayyo UdÈyÊ 
uyyojessatÊ”ti. EvaÑ vutte aÒÒataro upÈsako taÑ purisaÑ etadavoca “mÈyyo 
evaÑ avaca, na kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ evar|paÑ kÈtuÑ, 
nÈyyo UdÈyÊ evaÑ karissatÊ”ti. EvaÑvutte “karissati na karissatÊ”ti 
abbhutamakaÑsu. Atha kho te dhuttÈ yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavocuÑ “idha mayaÑ bhante 
uyyÈne paricÈrentÈ asukÈya nÈma vesiyÈ santike d|taÑ pahiÓimhÈ 
‘Ègacchatu uyyÈne paricÈressÈmÈ’ti, sÈ evamÈha ‘ahaÑ khvayyo tumhe na 
jÈnÈmi ke vÈ ime kassa vÈti, ahaÒcamhi bahubhaÓÉÈ bahuparikkhÈrÈ, 
bahinagaraÒca gantabbaÑ, nÈhaÑ gamissÈmÊ’ti, sÈdhu bhante ayyo taÑ 
vesiÑ uyyojet|”ti.  

 Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ yena sÈ vesÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
taÑ vesiÑ etadavoca “kissimesaÑ na gacchasÊ”ti. “AhaÑ khvayya ime na 
jÈnÈmi ‘ke vÈ ime kassa vÈ’ti, ahaÒcamhi bahubhaÓÉÈ bahuparikkhÈrÈ, 
bahinagaraÒca gantabbaÑ, nÈhaÑ gamissÈmÊ”ti. GacchimesaÑ, ahaÑ ime 
jÈnÈmÊti. Sace bhante ayyo jÈnÈti ahaÑ gamissÈmÊti. Atha kho te dhuttÈ taÑ 
vesiÑ ÈdÈya uyyÈnaÑ agamaÑsu. Atha kho so upÈsako ujjhÈyati khiyyati 
vipÈceti “kathaÑ hi nÈma ayyo UdÈyÊ ta~khaÓikaÑ saÒcarittaÑ 
samÈpajjissatÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tassa upÈsakassa ujjhÈyantassa 
khiyyantassa vipÈcentassa. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ UdÈyÊ ta~khaÓikaÑ 
saÒcarittaÑ samÈpajjissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
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ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ UdÈyi ta~khaÓikaÑ saÒcarittaÑ 
samÈpajjasÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ 
hi nÈma tvaÑ moghapurisa ta~khaÓikaÑ saÒcarittaÑ samÈpajjissasi, netaÑ 
moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 301. “Yo pana bhikkhu saÒcarittaÑ samÈpajjeyya itthiyÈ vÈ 
purisamatiÑ purisassa vÈ itthimatiÑ jÈyattane vÈ jÈrattane vÈ antamaso 
ta~khaÓikÈyapi, saÑghÈdiseso”ti.  
 
 302. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 SaÒcarittaÑ samÈpajjeyyÈti itthiyÈ vÈ pahito purisassa santike gacchati, 
purisena vÈ pahito itthiyÈ santike gacchati.  

 ItthiyÈ vÈ purisamatinti purisassa matiÑ itthiyÈ Èroceti. 

 Purisassa vÈ itthimatinti itthiyÈ matiÑ purisassa Èroceti.  

 JÈyattane vÈti jÈyÈ bhavissasi. 

 JÈrattane vÈti jÈrÊ bhavissasi. 

 Antamaso ta~khaÓikÈyapÊti muhuttikÈ bhavissasi. 

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti.  
 
 303. Dasa itthiyo mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ mÈtÈpiturakkhitÈ 
bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ dhammarakkhitÈ 
sÈrakkhÈ saparidaÓÉÈ. 

 Dasa bhariyÈyo dhanakkÊtÈ chandavÈsinÊ bhogavÈsinÊ paÔavÈsinÊ 
odapattakinÊ obhaÔacumbaÔÈ, dÈsÊ ca bhariyÈ ca, kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca, 
dhajÈhaÔÈ muhuttikÈ. 
 
 304. MÈturakkhitÈ nÈma mÈtÈ rakkhati gopeti issariyaÑ kÈreti vasaÑ 
vatteti.  
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 PiturakkhitÈ nÈma pitÈ rakkhati gopehi issariyaÑ kÈreti vasaÑ vatteti. 

 MÈtÈpiturakkhitÈ nÈma mÈtÈpitaro rakkhanti gopenti issariyaÑ kÈrenti 
vasaÑ vattenti.  

 BhÈturakkhitÈ nÈma bhÈtÈ rakkhati gopeti issariyaÑ kÈreti vasaÑ 
vatteti. 

 BhaginirakkhitÈ nÈma bhaginÊ rakkhati gopeti issariyaÑ kÈreti vasaÑ 
vatteti. 

 ©ÈtirakkhitÈ nÈma ÒÈtakÈ rakkhanti gopenti issariyaÑ kÈrenti vasaÑ 
vattenti.  

 GottarakkhitÈ nÈma sagottÈ rakkhanti gopenti issariyaÑ kÈrenti vasaÑ 
vattenti.  

 DhammarakkhitÈ nÈma sahadhammikÈ rakkhanti gopenti issariyaÑ 
kÈrenti vasaÑ vattenti. 

 SÈrakkhÈ nÈma gabbhepi pariggahitÈ hoti “mayhaÑ esÈ”ti antamaso 
mÈlÈguÄaparikkhittÈpi. 

 SaparidaÓÉÈ nÈma kehici daÓÉo Ôhapito hoti “yo itthannÈmaÑ itthiÑ 
gacchati ettako daÓÉo”ti. 

 DhanakkÊtÈ nÈma dhanena kiÓitvÈ vÈseti. 

 ChandavÈsinÊ nÈma piyo piyaÑ vÈseti. 

 BhogavÈsinÊ nÈma bhogaÑ datvÈ vÈseti. 

 PaÔavÈsinÊ nÈma paÔaÑ datvÈ vÈseti. 

 OdapattakinÊ nÈma udakapattaÑ ÈmasitvÈ vÈseti. 

 ObhaÔacumbaÔÈ nÈma cumbaÔaÑ oropetvÈ vÈseti. 

 DÈsÊ nÈma dÈsÊ ceva hoti bhariyÈ ca. 

 KammakÈrÊ nÈma kammakÈrÊ ceva hoti bhariyÈ ca. 

 DhajÈhaÔÈ nÈma karamarÈnÊtÈ vuccati. 

 MuhuttikÈ nÈma ta~khaÓikÈ vuccati. 
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 305. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsaki paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ piturakkhitaÑ 
br|hi -pa- mÈtÈpiturakkhitaÑ br|hi. BhÈturakkhitaÑ br|hi. 
BhaginirakkhitaÑ br|hi. ©ÈtirakkhitaÑ br|hi. GottarakkhitaÑ br|hi. 
DhammarakkhitaÑ br|hi. SÈrakkhaÑ br|hi. SaparidaÓÉaÑ br|hi hohi kira 
itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

NikkhepapadÈni. 
 
 306. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca piturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo 
dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca -pa- mÈturakkhitaÒca 
bhÈturakkhitaÒca. MÈturakkhitaÒca bhaginirakkhitaÒca. MÈturakkhitaÒca 
ÒÈtirakkhitaÒca. MÈturakkhitaÒca gottarakkhitaÒca. MÈturakkhitaÒca 
dhammarakkhitaÒca. MÈturakkhitaÒca sÈrakkhaÒca. MÈturakkhitaÒca 
saparidaÓÉaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo dhanakkÊtÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

KhaÓÉacakkaÑ. 
 
 307. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
piturakkhitaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa 
bhariyÈyo dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ piturakkhitaÒca 
bhÈturakkhitaÒca -pa- piturakkhitaÒca bhaginirakkhitaÒca. PiturakkhitaÒca 
ÒÈtirakkhitaÒca. PiturakkhitaÒca gottarakkhitaÒca. PiturakkhitaÒca 
dhammarakkhitaÒca. PiturakkhitaÒca sÈrakkhaÒca. PiturakkhitaÒca 
saparidaÓÉaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo dhanakkÊtÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
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 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ pitarakkhitaÒca 
mÈturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo dhanakkÊtÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

BaddhacakkaÑ, m|laÑ saÑkhitaÑ. 
 
 308. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
saparidaÓÉaÒca mÈturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo 
dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ saparidaÓÉaÒca 
piturakkhitaÒca -pa- saparidaÓÉaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca. SaparidaÓÉaÒca 
bhÈturakkhitaÒca. SaparidaÓÉaÒca bhaginirakkhitaÒca. SaparidaÓÉaÒca 
ÒÈtirakkhitaÒca. SaparidaÓÉaÒca gottarakkhitaÒca. SaparidaÓÉaÒca 
dhammarakkhitaÒca. SaparidaÓÉaÒca sÈrakkhaÒca br|hi hotha kira 
itthannÈmassa bhariyÈyo dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

EvaÑ dum|lakaÑpi tim|lakaÑpi yÈva navam|lakaÑ kÈtabbaÑ. 
 

IdaÑ dasam|lakaÑ 
 
 309. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca piturakkhitaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca bhÈturakkhitaÒca 
bhaginirakkhitaÒca ÒÈtirakkhitaÒca gottarakkhitaÒca dhammarakkhitaÒca 
sÈrakkhaÒca saparidaÓÉaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo 
dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

DhanakkÊtÈcakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 310. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ 
chandavÈsinÊ -pa- bhogavÈsinÊ. PaÔavÈsinÊ. OdapattakinÊ. ObhaÔacumbaÔÈ. 
DÈsÊ ca bhariyÈ ca. KammakÈrÊ ca bhariyÈ ca. DhajÈhaÔÈ. MuhuttikÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa.  
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 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ piturakkhitaÑ 
br|hi -pa- mÈtÈpiturakkhitaÑ br|hi. BhÈturakkhitaÑ br|hi. 
BhaginirakkhitaÑ br|hi. ©ÈtirakkhitaÑ br|hi. GottarakkhitaÑ br|hi. 
DhammarakkhitaÑ br|hi. SÈrakkhaÑ br|hi. SaparidaÓÉaÑ br|hi hohi kira 
itthannÈmassa bhariyÈ muhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

NikkhepapadÈni. 
 
 311. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca piturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo 
muhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdesesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca -pa- mÈturakkhitaÒca saparidaÓÉaÒca 
br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo muhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti 
vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

KhaÓÉacakkaÑ. 
 
 312. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
piturakkhitaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa 
bhariyÈyo muhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa.  

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ piturakkhitaÒca 
bhÈturakkhitaÒca -pa- piturakkhitaÒca saparidaÓÉaÒca br|hi hotha kira 
ithannÈmassa bhariyÈyo muhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ piturakkhitaÒca 
mÈturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo muhuttikÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

BaddhacakkaÑ, m|laÑ saÑkhittaÑ. 
 
 313. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
saparidaÓÉaÒca mÈturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo 
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muhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ saparidaÓÉaÒca 
piturakkhitaÒca -pa- saparidaÓÉaÒca sÈrakkhaÒca br|hi hotha kira 
itthannÈmassa bhariyÈyo muhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

Dum|lakÈdÊnipi evameva kÈtabbÈni. 
 

IdaÑ dasam|lakaÑ 
 
 314. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca piturakkhitaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca bhÈturakkhitaÒca 
bhaginirakkhitaÒca ÒÈtirakkhitaÒca gottarakkhitaÒca dhammarakkhitaÒca 
sÈrakkhaÒca saparidaÓÉaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo 
muhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

MuhuttikÈcakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 315. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ mÈturakkhitaÑ 
br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ -pa- bhogavÈsinÊ. 
PaÔavÈsinÊ. OdapattakinÊ. ObhaÔacumbaÔÈ. DÈsÊ ca bhariyÈ ca. KammakÈrÊ ca 
bhariyÈ ca. DhajÈhaÔÈ. MuhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

NikkhepapadÈni. 
 
 316. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca 
chandavÈsinÊ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
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 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ mÈturakkhitaÑ 
br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca bhogavÈsinÊ 
ca -pa- dhanakkÊtÈ ca paÔivÈsinÊ ca. DhanakkÊtÈ ca odapattakinÊ ca. 
DhanakkÊtÈ ca obhaÔacumbaÔÈ ca. DhanakkÊtÈ ca dÈsÊ ca bhariyÈ ca. 
DhanakkÊtÈ ca kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca. DhanakkÊtÈ ca dhajÈhaÔÈ ca. 
DhanakkÊtÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

KhaÓÉacakkaÑ. 
 
 317. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ ca 
bhogavÈsinÊ ca -pa- chandavÈsinÊ ca muhuttikÈ ca. ChandavÈsinÊ ca 
dhanakkÊtÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

BaddhacakkaÑ, m|laÑ saÑkhittaÑ. 
 
 318. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ muhuttikÈ ca 
dhanakkÊtÈ ca -pa- muhuttikÈ ca chandavÈsinÊ ca -pa- muhuttikÈ ca 
dhajÈhaÔÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

Dum|lakÈdÊnipi evameva kÈtabbÈni. 
 

IdaÑ dasam|lakaÑ 
 
 319. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca 
chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ ca paÔivÈsinÊ ca odapattakinÊ ca obhaÔacumbaÔÈ 
ca dÈsÊ ca bhariyÈ ca kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca dhajÈhaÔÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

MÈturakkhitÈcakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
piturakkhitaÑ -pa- mÈtÈpiturakkhitaÑ. BhÈturakkhitaÑ. BhaginirakkhitaÑ. 
©ÈtirakkhitaÑ. GottarakkhitaÑ. 
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DhammarakkhitaÑ. SÈrakkhaÑ. SaparidaÓÉaÑ br|hi hohi kira 
itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ saparidaÓÉaÑ 
br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ -pa- bhogavÈsinÊ. 
PaÔavÈsinÊ. OdapattakinÊ. ObhaÔacumbaÔÈ. DÈsÊ ca bhariyÈ ca. KammakÈrÊ ca 
bhariyÈ ca. DhajÈhaÔÈ. MuhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

NikkhepapadÈni. 
 
 320. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
saparidaÓÉaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca 
chandavÈsinÊ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ saparidaÓÉaÑ 
br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca bhogavÈsinÊ 
ca -pa- dhanakkÊtÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

KhaÓÉacakkaÑ. 
 
 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ saparidaÓÉaÑ 
br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ 
ca -pa- chandavÈsinÊ ca muhuttikÈ ca. ChandavÈsinÊ ca dhanakkÊtÈcÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

BaddhacakkaÑ, m|laÑ sakhittaÑ. 
 
 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ saparidaÓÉaÑ 
br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ muhuttikÈ ca dhanakkÊtÈ 
ca -pa- muhuttikÈ ca chandavÈsinÊ ca -pa- muhuttikÈ ca dhajÈhaÔÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

 Dum|lakaÑpi tim|lakaÑpi yÈva navam|lakaÑ evameva kÈtabbaÑ. 
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IdaÑ dasam|lakaÑ 
 
 321. Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
saparidaÓÉaÑ br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca 
chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ ca paÔavÈsinÊ ca odapattakinÊ ca obhaÔacumbaÔÈ 
ca dÈsÊ ca bhariyÈ ca kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca dhajÈhaÔÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

SaparidaÓÉÈcakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ mÈturakkhitaÑ 
br|hi hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati 
paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca piturakkhitaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo 
dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca piturakkhitaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca br|hi hotha kira 
itthannÈmassa bhariyÈyo dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

EvaÑ ubhatovaÉÉhakaÑ kÈtabbaÑ. 
 
 Puriso bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
mÈturakkhitaÒca piturakkhitaÒca mÈtÈpiturakkhitaÒca bhÈturakkhitaÒca 
bhaginirakkhitaÒca ÒÈtirakkhitaÒca gottarakkhitaÒca dhammarakkhitaÒca 
sÈrakkhaÒca saparidaÓÉaÒca br|hi hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo 
dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ ca paÔavÈsinÊ ca odapattakinÊ ca 
obhaÔacumbaÔÈ ca dÈsÊ ca bhariyÈ ca kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca dhajÈhaÔÈ ca 
muhuttikÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

UbhatovaÉÉhakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 Purisassa mÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓati -pa-. Purisassa pitÈ bhikkhuÑ 
pahiÓati -pa-. Purisassa mÈtÈpitaro bhikkhuÑ pahiÓanti -pa-. Purisassa bhÈtÈ 
bhikkhuÑ pahiÓati -pa-. Purisassa bhaginÊ bhikkhuÑ pahiÓati -pa-. Purisassa 
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ÒÈtakÈ bhikkhuÑ pahiÓanti -pa-. Purisassa gottÈ bhikkhuÑ pahiÓanti -pa-. 
Purisassa sahadhammikÈ bhikkhuÑ pahiÓanti -pa-.  

 Purisassa peyyÈlo vitthÈretabbo. 

 UbhatovaÉÉhakaÑ yathÈ purimanayo tatheva vitthÈretabbaÑ. 
 
 322. MÈturakkhitÈya mÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante 
itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti 
vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa.  

 MÈturakkhitÈya mÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ -pa- bhogavÈsinÊ. PaÔavÈsinÊ. 
OdapattakinÊ. ObhaÔacumbaÔÈ. DÈsÊ ca bhariyÈ ca. KammakÈrÊ ca bhariyÈ 
ca. DhajÈhaÔÈ. MuhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

NikkhepapadÈni. 
 
 323. MÈturakkhitÈya mÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante 
itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ 
ca -pa- dhanakkÊtÈ ca bhogavÈsinÊ ca -pa- dhanakkÊtÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

KhaÓÉacakkaÑ. 
 
 324. MÈturakkhitÈya mÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante 
itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ 
ca -pa- chandavÈsinÊ ca muhuttikÈ ca. ChandavÈsinÊ ca dhanakkÊtÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

BaddhacakkaÑ, m|laÑ saÑkhittaÑ. 
 
 325. MÈturakkhitÈya mÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante 
itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ muhuttikÈ ca dhanakkÊtÈ 
ca -pa- muhuttikÈ ca chandavÈsinÊ ca -pa- muhuttikÈ ca dhajÈhaÔÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 

 Dum|lakaÑpi tim|lakaÑpi yÈva navam|lakaÑ evameva kÈtabbaÑ. 
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IdaÑ dasam|lakaÑ 
 
 326. MÈturakkhitÈya mÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante 
itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ 
ca bhogavÈsinÊ ca paÔavÈsinÊ ca odapattakinÊ ca obhaÔacumbaÔÈ ca dÈsÊ ca 
bhariyÈ ca kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca dhajÈhaÔÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

MÈtucakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 PiturakkhitÈya pitÈ bhikkhuÑ pahiÓati -pa- mÈtÈpiturakkhitÈya 
mÈtÈpitaro bhikkhuÑ pahiÓanti. BhÈturakkhitÈya bhÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓati. 
BhaginirakkhitÈya bhaginÊ bhikkhuÑ pahiÓati. ©ÈtirakkhitÈya ÒÈtakÈ 
bhikkhuÑ pahiÓanti. GottarakkhitÈya gottÈ1 bhikkhuÑ pahiÓanti. 
DhammarakkhitÈya sahadhammikÈ bhikkhuÑ pahiÓanti. SÈrakkhÈya yena 
pariggahitÈ hoti, so bhikkhuÑ pahiÓati. SaparidaÓÉÈya yena daÓÉo Ôhapito 
hoti, so bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi hotu 
itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 SaparidaÓÉÈya yena daÓÉo Ôhapito hoti, so bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha 
bhante itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ 
chandavÈsinÊ -pa- bhogavÈsinÊ. PaÔavÈsinÊ. OdapattakinÊ. ObhaÔacumbaÔÈ. 
DÈsÊ ca bhariyÈ ca. KammakÈrÊ ca bhariyÈ ca. DhajÈhaÔÈ. MuhuttikÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

NikkhepapadÈni. 
 
 327. SaparidaÓÉÈya yena daÓÉo Ôhapito hoti, so bhikkhuÑ pahiÓati 
“gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ 
ca chandavÈsinÊ ca -pa- dhanakkÊtÈ ca bhogavÈsinÊ ca -pa- dhanakkÊtÈ ca 
muhuttikÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

KhaÓÉacakkaÑ. 
______________________________________________________________
 1. SagottÈ (?) 
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 328. SaparidaÓÉÈya yena daÓÉo Ôhapito hoti, so bhikkhuÑ pahiÓati 
“gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ 
ca bhogavÈsinÊ ca -pa- chandavÈsinÊ ca muhuttikÈ ca. ChandavÈsinÊ ca 
dhanakkÊtÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

BaddhacakkaÑ, m|laÑ saÑkhittaÑ. 
 
 329. SaparidaÓÉÈya yena daÓÉo Ôhapito hoti, so bhikkhuÑ pahiÓati 
“gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ muhuttikÈ ca 
dhanakkÊtÈ ca -pa- muhuttikÈ ca chandavÈsinÊ ca -pa- muhuttikÈ ca 
dhajÈhaÔÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 Dum|lakaÑpi tim|lakaÑpi yÈva navam|lakaÑ evameva kÈtabbaÑ. 
 

IdaÑ dasam|lakaÑ 
 
 330. SaparidaÓÉÈya yena daÓÉo Ôhapito hoti, so bhikkhuÑ pahiÓati 
“gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi hotu itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ 
ca chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ ca paÔavÈsinÊ ca odapattakinÊ ca 
obhaÔacumbaÔÈ ca dÈsÊ ca bhariyÈ ca kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca dhajÈhaÔÈ ca 
muhuttikÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

DaÓÉaÔhapitacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 MÈturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati 
paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 MÈturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ -pa- bhogavÈsinÊ. PaÔavÈsinÊ. 
OdapattakinÊ. ObhaÔacumbaÔÈ. DÈsÊ ca bhariyÈ ca. KammakÈrÊ ca bhariyÈ 
ca. DhajÈhaÔÈ. MuhittikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

NikkhepapadÈni. 
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 331. MÈturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
br|hi homi itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 MÈturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca bhogavÈsinÊ ca -pa- dhanakkÊtÈ 
ca paÔavÈsinÊ ca -pa- dhanakkÊtÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati 
paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

KhaÓÉacakkaÑ. 
 
 332. MÈturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
br|hi homi itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsini ca bhogavÈsinÊ 
ca -pa- chandavÈsinÊ ca muhuttikÈ ca. ChandavÈsinÊ ca dhanakkÊtÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

BaddhacakkaÑ, m|laÑ saÑkhittaÑ. 
 
 MÈturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ muhittikÈ ca dhanakkÊtÈ ca -pa- muhuttikÈ ca 
chandavÈsinÊ ca -pa- muhuttikÈ ca dhajÈhaÔÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati 
paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

Dum|lakÈdÊnipi evameva kÈtabbÈni. 
 

IdaÑ dasam|lakaÑ 

 333. MÈturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ 
br|hi homi itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ ca 
bhogavÈsinÊ ca paÔavÈsinÊ ca odapattakinÊ ca obhaÔacumbaÔÈ ca dÈsÊ ca 
bhariyÈ ca kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca dhajÈhaÔÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

AparaÑ mÈturakkhitÈcakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 PiturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati -pa-. MÈtÈpiturakkhitÈ bhikkhuÑ 
pahiÓati. BhÈturakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati. BhaginirakkhitÈ bhikkhuÑ 
pahiÓati. 
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©ÈtirakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati. GottarakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati. 
DhammarakkhitÈ bhikkhuÑ pahiÓati. SÈrakkhÈ bhikkhuÑ pahiÓati. 
SaparidaÓÉÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi homi 
itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 SaparidaÓÉÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ -pa- bhogavÈsinÊ. PaÔavÈsinÊ. 
OdapattakinÊ. ObhaÔacumbaÔÈ. DÈsÊ ca bhariyÈ ca. KammakÈrÊ ca bhariyÈ 
ca. DhajÈhaÔÈ. MuhuttikÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

NikkhepapadÈni. 
 
 334. SaparidaÓÉÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ ca -pa- dhanakkÊtÈ 
ca muhuttikÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 

KhaÓÉacakkaÑ. 
 
 335. SaparidaÓÉÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ 
ca -pa- chandavÈsinÊ ca muhuttikÈ ca. ChandavÈsinÊ ca dhanakkÊtÈ cÈ”ti, 
paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

BaddhacakkaÑ, m|laÑ saÑkhittaÑ. 
 
 336. SaparidaÓÉÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ muhuttikÈ ca dhanakkÊtÈ ca -pa- muhuttikÈ ca 
chandavÈsinÊ ca -pa- muhuttikÈ ca dhajÈhaÔÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati 
paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

Ekam|lakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

Dum|lakÈdÊnipi evameva kÈtabbÈni. 
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IdaÑ dasam|lakaÑ 

 337. SaparidaÓÉÈ bhikkhuÑ pahiÓati “gaccha bhante itthannÈmaÑ br|hi 
homi itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ ca chandavÈsinÊ ca bhogavÈsinÊ ca 
paÔavÈsinÊ ca odapattakinÊ ca obhaÔacumbaÔÈ ca dÈsÊ ca bhariyÈ ca 
kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca dhajÈhaÔÈ ca muhuttikÈ cÈ”ti, paÔiggaÓhÈti 
vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 

AparaÑ saparidaÓÉacakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

SabbaÑ cakkapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 338. PaÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
    PaÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati na paccÈharati, Èpatti thullaccayassa. 
    PaÔiggaÓhÈti na vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti thullaccayassa. 
    PaÔiggaÓhÈti na vÊmaÑsati na paccÈharati, Èpatti dukkaÔassa. 
    Na paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti thullaccayassa. 
    Na paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati na paccÈharati, Èpatti dukkaÔassa. 
    Na paÔiggaÓhÈti na vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti dukkaÔassa. 
    Na paÔiggaÓhÈti na vÊmaÑsati na paccÈharati, anÈpatti. 

 Puriso sambahule bhikkh| ÈÓÈpeti “gacchatha bhante itthannÈmaÑ 
itthiÑ vÊmaÑsathÈ”ti, sabbe paÔiggaÓhanti sabbe vÊmaÑsanti sabbe 
paccÈharanti, Èpatti sabbesaÑ saÑghÈdisesassa. 

 Puriso sambahule bhikkh| ÈÓÈpeti “gacchatha bhante itthannÈmaÑ 
itthiÑ vÊmaÑsathÈ”ti, sabbe paÔiggaÓhanti sabbe vÊmaÑsanti ekaÑ 
paccÈharÈpenti, Èpatti sabbesaÑ saÑghÈdisesassa. 

 Puriso sambahule bhikkh| ÈÓÈpeti “gacchatha bhante itthannÈmaÑ 
itthiÑ vÊmaÑsathÈ”ti, sabbe paÔiggaÓhanti ekaÑ vÊmaÑsÈpetvÈ sabbe 
paccÈharanti, Èpatti sabbesaÑ saÑghÈdisesassa. 

 Puriso sambahule bhikkh| ÈÓÈpeti “gacchatha bhante itthannÈmaÑ 
itthiÑ vÊmaÑsathÈ”ti, sabbe paÔiggaÓhanti ekaÑ vÊmaÑsÈpetvÈ ekaÑ 
paccÈharÈpenti, Èpatti sabbesaÑ saÑghÈdisesassa. 
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 Puriso bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “gaccha bhante itthannÈmaÑ itthiÑ 
vÊmaÑsÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “gaccha bhante itthannÈmaÑ itthiÑ 
vÊmaÑsÈ”ti, paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati antevÈsiÑ paccÈharÈpeti, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “gaccha bhante itthannÈmaÑ itthiÑ 
vÊmaÑsÈ”ti, paÔiggaÓhÈti antevÈsiÑ vÊmaÑsÈpetvÈ attanÈ paccÈharati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Puriso bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “gaccha bhante itthannÈmaÑ itthiÑ 
vÊmaÑsÈ”ti, paÔiggaÓhÈti antevÈsiÑ vÊmaÑsÈpeti, antevÈsÊ vÊmaÑsitvÈ 
bahiddhÈ paccÈharati, Èpatti ubhinnaÑ thullaccayassa. 
 
 339. Gacchanto sampÈdeti, Ègacchanto visaÑvÈdeti, Èpatti 
thullaccayassa. 
 Gacchanto visaÑvÈdeti, Ègacchanto sampÈdeti, Èpatti thullaccayassa. 

 Gacchanto sampÈdeti, Ègacchanto sampÈdeti, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Gacchanto visaÑvÈdeti, Ègacchanto visaÑvÈdeti, anÈpatti. 
 
 340. AnÈpatti saÑghassa vÈ cetiyassa vÈ gilÈnassa vÈ karaÓÊyena 
gacchati, ummattakassa ÈdikammikassÈti. 

_____ 

 
VinÊtavatthu-uddÈnagÈthÈ 

   SuttÈ matÈ ca nikkhantÈ, anitthÊ itthipaÓÉakÈ. 
   KalahaÑ katvÈna sambodi, saÒcarittaÒca paÓÉaketi. 
 

VinÊtavatthu 

 341. Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
ÈÓÈpesi1 “gaccha bhante itthannÈmaÑ itthiÑ vÊmaÑsÈ”ti. So gantvÈ 
manusse pucchi “kahaÑ itthannÈmÈ”ti. SuttÈ bhanteti. Tassa 
______________________________________________________________ 
 1. ŒÓÈpeti (SyÈ, Ka) 
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kukkuccaÑ ahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kacci nu kho ahaÑ 
saÑghÈdisesaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. AnÈpatti 
bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (1) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso aÒÒataraÑ bhikkhuÑ ÈÓÈpesi 
“gaccha bhante itthannÈmaÑ itthiÑ vÊmaÑsÈ”ti. So gantvÈ manusse pucchi 
“kahaÑ itthannÈmÈ”ti. MatÈ bhanteti -pa-. NikkhantÈ bhanteti. AnitthÊ 
bhanteti. ItthipaÓÉakÈ bhanteti. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti 
bhikkhu saÑghÈdisesassa, Èpatti dukkaÔassÈti. (2-5) 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ sÈmikena saha bhaÓÉitvÈ 
mÈtugharaÑ agamÈsi. Kul|pako bhikkhu sammodanÊyaÑ akÈsi. Tassa 
kukkuccaÑ ahosi -pa-. AlaÑvacanÊyÈ bhikkh|ti. NÈlaÑvacanÊyÈ BhagavÈti. 
AnÈpatti bhikkhu nÈlaÑvacanÊyÈyÈti. (6) 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu paÓÉake saÒcarittaÑ 
samÈpajji. Tassa kukkuccaÑ ahosi -pa-. AnÈpatti bhikkhu saÑghÈdisesassa, 
Èpatti thullaccayassÈti. (7) 
 

SaÒcarittasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. KuÔikÈrasikkhÈpada 

 342. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| saÒÒÈcikÈyo 
kuÔiyo kÈrÈpenti assÈmikÈyo attuddesikÈyo appamÈÓikÈyo, tÈyo na 
niÔÔhÈnaÑ gacchanti, te yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharanti “purisaÑ 
detha purisatthakaraÑ detha goÓaÑ detha sakaÔaÑ detha vÈsiÑ detha 
parasuÑ detha kuÔhÈriÑ detha kudÈlaÑ detha nikhÈdanaÑ detha valliÑ 
detha veÄuÑ detha muÒjaÑ detha pabbajaÑ detha tiÓaÑ detha mattikaÑ 
dethÈ”ti. ManussÈ upaddutÈ yÈcanÈya upaddutÈ viÒÒattiyÈ bhikkh| disvÈ 
ubbijjantipi uttasantipi palÈyantipi aÒÒenapi gacchanti aÒÒenapi mukhaÑ 
karonti dvÈraÑpi thakenti gÈvimpi disvÈ palÈyanti bhikkh|ti maÒÒamÈnÈ. 
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 Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo RÈjagahe vassaÑvuÔÔho yena ŒÄavÊ tena 
pakkÈmi. Anupubbena yena ŒÄavÊ tadavasari. Tatra sudaÑ ÈyasmÈ 
MahÈkassapo ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave cetiye. Atha kho ÈyasmÈ 
MahÈkassapo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya ŒÄaviÑ 
piÓÉÈya pÈvisi. ManussÈ ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ passitvÈ ubbijjantipi 
uttasantipi palÈyantipi aÒÒenapi gacchanti aÒÒenapi mukhaÑ karonti 
dvÈraÑpi thakenti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ŒÄaviyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtappaÔikkanto bhikkh| Èmantesi “pubbÈyaÑ 
Èvuso ŒÄavÊ subhikkhÈ ahosi sulabhapiÓÉÈ sukarÈ uÒchena paggahena 
yÈpetuÑ, etarahi panÈyaÑ ŒÄavÊ dubbhikkhÈ dullabhapiÓÉÈ na sukarÈ 
uÒchena paggahena yÈpetuÑ, ko nu kho Èvuso hetu ko paccayo, yenÈyaÑ 
ŒÄavÊ dubbhikkhÈ dullabhapiÓÉÈ na sukarÈ uÒchena paggahena yÈpetun”ti. 
Atha kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkassapassa etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
 
 343. Atha kho BhagavÈ RÈjagahe yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena ŒÄavÊ 
tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena ŒÄavÊ 
tadavasari. TatrasudaÑ BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave cetiye. Atha 
kho ÈyasmÈ MahÈkassapo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ MahÈkassapo Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. Atha kho BhagavÈ 
etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ 
ŒÄavake bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira tumhe bhikkhave saÒÒÈcikÈyo 
kuÔiyo kÈrÈpetha assÈmikÈyo attuddesikÈyo appamÈÓikÈyo, tÈyo na 
niÔÔhÈnaÑ gacchanti, te tumhe yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharatha 
‘purisaÑ detha purisatthakaraÑ detha -pa- tiÓaÑ detha mattikaÑ dethÈ’ti, 
manussÈ upaddutÈ yÈcanÈya upaddutÈ viÒÒattiyÈ bhikkh| disvÈ ubbijjantipi 
uttasantipi palÈyantipi aÒÒenapi gacchanti aÒÒenapi mukhaÑ karonti 
dvÈraÑpi thakenti gÈvimpi disvÈ palÈyanti bhikkh|ti maÒÒamÈnÈ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe 
moghapurisÈ saÑyÈcikÈyo kuÔiyo kÈrÈpessatha assÈmikÈyo attuddesikÈyo 
appamÈÓikÈyo, tÈyo 
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na niÔÔhÈnaÑ gacchanti, te tumhe yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharissatha 
purisaÑ detha purisatthakaraÑ detha -pa- tiÓaÑ detha mattikaÑ dethÈti, 
netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 344. Bh|tapubbaÑ bhikkhave dve bhÈtaro isayo Ga~gaÑ nadiÑ 
upanissÈya vihariÑsu. Atha kho bhikkhave MaÓikaÓÔho nÈgarÈjÈ Ga~gaÑ 
nadiÑ uttaritvÈ yena kaniÔÔho isi tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ kaniÔÔhaÑ 
isiÑ sattakkhattuÑ bhogehi parikkhipitvÈ uparimuddhani mahantaÑ phaÓaÑ 
karitvÈ aÔÔhÈsi. Atha kho bhikkhave kaniÔÔho isi tassa nÈgassa bhayÈ kiso 
ahosi l|kho dubbaÓÓo uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto. Addasa 
kho bhikkhave jeÔÔho isi kaniÔÔhaÑ isiÑ kisaÑ l|khaÑ dubbaÓÓaÑ 
uppaÓÉuppaÓÉukajÈtaÑ dhamanisanthatagattaÑ. DisvÈna kaniÔÔhaÑ isiÑ 
etadavoca “kissa tvaÑ bho kiso l|kho dubbaÓÓo uppaÓÉuppaÓÉukajÈto 
dhamanisanthatagatto”ti. Idha bho MaÓikaÓÔho nÈgarÈjÈ Ga~gaÑ nadiÑ 
uttaritvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ sattakkhattuÑ 
bhogehi parikkhipitvÈ uparimuddhani mahantaÑ phaÓaÑ karitvÈ aÔÔhÈsi, 
tassÈhaÑ bho nÈgassa bhayÈ1 kiso l|kho dubbaÓÓo uppaÓÉuppaÓÉukajÈto 
dhamanisanthatagattoti. Icchasi pana tvaÑ bho tassa nÈgassa anÈgamananti. 
IcchÈmahaÑ bho tassa nÈgassa anÈgamananti. Api pana tvaÑ bho tassa 
nÈgassa kiÒci passasÊti. PassÈmahaÑ bho maÓimassa2 kaÓÔhe pilandhananti. 
Tena hi tvaÑ bho taÑ nÈgaÑ maÓiÑ yÈca “maÓiÑ me bho dehi, maÓinÈ me 
attho”ti. 

 Atha kho bhikkhave MaÓikaÓÔho nÈgarÈjÈ Ga~gaÑ nadiÑ uttaritvÈ yena 
kaniÔÔho isi tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
ÔhitaÑ kho bhikkhave MaÓikaÓÔhaÑ nÈgarÈjÈnaÑ kaniÔÔho isi etadavoca 
“maÓiÑ me bho dehi, maÓinÈ me attho”ti. Atha kho bhikkhave MaÓikaÓÔho 
nÈgarÈjÈ “bhikkhu maÓiÑ yÈcati, bhikkhussa maÓinÈ attho”ti khippaÒÒeva 
agamÈsi. Dutiyampi kho bhikkhave MaÓikaÓÔho nÈgarÈjÈ Ga~gaÑ nadiÑ 
uttaritvÈ yena kaniÔÔho isi tenupasa~kami. 
______________________________________________________________ 
 1. BhayÈmhi (SÊ) 2. MaÓissa (SÊ, Ka) 
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Addasa kho bhikkhave kaniÔÔho isi MaÓikaÓÔhaÑ nÈgarÈjÈnaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna MaÓikaÓÔhaÑ nÈgarÈjÈnaÑ etadavoca “maÓiÑ me 
bho dehi, maÓinÈ me attho”ti. Atha kho bhikkhave MaÓikaÓÔho nÈgarÈjÈ 
“bhikkhu maÓiÑ yÈcati, bhikkhussa maÓinÈ attho”ti tatova paÔinivatti. 
Tatiyampi kho bhikkhave MaÓikaÓÔho nÈgarÈjÈ Ga~gaÑ nadiÑ uttarati. 
Addasa kho bhikkhave kaniÔÔho isi MaÓikaÓÔhaÑ nÈgarÈjÈnaÑ Ga~gaÑ 
nadiÑ uttarantaÑ, disvÈna MaÓikaÓÔhaÑ nÈgarÈjÈnaÑ etadavoca “maÓiÑ 
me bho dehi, maÓinÈ me attho”ti. Atha kho bhikkhave MaÓikaÓÔho nÈgarÈjÈ 
kaniÔÔhaÑ isiÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

 * “MamannapÈnaÑ vipulaÑ uÄÈraÑ, 
    UppajjatÊmassa maÓissa hetu. 
    TaÑ te na dassaÑ atiyÈcake, 
    Na cÈpi te assamamÈgamissaÑ. 

 * Sus| yathÈ sakkharadhotapÈÓÊ, 
    TÈsessi maÑ selamÈyÈcamÈno. 
    TaÑ te na dassaÑ atiyÈcakosi, 
    Na cÈpi te assamamÈgamissan”ti. 

 Atha kho bhikkhave MaÓikaÓÔho nÈgarÈjÈ “bhikkhu maÓiÑ yÈcati 
bhikkhussa maÓinÈ attho”ti pakkÈmi, tathÈ pakkantova1 ahosi, na puna 
paccÈgaÒchi. Atha kho bhikkhave kaniÔÔho isi tassa nÈgassa dassanÊyassa 
adassanena bhiyyosomattÈya kiso ahosi l|kho dubbaÓÓo 
uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto. Addasa kho bhikkhave jeÔÔho 
isi kaniÔÔhaÑ isiÑ bhiyyosomattÈya kisaÑ l|khaÑ dubbaÓÓaÑ 
uppaÓÉuppaÓÉukajÈtaÑ dhamanisanthatagattaÑ, disvÈna kaniÔÔhaÑ isiÑ 
etadavoca “kissa tvaÑ bho bhiyyosomattÈya kiso l|kho dubbaÓÓo 
uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto”ti. TassÈhaÑ bho nÈgassa 
dassanÊyassa adassanena bhiyyosomattÈya kiso l|kho dubbaÓÓo 
uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagattoti. Atha kho bhikkhave jeÔÔho isi 
kaniÔÔhaÑ isiÑ gÈthÈya ajjhÈbhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. TadÈ pakkantova (Ka) * Khu 5. 71-72 piÔÔhesu MaÓikaÓÔhajÈtakepi. 
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 * “Na taÑ yÈce yassa piyaÑ jigÊse, 
    Videsso1 hoti atiyÈcanÈya. 
    NÈgo maÓiÑ yÈcito brÈhmaÓena, 
    AdassanaÒÒeva tadajjhagamÈ”ti. 

 TesaÑ hi nÈma bhikkhave tiracchÈnagatÈnaÑ pÈÓÈnaÑ amanÈpÈ 
bhavissati yÈcanÈ amanÈpÈ viÒÒatti, kima~gaÑ2 pana manussabh|tÈnaÑ. 
 
 345. Bh|tapubbaÑ bhikkhave aÒÒataro bhikkhu Himavantapasse 
viharati aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe. Tassa kho bhikkhave vanasaÓÉassa 
avid|re mahantaÑ ninnaÑ pallalaÑ, atha kho bhikkhave 
mahÈsakuÓasaÑgho tasmiÑ pallale divasaÑ gocaraÑ caritvÈ sÈyaÑ taÑ 
vanasaÓÉaÑ vÈsÈya upagacchati. Atha kho bhikkhave so bhikkhu tassa 
sakuÓasaÑghassa saddena ubbÈÄho yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ahaÑ 
bhikkhave taÑ bhikkhuÑ etadavoca “kacci bhikkhu khamanÊyaÑ, kacci 
yÈpanÊyaÑ, kaccisi appakilamathena addhÈnaÑ Ègato, kuto ca tvaÑ bhikkhu 
ÈgacchasÊ”ti. KhamanÊyaÑ BhagavÈ, yÈpanÊyaÑ BhagavÈ, appakilamathena 
cÈhaÑ bhante addhÈnaÑ Ègato, atthi bhante Himavantapasse 
mahÈvanasaÓÉo, tassa kho pana bhante vanasaÓÉassa avid|re mahantaÑ 
ninnaÑ pallalaÑ, atha kho bhante mahÈsakuÓasaÑgho tasmiÑ pallale 
divasaÑ gocaraÑ caritvÈ sÈyaÑ taÑ vanasaÓÉaÑ vÈsÈya upagacchati, tato 
ahaÑ BhagavÈ ÈgacchÈmi tassa sakuÓasaÑghassa saddena ubbÈÄhoti. Icchasi 
pana tvaÑ bhikkhu tassa sakuÓasaÑghassa anÈgamananti. IcchÈmahaÑ 
BhagavÈ tassa sakuÓasaÑghassa anÈgamananti. Tena hi tvaÑ bhikkhu tattha 
gantvÈ taÑ vanasaÓÉaÑ ajjhogÈhetvÈ rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ tikkhattuÑ 
saddamanussÈvehi “suÓantu me bhonto sakuÓÈ yÈvatikÈ imasmiÑ vanasaÓÉe 
vÈsaÑ upagatÈ, pattena me attho, ekekaÑ me bhonto pattaÑ dadant|”ti. 
RattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ. RattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ tikkhattuÑ 
saddamanussÈvehi “suÓantu me bhonto sakuÓÈ yÈvatikÈ imasmiÑ vanasaÓÉe 
vÈsaÑ upagatÈ, pattena me attho, ekekaÑ me bhonto pattaÑ dadant|”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. Desso (SÊ), desso ca (SyÈ) 2. Kima~ga (SÊ)  
 * Khu 5. 72 piÔÔhe MaÓikaÓÔhajÈtakepi. 
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 Atha kho bhikkhave so bhikkhu tattha gantvÈ taÑ vanasaÓÉaÑ 
ajjhogÈhetvÈ rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ tikkhattuÑ saddamanussÈvesi 
“suÓantu me bhonto sakuÓÈ yÈvatikÈ imasmiÑ vanasaÓÉe vÈsaÑ upagatÈ, 
pattena me attho, ekekaÑ me bhonto pattaÑ dadant|”ti. RattiyÈ majjhimaÑ 
yÈmaÑ. RattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ tikkhattuÑ saddamanussÈvesi “suÓantu 
me bhonto sakuÓÈ yÈvatikÈ imasmiÑ vanasaÓÉe vÈsaÑ upagatÈ, pattena me 
attho, ekekaÑ me bhonto pattaÑ dadant|”ti. Atha kho bhikkhave so 
sakuÓasaÑgho “bhikkhu pattaÑ yÈcati bhikkhussa pattena attho”ti tamhÈ 
vanasaÓÉÈ pakkÈmi, tathÈ pakkantova ahosi, na puna paccÈgaÒchi. TesaÑ hi 
nÈma bhikkhave tiracchÈnagatÈnaÑ pÈÓÈnaÑ amanÈpÈ bhavissati yÈcanÈ 
amanÈpÈ viÒÒatti, kima~gaÑ pana manussabh|tÈnaÑ. 
 
 346. Bh|tapubbaÑ bhikkhave RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa pitÈ 
RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ gÈthÈya ajjhÈbhÈsi– 

   “ApÈhaÑ te na janÈmi, RaÔÔhapÈla bah| janÈ. 
 * Te maÑ saÑgamma yÈcanti, kasmÈ maÑ tvaÑ na yÈcasÊti. 

 * YÈcako appiyo hoti, yÈcaÑ adadamappiyo. 
   TasmÈhaÑ taÑ na yÈcÈmi, mÈ me videssanÈ ah|”ti. 

 So hi nÈma bhikkhave RaÔÔhapÈlo kulaputto sakaÑ pitaraÑ evaÑ 
vakkhati, kima~gaÑ pana jano janaÑ. 
 
 347. GihÊnaÑ bhikkhave dussaÑharÈni bhogÈni sambhatÈnipi 
durakkhiyÈni. Tattha nÈma tumhe moghapurisÈ evaÑ dussaÑharesu bhogesu 
sambhatesupi durakkhiyesu yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharissatha 
“purisaÑ detha purisatthakaraÑ detha goÓaÑ detha sakaÔaÑ detha vÈsiÑ 
detha parasuÑ detha kuÔhÈriÑ detha kudÈlaÑ detha nikhÈdanaÑ detha 
valliÑ detha veÄuÑ detha muÒjaÑ detha pabbajaÑ detha tiÓaÑ detha 
mattikaÑ dethÈ”ti, netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. 
EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 348. “SaÒÒÈcikÈya pana bhikkhunÈ kuÔiÑ kÈrayamÈnena assÈmikaÑ 
attuddesaÑ pamÈÓikÈ kÈretabbÈ, tatridaÑ pamÈÓaÑ, dÊghaso 
______________________________________________________________ 
 * Khu 5. 161 piÔÔhepi. 
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dvÈdasa vidatthiyo SugatavidatthiyÈ, tiriyaÑ sattantarÈ, bhikkh| abhinetabbÈ 
vatthudesanÈya, tehi bhikkh|hi vatthu desetabbaÑ anÈrambhaÑ1 
saparikkamanaÑ, sÈrambhe2 ce bhikkhu vatthusmiÑ aparikkamane 
saÒÒÈcikÈya kuÔiÑ kÈreyya, bhikkh| vÈ anabhineyya vatthudesanÈya, 
pamÈÓaÑ vÈ atikkÈmeyya, saÑghÈdiseso”ti. 
 
 349. SaÒÒÈcikÈ nÈma sayaÑ yÈcitvÈ purisaÑpi purisatthakaraÑpi 
goÓaÑpi sakaÔaÑpi vÈsiÑpi parasuÑpi kuÔhÈriÑpi kudÈlaÑpi nikhÈdanaÑpi 
palliÑpi veÄuÑpi muÒjaÑpi pabbajaÑpi tiÓaÑpi mattikaÑpi. 

 KuÔi nÈma ullittÈ vÈ hoti avalittÈ vÈ ullittÈvalittÈ vÈ. 

 KÈrayamÈnenÈti karonto vÈ kÈrÈpento vÈ. 

 AssÈmikanti na aÒÒo koci sÈmiko hoti itthÊ vÈ puriso vÈ gahaÔÔho vÈ 
pabbajito vÈ. 

 Attuddesanti attano atthÈya. 

 PamÈÓikÈ kÈretabbÈ, tatridaÑ pamÈÓaÑ, dÊghaso dvÈdasa vidatthiyo 
SugatavidatthiyÈti bÈhirimena mÈnena. 

 TiriyaÑ sattantarÈti abbhantarimena mÈnena. 

 Bhikkh| abhinetabbÈ vatthudesanÈyÈti tena kuÔikÈrakena bhikkhunÈ 
kuÔivatthuÑ sodhetvÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante saÒÒÈcikÈya kuÔiÑ kattukÈmo 
assÈmikaÑ attuddesaÑ, sohaÑ bhante saÑghaÑ kuÔivatthu-olokanaÑ 
yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Sace sabbo saÑgho 
ussahati kuÔivatthuÑ oloketuÑ, sabbena saÑghena oloketabbaÑ, no ce 
sabbo saÑgho ussahati kuÔivatthuÑ oloketuÑ, ye tattha honti bhikkh| byattÈ 
paÔibalÈ sÈrambhaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ aparikkamanaÑ jÈnituÑ, 
te yÈcitvÈ sammannitabbÈ, evaÒca pana bhikkhave sammannitabbÈ. Byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈrabbhaÑ (Ka) 2. SÈrabbhe (Ka) 
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 350. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ ittannÈmo bhikkhu saÒÒÈcikÈya 
kuÔiÑ kattukÈmo assÈmikaÑ attuddesaÑ, so saÑghaÑ kuÔivatthu-olokanaÑ 
yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÒca itthannÈmaÒca 
bhikkh| sammanneyya itthannÈmassa bhikkhuno kuÔivatthuÑ oloketuÑ, esÈ 
Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÒÒÈcikÈya 
kuÔiÑ kattukÈmo assÈmikaÑ attuddesaÑ, so saÑghaÑ kuÔivatthu-olokanaÑ 
yÈcati, saÑgho itthannÈmaÒca itthannÈmaÒca bhikkh| sammannati 
itthannÈmassa bhikkhuno kuÔivatthuÑ oloketuÑ, yassÈyasmato khamati 
itthannÈmassa ca itthannÈmassa ca bhikkh|naÑ sammuti1 itthannÈmassa 
bhikkhuno kuÔivatthuÑ oloketuÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 SammatÈ saÑghena itthannÈmo ca itthannÈmo ca bhikkh| 
itthannÈmassa bhikkhuno kuÔivatthuÑ oloketuÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 351. Tehi sammatehi bhikkh|hi tattha gantvÈ kuÔivatthu oloketabbaÑ, 
sÈrambhaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ aparikkamanaÑ jÈnitabbaÑ. Sace 
sÈrambhaÑ hoti aparikkamanaÑ, “mÈ idha karÊ”ti vattabbo. Sace 
anÈrambhaÑ hoti saparikkamanaÑ, saÑghassa ÈrocetabbaÑ “anÈrambhaÑ 
saparikkamanan”ti. Tena kuÔikÈrakena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante 
saÒÒÈcikÈya kuÔiÑ kattukÈmo assÈmikaÑ attuddesaÑ, sohaÑ bhante 
saÑghaÑ kuÔivatthudesanaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi 
yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 352. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÒÒÈcikÈya 
kuÔiÑ kattukÈmo assÈmikaÑ attuddesaÑ, so saÑghaÑ kuÔivatthudesanaÑ 
yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno 
kuÔivatthuÑ deseyya, esÈ Òatti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sammati (SyÈ) 
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 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÒÒÈcikÈya 
kuÔiÑ kattukÈmo assÈmikaÑ attuddesaÑ, so saÑghaÑ kuÔivatthudesanaÑ 
yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno kuÔivatthuÑ deseti, yassÈyasmato 
khamati itthannÈmassa bhikkhuno kuÔivatthussa desanÈ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DesitaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno kuÔivatthu, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 353. SÈrambhaÑ nÈma kipillikÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, upacikÈnaÑ vÈ 
Èsayo hoti, und|rÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, ahÊnaÑ vÈ Èsayo hoti, vicchikÈnaÑ vÈ 
Èsayo hoti, satapadÊnaÑ vÈ Èsayo hoti, hatthÊnaÑ vÈ Èsayo hoti, assÈnaÑ vÈ 
Èsayo hoti, sÊhÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, byagghÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, dÊpÊnaÑ vÈ 
Èsayo hoti, acchÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, taracchÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, yesaÑ 
kesaÒci tiracchÈnagatÈnaÑ pÈÓÈnaÑ Èsayo hoti, pubbaÓÓanissitaÑ vÈ hoti, 
aparaÓÓanissitaÑ vÈ hoti, abbhÈghÈtanissitaÑ vÈ hoti, ÈghÈtananissitaÑ vÈ 
hoti, susÈnanissitaÑ vÈ hoti, uyyÈnanissitaÑ vÈ hoti, rÈjavatthunissitaÑ vÈ 
hoti, hatthisÈlÈnissitaÑ vÈ hoti, assasÈlÈnissitaÑ vÈ hoti, 
bandhanÈgÈranissitaÑ vÈ hoti, pÈnÈgÈranissitaÑ vÈ hoti, s|nanissitaÑ vÈ 
hoti, racchÈnissitaÑ vÈ hoti, caccaranissita`Ñ vÈ hoti, sabhÈnissitaÑ vÈ hoti, 
saÑsaraÓanissitaÑ vÈ1 hoti, etaÑ sÈrambhaÑ nÈma. 

 AparikkamanaÑ nÈma na sakkÈ hoti yathÈyuttena sakaÔena 
anuparigantuÑ, samantÈ nisseÓiyÈ anuparigantuÑ, etaÑ aparikkamanaÑ 
nÈma. 

 AnÈrambhaÑ nÈma na kipillikÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, na upacikÈnaÑ vÈ 
Èsayo hoti, na und|rÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, na ahÊnaÑ vÈ Èsayo hoti, na 
vicchikÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, na satapadÊnaÑ vÈ Èsayo hoti -pa- na 
saÑsaraÓanissitaÑ vÈ hoti, etaÑ anÈrambhaÑ nÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÒcaraÓanissitaÑ vÈ (Ka) 
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 SaparikkamanaÑ nÈma sakkÈ hoti yathÈyuttena sakaÔena 
anuparigantuÑ, samantÈ nisseÓiyÈ anuparigantuÑ, etaÑ saparikkamanaÑ 
nÈma. 

 SaÒÒÈcikÈ nÈma sayaÑ yÈcitvÈ purisaÑpi 
purisatthakaraÑpi -pa- mattikaÑpi. 

 KuÔi nÈma ullittÈ vÈ hoti avalittÈ vÈ ullittÈvalittÈ vÈ. 

 KÈreyyÈti karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ. 

 Bhikkh| vÈ anabhineyya vatthudesanÈya pamÈÓaÑ vÈ atikkÈmeyyÈti 
Òattidutiyena kammena kuÔivatthuÑ na desÈpetvÈ ÈyÈmato vÈ vitthÈrato vÈ 
antamaso kesaggamattaÑpi atikkÈmetvÈ karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, payoge 
dukkaÔaÑ. EkaÑ piÓÉaÑ anÈgate Èpatti thullaccayassa. TasmiÑ piÓÉe Ègate 
Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 354. Bhikkhu kuÔiÑ karoti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. . Bhikkhu 
kuÔiÑ karoti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa. Bhikkhu kuÔiÑ karoti adesitavatthukaÑ 
anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa. . Bhikkhu 
kuÔiÑ karoti adesitavatthukaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 
 
 355. Bhikkhu kuÔiÑ karoti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. Bhikkhu kuÔiÑ karoti 
desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti dukkaÔassa. . Bhikkhu 
kuÔiÑ karoti desitavatthukaÑ anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti desitavatthukaÑ anÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, anÈpatti.  

 Bhikkhu kuÔiÑ karoti pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, 
Èpatti saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti 
pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena 
dukkaÔassa. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti pamÈÓÈtikkantaÑ anÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti 
pamÈÓÈtikkantaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesassa.  
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 Bhikkhu kuÔiÑ karoti pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti dukkaÔassa. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti pamÈÓikaÑ 
anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dukkaÔassa. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti 
pamÈÓikaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 

 Bhikkhu kuÔiÑ karoti adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. . 
Bhikkhu kuÔiÑ karoti adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesena dukkaÔassa. . Bhikkhu 
kuÔiÑ karoti adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ anÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdesesena dukkaÔassa. . Bhikkhu 
kuÔiÑ karoti adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ anÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesÈnaÑ. 

 Bhikkhu kuÔiÑ karoti desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti 
desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ 
anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dukkaÔassa. . Bhikkhu kuÔiÑ karoti 
desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti.  
 
 356. Bhikkhu samÈdisati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena kukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu samÈdisati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti.  

 Bhikkhu samÈdisati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- 
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anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu samÈdisati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 

 Bhikkhu samÈdisati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dvinnaÑ saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesena 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dvinnaÑ saÑghÈdisesenaÑ. 

 Bhikkhu samÈdisati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ samarikkamanaÑ, anÈpatti. 
 
 357. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, na ca 
samÈdisati “desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. 
Tassa kuÔiÑ karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, 
Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesassa.  

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, na ca samÈdisati 
“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti.  
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 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, na ca samÈdisati 
“pamÈÓikÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈram bhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, na ca samÈdisati 
“pamÈÓikÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, na ca samÈdisati 
“desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. 
Tassa kuÔiÑ karonti adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesena dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dvinnaÑ saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, 
Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesÈnaÑ.  

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, na ca samÈdisati 
“desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. 
Tassa kuÔiÑ karonti desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 
 
 358. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati 
ca “desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira 
me kayirati adesitavatthukÈ sÈrambhÈ aparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ 
sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ 
ca saparikkamanÈ cÈ”ti. No ce sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, 
Èpatti dukkaÔassa.  
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 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira 
me kayirati adesitavatthukÈ sÈrambhÈ saparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ 
sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ 
cÈ”ti. No ce sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti adesitavatthukaÑ anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira 
me kayirati adesitavatthukÈ anÈrambhÈ aparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ 
sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “desitavatthukÈ ca hotu 
saparikkamanÈ cÈ”ti. No ce sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, 
Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti adesitavatthukaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira 
me kayirati adesitavatthukÈ anÈrambhÈ saparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ 
sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “desitavatthukÈ hot|”ti. No ce 
sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira 
me kayirati desitavatthukÈ sÈrambhÈ aparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ 
sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “anÈrambhÈ ca hotu 
saparikkamanÈ cÈ”ti. No ce sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, 
Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ. So suÓÈti 
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“kuÔi kira me kayirati desitavatthukÈ sÈrambhÈ saparikkamanÈ”ti. Tena 

bhikkhunÈ sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “anÈrambhÈ hot|”ti. No 

ce sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 

“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 

karonti desitavatthukaÑ anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira 

me kayirati desitavatthukÈ anÈrambhÈ aparikkamanÈti”. Tena bhikkhunÈ 

sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “saparikkamanÈ hot|”ti. No ce 

sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 

“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 

karonti desitavatthukaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 

 

 359. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati 

ca “pamÈÓikÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 

karonti pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira 

me kayirati pamÈÓÈtikkantÈ sÈrambhÈ aparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ 

sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “pamÈÓikÈ ca hotu anÈrambhÈ ca 

saparikkamanÈ cÈ”ti -pa- “pamÈÓikÈ ca hotu anÈrambhÈ 

cÈ”ti -pa- “pamÈÓikÈ ca hotu saparikkamanÈ cÈ”ti -pa- “pamÈÓikÈ hot|”ti. 

No ce sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 

“pamÈÓikÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 

pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira me kayirati 

pamÈÓikÈ sÈrambhÈ aparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ 

d|to vÈ pÈhetabbo “anÈrambhÈ ca hotu saparikkamanÈ 

cÈ”ti -pa- “anÈrambhÈ hot|”ti -pa- “saparikkamanÈ hot|”ti -pa-. AnÈpatti.  
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 360. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati 
ca “desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. 
Tassa kuÔiÑ karonti adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira me kayirati adesitavatthukÈ 
pamÈÓÈtikkantÈ sÈrambhÈ aparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ sÈmaÑ vÈ 
gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca 
anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti -pa- “desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca 
anÈrambhÈ cÈ”ti -pa- “desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca saparikkamanÈ 
cÈ”ti -pa- “desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ cÈ”ti. No ce sÈmaÑ vÈ 
gaccheyya d|taÑ vÈ pahiÓeyya, Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. 
Tassa kuÔiÑ karonti desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ. So suÓÈti “kuÔi kira me kayirati desitavatthukÈ pamÈÓikÈ 
sÈrambhÈ aparikkamanÈ”ti. Tena bhikkhunÈ sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ 
pÈhetabbo “anÈrambhÈ ca hotu saparikkamanÈ cÈ”ti -pa- “anÈrambhÈ 
hot|”ti -pa- “saparikkamanÈ hot|”ti -pa-. AnÈpatti. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
tiÓÓaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 

 



 VinayapiÔaka 234 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“pamÈÓikÈ ca hotu anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ tiÓÓaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dukkaÔassa.  

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“pamÈÓikÈ ca hotu anarambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. Tassa kuÔiÑ karonti 
pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. 
Tassa kuÔiÑ karonti adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ catunnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ tiÓÓaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- anÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ tiÓÓaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- anÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthukÈ ca hotu pamÈÓikÈ ca anÈrambhÈ ca saparikkamanÈ cÈ”ti. 
Tassa kuÔiÑ karonti desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, anÈpatti.  
 
 361. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So ce vippakate 
Ègacchati, tena bhikkhunÈ sÈ kuÔi aÒÒassa vÈ dÈtabbÈ bhinditvÈ vÈ puna 
kÈtabbÈ, no ce aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, Èpatti 
saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ.  
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 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ. So ce vippakate 
Ègacchati, tena bhikkhunÈ sÈ kuÔi aÒÒassa vÈ dÈtabbÈ bhinditvÈ vÈ puna 
kÈtabbÈ, no ce aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ -pa- Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ -pa- Èpatti 
saÑghÈdisesassa.  

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So ce vippakate 
Ègacchati, tena bhikkhunÈ sÈ kuÔi aÒÒassa vÈ dÈtabbÈ bhinditvÈ vÈ puna 
kÈtabbÈ, no ce aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, Èpatti 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ. Œpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. Œpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ. AnÈpatti. 
 
 362. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So ce vippakate 
Ègacchati, tena bhikkhunÈ sÈ kuÔi aÒÒassa vÈ dÈtabbÈ bhinditvÈ vÈ puna 
kÈtabbÈ, no ce aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, Èpatti 
saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ. 
Œpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. Œpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So ce vippakate Ègacchati, 
tena bhikkhunÈ sÈ kuÔi aÒÒassa vÈ dÈtabbÈ bhinditvÈ vÈ puna kÈtabbÈ, no ce 
aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ. Œpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. Œpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti adesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So 
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ce vippakate Ègacchati, tena bhikkhunÈ sÈ kuÔi aÒÒassa vÈ dÈtabbÈ bhinditvÈ 
vÈ puna kÈtabbÈ, no ce aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, 
Èpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ. Œpatti dvinnaÑ saÑghÈdesesena 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. Œpatti dvinnaÑ 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dvinnaÑ saÑghÈdisesÈnaÑ.  

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So ce 
vippakate Ègacchati, tena bhikkhunÈ sÈ kuÔi aÒÒassa vÈ dÈtabbÈ bhinditvÈ vÈ 
puna kÈtabbÈ, no ce aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, Èpatti 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “kuÔiÑ me karothÈ”ti. Tassa kuÔiÑ 
karonti desitavatthukaÑ pamÈÓikaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, 
anÈpatti. 
 
 363. AttanÈ vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 AttanÈ vippakataÑ parehi pariyosÈpeti1, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Parehi vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Parehi vippakataÑ parehi pariyosÈpeti1 Èpatti saÑghÈdisesassa. 
 
 364. AnÈpatti leÓe guhÈya tiÓakuÔikÈya aÒÒassatthÈya vÈsÈgÈraÑ 
ÔhapetvÈ sabbattha, anÈpatti ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

KuÔikÈrasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PariyosÈvÈpeti (Ka) 
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7. VihÈrakÈrasikkhÈpada 

 365. Tena samayena Buddho BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena Èyasmato Channassa upaÔÔhÈko 
gahapati ÈyasmantaÑ ChannaÑ etadavoca “vihÈravatthuÑ bhante jÈnÈhi, 
ayyassa vihÈraÑ kÈrÈpessÈmÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Channo vihÈravatthuÑ 
sodhento aÒÒataraÑ cetiyarukkhaÑ chedÈpesi gÈmap|jitaÑ nigamap|jitaÑ 
nagarap|jitaÑ janapadap|jitaÑ raÔÔhap|jitaÑ. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ cetiyarukkhaÑ 
chedÈpessanti gÈmap|jitaÑ nigamap|jitaÑ nagarap|jitaÑ janapadap|jitaÑ 
raÔÔhap|jitaÑ, ekindriyaÑ samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÊvaÑ viheÔhentÊ1 ti. 
AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ, ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Channo cetiyarukkhaÑ chedÈpessati 
gÈmap|jitaÑ -pa- raÔÔhap|jitan”ti. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ 
ChannaÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ Channa cetiyarukkhaÑ chedÈpesi 
gÈmap|jitaÑ -pa- raÔÔhap|jitan”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa cetiyarukkhaÑ 
chedÈpessasi gÈmap|jitaÑ nigamap|jitaÑ nagarap|jitaÑ janapadap|jitaÑ 
raÔÔhap|jitaÑ, jÊvasaÒÒino hi moghapurisa manussÈ rukkhasmiÑ, netaÑ 
moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 366. “MahallakaÑ pana bhikkhunÈ vihÈraÑ kÈrayamÈnena sassÈmikaÑ 
attuddesaÑ bhikkh| abhinetabbÈ vatthudesanÈya, tehi bhikkh|hi vatthu 
desetabbaÑ anarambhaÑ saparikkamanaÑ. SÈrambhe ce bhikkhu 
vatthusmiÑ aparikkamane mahallakaÑ vihÈraÑ kÈreyya bhikkh| vÈ 
anabhineyya vatthudesanÈya, saÑghÈdiseso”ti. 
 
 367. Mahallako nÈma vihÈro sassÈmiko vuccati. 

 VihÈro nÈma ullitto vÈ hoti avalitto vÈ ullittÈvalitto vÈ. 
______________________________________________________________ 

1. ViheÔhessanti (katthaci) 
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 KÈrayamÈnenÈti karonto vÈ kÈrÈpento vÈ. 

 SassÈmikanti aÒÒo koci sÈmiko hoti itthÊ vÈ puriso vÈ gahaÔÔho vÈ 
pabbajito vÈ. 

 Attu ddesanti attano atthÈya. 

 Bhikkh| abhinetabbÈ vatthudesanÈyÈti tena vihÈrakÈrakena bhikkhunÈ 
vihÈravatthuÑ sodhetvÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante mahallakaÑ vihÈraÑ 
kattukÈmo sassÈmikaÑ attuddesaÑ, sohaÑ bhante saÑghaÑ vihÈravatthu-
olokanaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Sace sabbo 
saÑgho ussahati vihÈravatthuÑ oloketuÑ, sabbena saÑghena oloketabbaÑ. 
No ce sabbo saÑgho ussahati vihÈravatthuÑ oloketuÑ, ye tattha honti 
bhikkh| byattÈ paÔibalÈ sÈrambhaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ 
aparikkamanaÑ jÈnituÑ, te yÈcitvÈ sammannitabbÈ. EvaÒca pana bhikkhave 
sammannitabbÈ, byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 368. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu mahallakaÑ 
vihÈraÑ kattukÈmo sassÈmikaÑ attuddesaÑ, so saÑghaÑ vihÈravatthu-
olokanaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÒca 
itthannÈmaÒca bhikkh| sammanneyya itthannÈmassa bhikkhuno 
vihÈravatthuÑ oloketuÑ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu mahallakaÑ 
vihÈraÑ kattukÈmo sassÈmikaÑ attuddesaÑ, so saÑghaÑ vihÈravatthu-
olokanaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmaÒca itthannÈmaÒca bhikkh| 
sammannÈti itthannÈmassa bhikkhuno vihÈravatthuÑ oloketuÑ, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa ca itthannÈmassa ca bhikkh|naÑ 
sammuti itthannÈmassa bhikkhuno vihÈravatthuÑ oloketuÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 SammatÈ saÑghena itthannÈmo ca itthannÈmo ca bhikkh| 
itthannÈmassa bhikkhuno vihÈravatthuÑ oloketuÑ, khamati saÑghassa, 
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
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 369. Tehi sammatehi bhikkh|hi tattha gantvÈ vihÈravatthu oloketabbaÑ, 
sÈrambhaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ aparikkamanaÑ jÈnitabbaÑ. Sace 
sÈrambhaÑ hoti aparikkamanaÑ, “mÈyidha karÊ”ti vattabbo. Sace 
anÈrambhaÑ hoti saparikkamanaÑ, saÑghassa ÈrocetabbaÑ “anÈrambhaÑ 
saparikkamanan”ti. Tena vihÈrakÈrakena bhikkhunÈ saÑghaÑ 
upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ 
pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo 
“ahaÑ bhante mahallakaÑ vihÈraÑ kattukÈmo sassÈmikaÑ attuddesaÑ, 
sohaÑ bhante saÑghaÑ vihÈravatthudesanaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi 
yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 
 
 370. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu mahallakaÑ 
vihÈraÑ kattukÈmo sassÈmikaÑ attuddesaÑ, so saÑghaÑ vihÈravatthu 
desanaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa 
bhikkhuno vihÈravatthuÑ deseyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu mahallakaÑ 
vihÈraÑ kattukÈmo sassÈmikaÑ attuddesaÑ, so saÑghaÑ 
vihÈravatthudesanaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno 
vihÈravatthuÑ deseti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno 
vihÈravatthussa desanÈ, so tuÓhÈssa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DesitaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno vihÈravatthu, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 371. SÈrambhaÑ nÈma kipillikÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, upacikÈnaÑ vÈ 
Èsayo hoti, und|rÈnaÑ vÈ -pa- ahÊnaÑ vÈ. VicchikÈnaÑ vÈ. SatapadÊnaÑ vÈ. 
HatthÊnaÑ vÈ. AssÈnaÑ vÈ. SÊhÈnaÑ vÈ. ByagghÈnaÑ vÈ. DÊpÊnaÑ vÈ. 
AcchÈnaÑ vÈ. TaracchÈnaÑ vÈ Èsayo hoti, yesaÑ kesaÒci 
tiracchÈnagatÈnaÑ pÈÓÈnaÑ Èsayo hoti, pubbaÓÓanissitaÑ vÈ hoti, 
aparaÓÓanissitaÑ vÈ hoti, abbhÈghÈtanissitaÑ vÈ hoti, ÈghÈtananissitaÑ vÈ 
hoti, susÈnanissitaÑ vÈ hoti, uyyÈnanissitaÑ vÈ hoti, rÈjavatthunissitaÑ vÈ 
hoti, hatthisÈlÈnissitaÑ vÈ hoti, assasÈlÈnissitaÑ vÈ hoti, 
bandhanÈgÈranissitaÑ vÈ hoti, 
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pÈnÈgÈranissitaÑ vÈ hoti, s|nanissitaÑ vÈ hoti, racchÈnissitaÑ vÈ hoti, 
caccaranissitaÑ vÈ hoti, sabhÈnissitaÑ vÈ hoti, saÑsaraÓanissitaÑ vÈ hoti, 
etaÑ sÈrambhaÑ nÈma. 

 AparikkamanaÑ nÈma na sakkÈ hoti yathÈyuttena sakaÔena 
anuparigantuÑ, samantÈ nisseÓiyÈ anuparigantuÑ, etaÑ aparikkamanaÑ 
nÈma. 

 AnÈrambhaÑ nÈma na kipillikÈnaÑ vÈ Èsayo hoti -pa- na 
saÑsaraÓanissitaÑ vÈ hoti, etaÑ anÈrambhaÑ nÈma. 

 SaparikkamanaÑ nÈma sakkÈ hoti yathÈyuttena sakaÔena 
anuparigantuÑ, samantÈ nisseÓiyÈ anuparigantuÑ, etaÑ saparikkamanaÑ 
nÈma. 

 Mahallako nÈma vihÈro sassÈmiko vuccati. 

 VihÈro nÈma ullitto vÈ hoti avalitto vÈ ullittÈvalitto vÈ.  

 KÈreyyÈti karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ.  

 Bhikkh| vÈ anabhineyya vatthudesanÈyÈti Òattidutiyena kammena 
vihÈravatthuÑ na desÈpetvÈ karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, payoge dukkaÔaÑ. EkaÑ 
piÓÉaÑ anÈgate Èpatti thullaccayassa. TasmiÑ piÓÉe Ègate Èpatti 
saÑghÈdesesassa. 

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 372. Bhikkhu vihÈraÑ karoti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. . Bhikkhu 
vihÈraÑ karoti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa. . Bhikkhu vihÈraÑ karoti adesitavatthukaÑ 
anarambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa. . Bhikkhu 
vihÈraÑ karoti adesitavatthukaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu vihÈraÑ karoti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, 
Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. . Bhikkhu vihÈraÑ karoti desitavatthukaÑ 
sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti dukkaÔassa. . Bhikkhu vihÈraÑ karoti 
desitavatthukaÑ anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dukkaÔassa. . Bhikkhu 
vihÈraÑ karoti desitavatthukaÑ anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 
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 373. Bhikkhu samÈdisati “vihÈraÑ me karothÈ”ti. Tassa vihÈraÑ 
karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, 
Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesassa.  

 Bhikkhu samÈdisati “vihÈraÑ me karothÈ”ti. Tassa vihÈraÑ karonti 
desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 
 
 374. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “vihÈraÑ me karothÈ”ti, na ca 
samÈdisati “desitavatthuko ca hotu anÈrambho ca saparikkamano cÈ”ti. 
Tassa vihÈraÑ karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ 
Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “vihÈraÑ me karothÈ”ti, na ca 
samÈdisati “desitavatthuko ca hotu anÈrambho ca saparikkamano cÈ”ti. 
Tassa vihÈraÑ karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 
 
 375. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “vihÈraÑ me karothÈ”ti, 
samÈdisati ca “desitavatthuko ca hotu anÈrambho ca saparikkamano cÈ”ti. 
Tassa vihÈraÑ karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So 
suÓÈti “vihÈro kira me kayirati adesitavatthuko sÈrambho aparikkamano”ti. 
Tena bhikkhunÈ sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “desitavatthuko ca 
hotu anÈrambho ca saparikkamano cÈ”ti -pa- “desitavatthuko ca hotu 
anÈrambho cÈ”ti -pa- “desitavatthuko ca hotu saparikkamano 
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cÈ”ti -pa- “desitavatthuko hot|”ti. No ce sÈmaÑ vÈ gaccheyya d|taÑ vÈ 
pahiÓeyya, Èpatti dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “vihÈraÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthuko ca hotu anÈrambho ca saparikkamano cÈ”ti. Tassa vihÈraÑ 
karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So suÓÈti “vihÈro kira 
me kayirati desitavatthuko sÈrambho aparikkamano”ti. Tena bhikkhunÈ 
sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo “anÈrambho ca hotu 
saparikkamano cÈ”ti -pa- “anÈrambho hot|”ti. “Saparikkamano hot|”ti. 
AnÈpatti.  
 
 376. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “vihÈraÑ me karothÈ”ti, 
samÈdisati ca “desitavatthuko ca hotu anÈrambho ca saparikkamano cÈ”ti. 
Tassa vihÈraÑ karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
kÈrukÈnaÑ tiÓÓaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
kÈrukÈnaÑ dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
kÈrukÈnaÑ dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
kÈrukÈnaÑ dukkaÔassa. 

 Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “vihÈraÑ me karothÈ”ti, samÈdisati ca 
“desitavatthuko ca hotu anÈrambho ca saparikkamano cÈ”ti. Tassa vihÈraÑ 
karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti kÈrukÈnaÑ 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti.  
 
 377. Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “vihÈraÑ me karothÈ”ti. Tassa 
vihÈraÑ karonti adesitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So ce 
vippakate Ègacchati, tena bhikkhunÈ so vihÈro aÒÒassa vÈ dÈtabbo bhinditvÈ 
vÈ puna kÈtabbo, no ce aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, 
Èpatti saÑghÈdesesena dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ 
aparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ 
saparikkamanaÑ, Èpatti saÑghÈdisesassa. 
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  Bhikkhu samÈdisitvÈ pakkamati “vihÈraÑ me karothÈ”ti. Tassa vihÈraÑ 
karonti desitavatthukaÑ sÈrambhaÑ aparikkamanaÑ. So ce vippakate 
Ègacchati, tena bhikkhunÈ so vihÈro aÒÒassa vÈ dÈtabbo bhinditvÈ vÈ puna 
kÈtabbo, no ce aÒÒassa vÈ dadeyya bhinditvÈ vÈ puna kÈreyya, Èpatti 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ -pa- sÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ aparikkamanaÑ, Èpatti 
dukkaÔassa -pa- anÈrambhaÑ saparikkamanaÑ, anÈpatti. 
 
 378. AttanÈ vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, Èpatti saÑghÈdesesassa.  

 AttanÈ vippakataÑ parehi pariyosÈpeti, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Parehi vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Parehi vippakataÑ parehi pariyosÈpeti, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 
 379. AnÈpatti leÓe guhÈya tiÓakuÔikÈya aÒÒassatthÈya vÈsÈgÈraÑ 
ÔhapetvÈ sabbattha, anÈpatti ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

VihÈrakÈrasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 

_____ 
 

8. DuÔÔhadosasikkhÈpada 

 380. * Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmatÈ Dabbena Mallaputtena 
jÈtiyÈ sattavassena arahattaÑ sacchikataÑ hoti, yaÑ kiÒci1 sÈvakena 
pattabbaÑ, sabbaÑ tena anuppattaÑ hoti, natthi cassa kiÒci uttari 
karaÓÊyaÑ, katassa vÈ paticayo. Atha kho Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “mayÈ kho jÈtiyÈ 
sattavassena arahattaÑ sacchikataÑ, yaÑ kiÒci sÈvakena pattabbaÑ, sabbaÑ 
mayÈ anuppattaÑ, natthi ca me kiÒci uttari karaÓÊyaÑ, katassa vÈ paticayo, 
kiÑ nu kho ahaÑ saÑghassa veyyÈvaccaÑ kareyyan”ti. 

 Atha kho Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa etadahosi “yaÑ n|nÈhaÑ 
saÑghassa senÈsanaÒca paÒÒapeyyaÑ bhattÈni ca uddiseyyan”ti. Atha kho 
______________________________________________________________ 
 1. YaÒca kiÒci (SÊ, Ka) * IdaÑ vatthu Vi 4. 191 piÔÔhÈdÊsupi ÈgataÑ. 
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ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto 
BhagavantaÑ etadavoca “idha mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa 
evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi mayÈ kho jÈtiyÈ sattavassena arahattaÑ 
sacchikataÑ, yaÑ kiÒci sÈvakena pattabbaÑ, sabbaÑ mayÈ anuppattaÑ, 
natthi ca me kiÒci uttari karaÓÊyaÑ, katassa vÈ paticayo, kiÑ nu kho ahaÑ 
saÑghassa veyyÈvaccaÑ kareyyan”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi 
‘yaÑn|nÈhaÑ saÑghassa senÈsanaÒca paÒÒapeyyaÑ, bhattÈni ca 
uddiseyyan’ti, icchÈmahaÑ bhante saÑghassa senÈsanaÒca paÒÒapetuÑ 
bhattÈni ca uddisitun”ti. SÈdhu sÈdhu Dabba, tena hi tvaÑ Dabba saÑghassa 
senÈsanaÒca paÒÒapehi bhattÈni ca uddisÈti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ 
Dabbo Mallaputto Bhagavato paccassosi. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne 
etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “tena hi 
bhikkhave saÑgho DabbaÑ MallaputtaÑ senÈsanapaÒÒÈpakaÒca 
bhattuddesakaÒca sammannatu, evaÒca pana bhikkhave sammannitabbo, 
paÔhamaÑ Dabbo Mallaputto yÈcitabbo. YÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 381. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ senÈsanapaÒÒÈpakaÒca bhattuddesakaÒca 
sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ 
senÈsanapaÒÒÈpakaÒca bhattuddesakaÒca sammannati, yassÈyasmato 
khamati Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa senÈsanapaÒÒÈpakassa ca 
bhattuddesakassa ca sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya.  

 Sammato saÑghena ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto senÈsanapaÒÒÈpako ca 
bhattuddesako ca, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti.  
 
 382. Sammato ca panÈyasmÈ Dabbo Mallaputto sabhÈgÈnaÑ 
bhikkh|naÑ ekajjhaÑ senÈsanaÑ paÒÒapeti, ye te bhikkh| suttantikÈ, tesaÑ 
ekajjhaÑ 
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senÈsanaÑ paÒÒapeti “te aÒÒamaÒÒaÑ suttantaÑ sa~gÈyissantÊ”ti. Ye te 
bhikkh| vinayadharÈ, tesaÑ ekajjhaÑ senÈsanaÑ paÒÒapeti “te 
aÒÒamaÒÒaÑ vinayaÑ vinicchinissantÊ”ti1. Ye te bhikkh| dhammakathikÈ, 
tesaÑ ekajjhaÑ senÈsanaÑ paÒÒapeti “te aÒÒamaÒÒaÑ dhammaÑ 
sÈkacchissantÊ”ti. Ye te bhikkh| jhÈyino, tesaÑ ekajjhaÑ senÈsanaÑ 
paÒÒapeti “te aÒÒamaÒÒaÑ na byÈbÈdhissantÊ”ti2. Ye te bhikkh| 
tiracchÈnakathikÈ kÈyadaÄhibahulÈ3 viharanti, tesaÑpi ekajjhaÑ senÈsanaÑ 
paÒÒapeti “imÈyapime Èyasmanto ratiyÈ acchissantÊ”ti. Yepi te bhikkh| 
vikÈle Ègacchanti, tesaÑpi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ teneva Èlokena 
senÈsanaÑ paÒÒapeti, apisu bhikkh| saÒcicca vikÈle Ègacchanti “mayaÑ 
Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa iddhipÈÔihÈriyaÑ passissÈmÈ”ti.  

 Te ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti 
“amhÈkaÑ Èvuso dabba senÈsanaÑ paÒÒapehÊ”ti. Te ÈyasmÈ Dabbo 
Mallaputto evaÑ vadeti “katthÈyasmantÈ icchanti kattha paÒÒapemÊ”ti. Te 
saÒcicca d|re apadisanti “amhÈkaÑ Èvuso Dabba Gijjhak|Ôe pabbate 
senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso CorapapÈte senÈsanaÑ paÒÒapehi, 
amhÈkaÑ Èvuso Isigilipasse kÈÄasilÈyaÑ senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ 
Èvuso VebhÈrapasse SattapaÓÓiguhÈyaÑ senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ 
Èvuso SÊtavane SappasoÓÉikapabbhÈre senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ 
Èvuso GotamakakandarÈyaÑ senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso 
TindukakandarÈyaÑ senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso 
TapodakandarÈyaÑ senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso TapodÈrÈme 
senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso JÊvakambavane senÈsanaÑ 
paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso MaddakucchismiÑ migadÈye senÈsanaÑ 
paÒÒapehÊ”ti. 

 TesaÑ ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ a~guliyÈ 
jalamÈnÈya purato purato gacchati. Tepi teneva Èlokena Èyasmato Dabbassa 
Mallaputtassa piÔÔhito piÔÔhito gacchanti. TesaÑ ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto 
evaÑ senÈsanaÑ paÒÒapeti “ayaÑ maÒco, idaÑ pÊÔhaÑ, ayaÑ bhisi, idaÑ 
bibbohanaÑ, idaÑ vaccaÔÔhÈnaÑ, idaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PinicchissantÊti (Ka) 2. Na byÈbÈhissantÊti (Ka)  3. KÈyadaÉÉhibahulÈ (SÊ) 

 



 VinayapiÔaka 246 

passavaÔÔhÈnaÑ, idaÑ pÈnÊyaÑ, idaÑ paribhojanÊyaÑ, ayaÑ kattaradaÓÉo, 
idaÑ saÑghassa katikasaÓÔhÈnaÑ, imaÑ kÈlaÑ pavisitabbaÑ, imaÑ kÈlaÑ 
nikkhamitabban”ti. TesaÑ ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto evaÑ senÈsanaÑ 
paÒÒapetvÈ punadeva veÄuvanaÑ paccÈgacchati. 
 
 383. Tena kho pana samayena Mettiyabh|majakÈ1 bhikkh| navakÈ ceva 
honti appapuÒÒÈ ca, yÈni saÑghassa lÈmakÈni senÈsanÈni, tÈni tesaÑ 
pÈpuÓanti lÈmakÈni ca bhattÈni. Tena kho pana samayena RÈjagahe manussÈ 
icchanti therÈnaÑ bhikkh|naÑ abhisa~khÈrikaÑ piÓÉapÈtaÑ dÈtuÑ 
sappimpi telampi uttaribha~gampi. Mettiyabh|majakÈnaÑ pana bhikkh|naÑ 
pÈkatikaÑ denti yathÈrandhaÑ kaÓÈjakaÑ bila~gadutiyaÑ. Te 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtappaÔikkantÈ there bhikkh| pucchanti “tumhÈkaÑ 
Èvuso bhattagge kiÑ ahosi, tumhÈkaÑ Èvuso bhattagge kiÑ ahosÊ”ti. Ekacce 
therÈ evaÑ vadanti “amhÈkaÑ Èvuso sappi ahosi, telaÑ ahosi, 
uttaribha~gaÑ ahosÊ”ti. Mettiyabh|majakÈ pana bhikkh| evaÑ vadanti 
“amhÈkaÑ Èvuso na kiÒci ahosi, pÈkatikaÑ yathÈrandhaÑ kaÓÈjakaÑ 
bila~gadutiyan”ti. 

 Tena kho pana samayena kalyÈÓabhattiko gahapati saÑghassa 
catukkabhattaÑ deti niccabhattaÑ, so bhattagge saputtadÈro upatiÔÔhitvÈ 
parivisati, aÒÒe odanena pucchanti, aÒÒe s|pena pucchanti, aÒÒe telena 
pucchanti, aÒÒe uttaribha~gena pucchanti. Tena kho pana samayena 
kalyÈÓabhattikassa gahapatino bhattaÑ svÈtanÈya Mettiyabh|majakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ uddiÔÔhaÑ hoti. Atha kho kalyÈÓabhattiko gahapati ÈrÈmaÑ 
agamÈsi kenacideva karaÓÊyena. So yenÈyasmÈ Dabbo Mallaputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho kalyÈÓabhattikaÑ 
gahapatiÑ ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto dhammiyÈ kathÈya sandassesi 
samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho kalyÈÓabhattiko gahapati 
ÈyasmatÈ Dabbena Mallaputtena dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito 
samuttejito sampahaÑsito ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ etadavoca 
“kassa bhante amhÈkaÑ ghare svÈtanÈya bhattaÑ uddiÔÔhan”ti. 
Mettiyabh|majakÈnaÑ kho gahapati bhikkh|naÑ 
______________________________________________________________ 
 1. BhummajakÈ (SÊ, SyÈ) 
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tumhÈkaÑ ghare svÈtanÈya bhattaÑ uddiÔÔhanti. Atha kho kalyÈÓabhattiko 
gahapati anattamano ahosi “kathaÑ hi nÈma pÈpabhikkh| amhÈkaÑ ghare 
bhuÒjissantÊ”ti gharaÑ gantvÈ dÈsiÑ ÈÓÈpesi “ye je sve bhattikÈ Ègacchanti, 
te koÔÔhake ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ kaÓÈjakena bila~gadutiyena parivisÈ”ti. 
EvaÑ ayyÈti kho sÈ dÈsÊ kalyÈÓabhattikassa gahapatino paccassosi.  

 Atha kho Mettiyabh|majakÈ bhikkh| “hiyyo kho Èvuso amhÈkaÑ 
kalyÈÓabhattikassa gahapatino bhattaÑ uddiÔÔhaÑ, sve amhe kalyÈÓabhattiko 
gahapati saputtadÈro upatiÔÔhitvÈ parivisissati, aÒÒe odanena pucchissanti, 
aÒÒe s|pena pucchissanti, aÒÒe telena pucchissanti, aÒÒe uttaribha~gena 
pucchissantÊ”ti te teneva somanassena na cittar|paÑ rattiyÈ supiÑsu. Atha 
kho Mettiyabh|majakÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaraÑ 
ÈdÈya yena kalyÈÓabhattikassa gahapatino nivesanaÑ tenupasa~kamiÑsu. 
AddasÈ kho sÈ dÈsÊ Mettiyabh|majake bhikkh| d|ratova Ègacchante, 
disvÈna koÔÔhake ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ Mettiyabh|majake bhikkh| etadavoca 
“nisÊdatha bhante”ti. Atha kho Mettiyabh|majakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
etadahosi “nissaÑsayaÑ kho na tÈva bhattaÑ siddhaÑ bhavissati, yathÈ1 
mayaÑ koÔÔhake nisÊdeyyÈmÈ”ti2. Atha kho sÈ dÈsÊ kaÓÈjakena 
bila~gadutiyena upagacchi “bhuÒjatha bhante”ti. MayaÑ kho bhagini 
niccabhattikÈti. JÈnÈmi ayyÈ niccabhattikÈti, apicÈhaÑ hiyyova gahapatinÈ 
ÈÓattÈ “ye je sve bhattikÈ Ègacchanti, te koÔÔhake ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ 
kaÓÈjakena bila~gadutiyena parivisÈ”ti, bhuÒjatha bhanteti. Atha kho 
Mettiyabh|majakÈ bhikkh| “hiyyo kho Èvuso kalyÈÓabhattiko gahapati 
ÈrÈmaÑ agamÈsi Dabbassa Mallaputtassa santike, nissaÑsayaÑ kho mayaÑ 
Dabbena Mallaputtena gahapatino antare3 paribhinnÈ”ti te teneva 
domanassena na cittar|paÑ bhuÒjiÑsu. Atha kho Mettiyabh|majakÈ 
bhikkh| pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtappaÔikkantÈ ÈrÈmaÑ gantvÈ pattacÊvaraÑ 
paÔisÈmetvÈ bahÈrÈmakoÔÔheke sa~ghÈÔipallatthikÈya nisÊdiÑsu tuÓhÊbh|tÈ 
ma~kubh|tÈ pattakkhandhÈ adhomukhÈ pajjhÈyantÈ appaÔibhÈnÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. YÈva (SÊ) 2. NisÊdÈpÊyeyyÈmÈti (SÊ), nisÊdÈpÊyÈmÈti (SyÈ)  
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 Atha kho MettiyÈ bhikkhunÊ yena Mettiyabh|majakÈ bhikkh| 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Mettiyabh|majake bhikkh| etadavoca 
“vandÈmi ayyÈ”ti. EvaÑ vutte Mettiyabh|majakÈ bhikkh| nÈlapiÑsu. 
Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho MettiyÈ bhikkhunÊ Mettiyabh|majake 
bhikkh| etadavoca “vandÈmi ayyÈ”ti. Tatiyampi kho Mettiyabh|majakÈ 
bhikkh| nÈlapiÑsu. KyÈhaÑ ayyÈnaÑ aparajjhÈmi, kissa maÑ ayyÈ 
nÈlapantÊti. TathÈ hi pana tvaÑ bhagini amhe Dabbena Mallaputtena 
viheÔhÊyamÈne ajjhupekkhasÊti. KyÈhaÑ ayyÈ karomÊti. Sace kho tvaÑ 
bhagini iccheyyÈsi, ajjeva BhagavÈ DabbaÑ MallaputtaÑ nÈsÈpeyyÈti. 
KyÈhaÑ ayyÈ karomi, kiÑ mayÈ sakkÈ kÈtunti. Ehi tvaÑ bhagini yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ evaÑ vadehi “idaÑ 
bhante nacchannaÑ nappatir|paÑ, yÈyaÑ bhante disÈ abhayÈ anÊtikÈ 
anupaddavÈ, sÈyaÑ disÈ sabhayÈ sa-ÊtikÈ sa-upaddavÈ, yato nivÈtaÑ tato 
savetaÑ1, udakaÑ maÒÒe ÈdittaÑ, ayyenamhi Dabbena Mallaputtena 
d|sitÈ”ti. EvaÑ ayyÈti kho MettiyÈ bhikkhunÊ Mettiyabh|majakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ 
MettiyÈ bhikkhunÊ BhagavantaÑ etadavoca “idaÑ bhante nacchannaÑ 
nappatir|paÑ, yÈyaÑ bhante disÈ abhayÈ anÊtikÈ anupaddavÈ, sÈyaÑ disÈ 
sabhaya sa-ÊtikÈ sa-upaddavÈ, yato nivÈtaÑ tato savÈtaÑ, udakaÑ maÒÒe 
ÈdittaÑ, ayyenamhi Dabbena Mallaputtena d|sitÈ”ti.  
 
 384. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ 
paÔipucchi “sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ kattÈ yathÈyaÑ bhikkhunÊ ÈhÈ”ti. 
YathÈ maÑ bhante BhagavÈ jÈnÈtÊti. Dutiyampi kho BhagavÈ -pa-. 
Tatiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ etadavoca 
“sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ kattÈ yathÈyaÑ bhikkhunÊ ÈhÈ”ti. YathÈ maÑ 
bhante BhagavÈ jÈnÈtÊti. Na kho Dabba DabbÈ evaÑ nibbeÔhenti, sace tayÈ 
kataÑ katanti vadehi, sace tayÈ akataÑ akatanti vadehÊti. Yato ahaÑ bhante 
jÈto nÈbhijÈnÈmi supinantenapi methunaÑ dhammaÑ paÔisevitÈ, pageva 
jÈgaroti. 
______________________________________________________________ 
 1. PavÈtaÑ (SÊ, SyÈ) 
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Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “tena hi bhikkhave MettiyaÑ 
bhikkhuniÑ nÈsetha, ime ca bhikkh| anuyuÒjathÈ”ti. IdaÑ vatvÈ BhagavÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho te bhikkh| MettiyaÑ bhikkhuniÑ nÈsesuÑ. Atha kho 
Mettiyabh|majakÈ bhikkh| te bhikkh| etadavocuÑ “mÈvuso MettiyaÑ 
bhikkhuniÑ nÈsetha, na sÈ kiÒci aparajjhati, amhehi sÈ ussÈhitÈ kupitehi 
anattamanehi cÈvanÈdhippÈyehÊ”ti. KiÑ pana tumhe Èvuso ÈyasmantaÑ 
DabbaÑ MallaputtaÑ am|lakena pÈrÈjikena dhammena anuddhaÑsethÈti. 
EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa-. te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma Mettiyabh|majakÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ DabbaÑ 
MallaputtaÑ am|lakena pÈrÈjikena dhammena anuddhaÑsessantÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| Mettiyabh|majake bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe bhikkhave 
DabbaÑ MallaputtaÑ am|lakena pÈrÈjikena dhammena anuddhaÑsethÈ”ti. 
SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe 
moghapurisÈ DabbaÑ MallaputtaÑ am|lakena pÈrÈjikena dhammena 
anuddhaÑsessatha, netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. 
EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyatha– 
 
 385. “Yo pana bhikkhu bhikkhuÑ duÔÔho doso appatÊto am|lakena 
pÈrÈjikena dhammena anuddhaÑseyya ‘appeva nÈma naÑ imamhÈ 
brahmacariyÈ cÈveyyan’ti, tato aparena samayena samanuggÈhÊyamÈno vÈ 
asamanuggÈhÊyamÈno vÈ am|lakaÒceva taÑ adhikaraÓaÑ hoti, bhikkhu ca 
dosaÑ patiÔÔhÈti, saÑghÈdiseso”ti. 
 
 386. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 Bhikkhunti aÒÒaÑ bhikkhuÑ. 

 DuÔÔho dosoti kupito anattamano anabhiraddho Èhatacitto khilajÈto. 

 AppatÊtoti tena ca kopena tena ca dosena tÈya ca anattamanatÈya tÈya ca 
anabhiraddhiyÈ appatÊto hoti.  
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 Am|lakaÑ nÈma adiÔÔhaÑ asutaÑ aparisa~kitaÑ. 

 PÈrÈjikena dhammenÈti catunnaÑ aÒÒatarena. 

 AnuddhaÑseyyÈti codeti vÈ codÈpeti vÈ. 

 Appeva nÈma naÑ imamhÈ brahmacariyÈ cÈveyyanti bhikkhubhÈvÈ 
cÈveyyaÑ, samaÓadhammÈ cÈveyyaÑ, sÊlakkhandhÈ cÈveyyaÑ, tapoguÓÈ 
cÈveyyaÑ. 

 Tato aparena samarenÈti yasmiÑ khaÓe anuddhaÑsito hoti, taÑ khaÓaÑ 
taÑ layaÑ taÑ muhuttaÑ vÊtivatte. 

 SamanuggÈhÊyamÈnoti yena vatthunÈ anuddhaÑsito hoti, tasmiÑ 
vatthusmiÑ samanuggÈhÊyamÈno. 

 AsamanuggÈhÊyamÈnoti na kenaci vuccamÈno. 

 AdhikaraÓaÑ nÈma cattÈri adhikaraÓÈni vivÈdÈdhikaraÓaÑ 
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ. 

 Bhikkhu ca dosaÑ patiÔÔhÈtÊti tucchakaÑ mayÈ bhaÓitaÑ, musÈ mayÈ 
bhaÓitaÑ, abh|taÑ mayÈ bhaÓitaÑ, ajÈnantena mayÈ bhaÓitaÑ. 

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 387. AdiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codeti 
“diÔÔho mayÈ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi, 
natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti 
vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa.  

 Asutassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, taÒce codeti “suto 
mayÈ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi, natthi 
tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti vÈcÈya 
vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Aparisa~kitassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, taÒce codeti 
“parisa~kito mayÈ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi 
asakyaputtiyosi, natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ 
saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
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 AdiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codeti “diÔÔho 
mayÈ suto ca pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi -pa- Èpatti 
vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 AdiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codeti “diÔÔho 
mayÈ parisa~kito ca pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi 
assamaÓosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 AdiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codeti “diÔÔho 
mayÈ suto ca parisa~kito ca pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi 
assamaÓosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Asutassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, taÒce codeti “suto 
mayÈ parisa~kito ca -pa-. Suto mayÈ diÔÔho ca -pa-. Suto mayÈ parisa~kito 
ca diÔÔho ca pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi -pa- Èpatti 
vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Aparisa~kitassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, taÒce codeti 
parisa~kito mayÈ diÔÔho ca -pa- parisa~kito mayÈ suto ca -pa- parisa~kito 
mayÈ diÔÔho ca suto ca pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi 
assamaÓosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 DiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codeti “suto 
mayÈ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi -pa- Èpatti vÈcÈya 
vÈcÈya saÑghÈdisesassa.  

 DiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codeti 
“parisa~kito mayÈ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi -pa- “suto mayÈ 
parisa~kito ca pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi -pa- Èpatti 
vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Sutassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, taÒce codeti 
“parisa~kito mayÈ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi -pa- “diÔÔho mayÈ 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi -pa- parisa~kito mayÈ diÔÔho ca pÈrÈjikaÑ 
dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya 
saÑghÈdisesassa.  
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 Parisa~kitassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, taÒce codeti 
“diÔÔho mayÈ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi -pa- “suto mayÈ pÈrÈjikaÑ 
dhammaÑ ajjhÈpannosi -pa- “diÔÔho mayÈ suto ca pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya 
saÑghÈdisesassa. 

 DiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, diÔÔhe vematiko 
diÔÔhaÑ no kappeti diÔÔhaÑ nassarati diÔÔhaÑ pamuÔÔho hoti -pa- sute 
vematiko sutaÑ no kappeti sutaÑ nassarati sutaÑ pamuÔÔho hoti -pa- 
parisa~kite vematiko parisa~kitaÑ no kappeti parisa~kitaÑ nassarati 
parisa~kitaÑ pamuÔÔho hoti. TaÒce codeti “parisa~kito mayÈ diÔÔho ca -pa- 
“parisa~kito mayÈ suto ca -pa- “parisa~kito mayÈ diÔÔho ca suto ca 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi, natthi tayÈ 
saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti vÈcÈya 
vÈcÈya saÑghÈdisesassa.  
 
 388. AdiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codÈpeti 
“diÔÔhosi pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi, 
natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti 
vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa.  

 Asutassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti -pa-. Aparisa~kitassa 
hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, taÒce codÈpeti parisa~kitosi 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya 
saÑghÈdisesassa.  

 AdiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codÈpeti 
diÔÔhosi sutosi -pa- diÔÔhosi parisa~kitosi -pa- diÔÔhosi sutosi parisa~kitosi 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi -pa-. Asutassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpanno”ti -pa-. Aparisa~kitassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpanno”ti, taÒce codÈpeti parisa~kitosi diÔÔhosi -pa- parisa~kitosi 
sutosi -pa- parisa~kitosi diÔÔhosi sutosi pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi 
assamaÓosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
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 DiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, taÒce codÈpeti 

sutosi -pa- taÒce codÈpeti parisa~kitosi -pa- taÒce codÈpeti sutosi 

parisa~kitosi pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi -pa- Èpatti 

vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Sutassa hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti -pa-. Parisa~kitassa 

hoti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, taÒcecodÈpeti diÔÔhosi -pa- taÒce 

codÈpeti sutosi -pa- taÒce codÈpeti diÔÔhosi sutosi pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 

ajjhÈpannosi assamaÓosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 DiÔÔhassa hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, diÔÔhe vematiko 

diÔÔhaÑ no kappeti diÔÔhaÑ nassarati diÔÔhaÑ pamuÔÔho hoti -pa- sute 

vematiko sutaÑ no kappeti sutaÑ nassarati sutaÑ pamuÔÔho 

hoti -pa- parisa~kite vematiko parisa~kitaÑ no kappeti parisa~kitaÑ 

nassarati parisa~kitaÑ pamuÔÔho hoti, taÒce codÈpeti “parisa~kitosi 

diÔÔhosi -pa- parisa~kitaÑ pamuÔÔho hoti, taÒce codÈpeti parisa~kitosi 

sutosi -pa- parisa~kitaÑ pamuÔÔho hoti, taÒce codÈpeti parisa~kitosi diÔÔhosi 

sutosi pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi, natthi 

tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti vÈcÈya 

vÈcÈya saÑghÈdisesassa.  

 

 389. Asuddhe suddhadiÔÔhi, suddhe asuddhadiÔÔhi, asuddhe 

asuddhadiÔÔhi, suddhe suddhadiÔÔhi. 

 Asuddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno, 

taÒce suddhadiÔÔhi samÈno anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ cÈvanÈdhippÈyo vadeti, 

Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa. 

 Asuddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno, 

taÒce suddhadiÔÔhi samÈno okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ cÈvanÈdhippÈyo vadeti, Èpatti 

saÑghÈdisesassa. 
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 Asuddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno, 
taÒce suddhadiÔÔhi samÈno anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ akkosÈdhippÈyo vadeti, 
Èpatti omasavÈdena dukkaÔassa. 

 Asuddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno, 
taÒce suddhadiÔÔhi samÈno okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ akkosÈdhippÈyo vadeti, Èpatti 
omasavÈdassa. 

 Suddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ anajjhÈpanno, 
taÒce asuddhadiÔÔhi samÈno anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ cÈvanÈdhippÈyo vadeti, 
Èpatti dukkaÔassa. 

 Suddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ anajjhÈpanno, 
taÒce asuddhadiÔÔhi samÈno okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ cÈvanÈdhippÈyo vadeti, 
anÈpatti.  

 Suddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ anajjhÈpanno, 
taÒce asuddhadiÔÔhi samÈno anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ akkosÈdhippÈyo vadeti, 
Èpatti omasavÈdena dukkaÔassa. 

 Suddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ anajjhÈpanno, 
taÒce asuddhadiÔÔhi samÈno okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ akkosÈdhippÈyo vadeti, Èpatti 
omasavÈdassa. 

 Asuddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno, 
taÒce asuddhadiÔÔhi samÈno anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ cÈvanÈdhippÈyo vadeti, 
Èpatti dukkaÔassa. 

 Asuddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno, 
taÒce asuddhadiÔÔhi samÈno okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ cÈvanÈdhippÈyo vadeti, 
anÈpatti. 

 Asuddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno, 
taÒce asuddhadiÔÔhi samÈno anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ akkosÈdhippÈyo vadeti, 
Èpatti omasavÈdena dukkaÔassa. 

 Asuddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno, 
taÒce asuddhadiÔÔhi samÈno okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ akkosÈdhippÈyo vadeti, Èpatti 
omasavÈdassa.  
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 Suddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ anajjhÈpanno, 
taÒce suddhadiÔÔhi samÈno anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ cÈvanÈdhippÈyo vadeti, 
Èpatti saÑghÈdisesena dukkaÔassa. 

 Suddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ anajjhÈpanno, 
taÒce suddhadiÔÔhi samÈno okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ cÈvanÈdhippÈyo vadeti, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Suddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ anajjhÈpanno, 
taÒce suddhadiÔÔhi samÈno anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ akkosÈdhippÈyo vadeti, 
Èpatti omasavÈdena dukkaÔassa.  

 Suddho hoti puggalo aÒÒataraÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ anajjhÈpanno, 
taÒce suddhadiÔÔhi samÈno okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ akkosÈdhippÈyo vadeti, Èpatti 
omasavÈdassa. 
 
 390. AnÈpatti suddhe asuddhadiÔÔhissa asuddhe asuddhadiÔÔhissa 
ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

Am|lakasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. DutiyaduÔÔhadosasikkhÈpada 

 391. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena Mettiyabh|majakÈ bhikkh| 
Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohantÈ addasaÑsu chagalakaÑ1 ajikÈya 
vippaÔipajjantaÑ, disvÈna evamÈhaÑsu “handa mayaÑ Èvuso imaÑ 
chagalakaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ nÈma karoma, imaÑ ajikaÑ MettiyaÑ 
nÈma bhikkhuniÑ karoma, evaÑ mayaÑ voharissÈma pubbe mayaÑ Èvuso 
DabbaÑ MallaputtaÑ sutena avocumhÈ, idÈni pana amhehi sÈmaÑ diÔÔho 
MettiyÈya bhikkhuniyÈ vippaÔipajjanto”ti. Te taÑ chagalakaÑ DabbaÑ 
MallaputtaÑ nÈma akaÑsu, taÑ ajikaÑ MettiyaÑ nÈma bhikkhuniÑ 
akaÑsu. Te bhikkh|naÑ ÈrocesuÑ “pubbe mayaÑ Èvuso DabbaÑ 
MallaputtaÑ sutena avocumhÈ, idÈni pana amhehi sÈmaÑ diÔÔho MettiyÈya 
bhikkhuniyÈ vippaÔipajjanto”ti. Bhikkh| evamÈhaÑsu “mÈvuso evaÑ 
avacuttha, nÈyasmÈ Dabbo Mallaputto evaÑ karissatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ChakalakaÑ (SyÈ) 

 



 VinayapiÔaka 256 

 Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho 
BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ paÔipucchi “sarasi tvaÑ 
dabba evar|paÑ kattÈ yathayime bhikkh| ÈhaÑs|”ti. YathÈ maÑ bhante 
BhagavÈ jÈnÈtÊti. Dutiyampi kho BhagavÈ -pa-. Tatiyampi kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ etadavoca “sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ 
kattÈ yathayime bhikkh| ÈhaÑs|”ti. YathÈ maÑ bhante BhagavÈ jÈnÈtÊti. Na 
kho Dabba DabbÈ evaÑ nibbeÔhenti, sace tayÈ kataÑ katanti vadehi, sace 
tayÈ akataÑ akatanti vadehÊti. Yato ahaÑ bhante jÈto nÈbhijÈnÈmi 
supinantenapi methunadhammaÑ paÔisevitÈ, pageva jÈgaroti. Atha kho 
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “tena hi bhikkhave ime bhikkh| anuyuÒjathÈ”ti. 
IdaÑ vatvÈ BhagavÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho te bhikkh| Mettiyabh|majake bhikkh| anuyuÒjiÑsu. Te 
bhikkh|hi anuyuÒjÊyamÈnÈ bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. KiÑ pana 
tumhe Èvuso ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ aÒÒabhÈgiyassa 
adhikaraÓassa kiÒcidesaÑ lesamattaÑ upÈdÈya pÈrÈjikena dhammena 
anuddhaÑsethÈti. EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma Mettiyabh|majakÈ bhikkh| 
ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ aÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassa kiÒci 
desaÑ lesamattaÑ upÈdÈya pÈrÈjikena dhammena anuddhaÑsessantÊ”ti. 
Atha kho te bhikkh| Mettiyabh|majake bhikkh| anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe 
bhikkhave DabbaÑ MallaputaÑ aÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassa kiÒci desaÑ 
lesamattaÑ upÈdÈya pÈrÈjikena dhammena anuddhaÑsethÈ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe 
moghapurisÈ DabbaÑ MallaputtaÑ aÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassa kiÒci 
desaÑ lesamattaÑ upÈdÈya pÈrÈjikena dhammena anuddhaÑsessatha, netaÑ 
moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 392. “Yo pana bhikkhu bhikkhuÑ duÔÔho doso appatÊto aÒÒabhÈgiyassa 
adhikaraÓassa kiÒcidesaÑ lesamattaÑ upÈdÈya pÈrÈjikena dhammena 
anuddhaÑseyya ‘appeva nÈma naÑ imamhÈ brahmacariyÈ cÈveyyan’ti, 
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tato aparena samayena samanuggÈhiyamÈno vÈ asamanuggÈhÊyamÈno vÈ 
aÒÒabhÈgiyaÒceva taÑ adhikaraÓaÑ hoti kocideso lesamatto upÈdinno, 
bhikkhu ca dosaÑ patiÔÔhÈti, saÑghÈdiseso”ti. 
 
 393. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 Bhikkhunti aÒÒaÑ bhikkhuÑ. 

 DuÔÔho dosoti kupito anattamano anabhiraddho Èhatacitto khilajÈto. 

 AppatÊtoti tena ca kopena tena ca dosena tÈya ca anattamanatÈya tÈya ca 
anabhiraddhiyÈ appatÊto hoti.  

 AÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassÈti ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ vÈ hoti 
adhikaraÓaÒÒabhÈgiyaÑ vÈ. KathaÑ adhikaraÓaÑ adhikaraÓassa 
aÒÒabhÈgiyaÑ. VivÈdÈdhikaraÓaÑ anuvÈdÈdhikaraÓassa ÈpattÈdhikaraÓassa 
kiccÈdhikaraÓassa aÒÒabhÈgiyaÑ. AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓassa 
kiccÈdhikaraÓassa vivÈdÈdhikaraÓassa aÒÒabhÈgiyaÑ. ŒpattÈdhikaraÓaÑ 
kiccÈdhikaraÓassa vivÈdÈdhikaraÓassa anuvÈdÈdhikaraÓassa aÒÒabhÈgiyaÑ. 
KiccÈdhikaraÓaÑ vivÈdÈdhikaraÓassa anuvÈdÈdhikaraÓassa 
ÈpattÈdhikaraÓassa aÒÒabhÈgiyaÑ. EvaÑ adhikaraÓaÑ adhikaraÓassa 
aÒÒabhÈgiyaÑ.  

 KathaÑ adhikaraÓaÑ adhikaraÓassa tabbhÈgiyaÑ. VivÈdÈdhikaraÓaÑ 
vivÈdÈdhikaraÓassa tabbhÈgiyaÑ. AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ anuvÈdÈdhikaraÓassa 
tabbhÈgiyaÑ. ŒpattÈdhikaraÓaÑ ÈpattidhikaraÓassa siyÈ tabbhÈgiyaÑ. SiyÈ 
aÒÒabhÈgiyaÑ. 

 KathaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓassa aÒÒabhÈgiyaÑ. 
MethunadhammapÈrÈjikÈpatti adinnÈdÈnapÈrÈjikÈpattiyÈ 
manussaviggahapÈrÈjikÈpattiyÈ uttarimanussadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ 
aÒÒabhÈgiyÈ. AdinnÈdÈnapÈrÈjikÈpatti manussaviggahapÈrÈjikÈpattiyÈ 
uttarimanussadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ methunadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ 
aÒÒabhÈgiyÈ. ManussaviggahapÈrÈjikÈpatti 
uttarimanussadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ methunadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ  
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adinnÈdÈnapÈrÈjikÈpattiyÈ aÒÒabhÈgiyÈ. UttarimanussadhammapÈrÈjikÈpatti 
methunadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ adinnÈdÈnapÈrÈjikapattiyÈ 
manussaviggahapÈrÈjikÈpattiyÈ aÒÒabhÈgiyÈ. EvaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ 
ÈpattÈdhikaraÓassa aÒÒabhÈgiyaÑ. 

 KathaÑ ÈpattadhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓassa tabbhÈgiyaÑ. 
MethunadhammapÈrÈjikÈpatti methunadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ tabbhÈgiyÈ. 
AdinnÈdÈnapÈrÈjikÈpatti adinnÈdÈnapÈrÈjikÈpattiyÈ tabbhÈgiyÈ. 
ManussaviggahapÈrÈjikÈpatti manussaviggahapÈrÈjikÈpattiyÈ tabbhÈgiyÈ. 
UttarimanussadhammapÈrÈjikÈpatti uttarimanussadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ 
tabbhÈgiyÈ. EvaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓassa tabbhÈgiyaÑ. 

 KiccÈdhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓassa tabbhÈgiyaÑ. EvaÑ adhikaraÓaÑ 
adhikaraÓassa tabbhÈgiyaÑ. 
 
 394. KiÒci desaÑ lesamattaÑ upÈdÈyÈti leso nÈma dasa lesÈ jÈtileso 
nÈmaleso gottaleso li~galeso Èpattileso pattaleso cÊvaraleso upajjhÈyaleso 
Ècariyaleso senÈsanaleso. 
 
 395. JÈtileso nÈma khattiyo diÔÔho hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ khattiyaÑ passitvÈ codeti “khattiyo mayÈ diÔÔho1, 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi, natthi tayÈ 
saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti vÈcÈya 
vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 BrÈhmaÓo diÔÔho hoti -pa-. Vesso diÔÔho hoti -pa-. Suddo diÔÔho hoti 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ suddaÑ passitvÈ codeti “suddo 
mayÈ diÔÔho, pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi 
asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
 
 396. NÈmaleso nÈma Buddharakkhito diÔÔho hoti -pa-. Dhammarakkhito 
diÔÔho hoti -pa-. SaÑgharakkhito diÔÔho hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ettha “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto”ti pÈÔho |no maÒÒe, aÔÔhakathÈyaÑ hi   
 “Khattiyo mayÈ diÔÔho pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto”ti dissati.  
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ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ SaÑgharakkhitaÑ passitvÈ codeti “SaÑgharakkhito 
mayÈ diÔÔho, pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi 
asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
 
 397. Gottaleso nÈma Gotamo diÔÔho hoti -pa-. MoggallÈno diÔÔho 
hoti -pa-. KaccÈyano diÔÔho hoti -pa-. VÈsiÔÔho diÔÔho hoti pÈrÈjikaÑ 
dhammaÑ ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ VÈsiÔÔhaÑ passitvÈ codeti “VÈsiÔÔho mayÈ 
diÔÔho, pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi 
asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
 
 398. Li~galeso nÈma dÊgho diÔÔho hoti -pa-. Rasso diÔÔho 
hoti -pa- .KaÓho diÔÔho hoti -pa-. OdÈto diÔÔho hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ odÈtaÑ passitvÈ codeti “odÈto mayÈ diÔÔho pÈrÈjikaÑ 
dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya 
vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
 
 399. Œpattileso nÈma lahukaÑ ÈpattiÑ Èpajjanto diÔÔho hoti. TaÒce 
pÈrÈjikena codeti “assamaÓosi asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya 
saÑghÈdisesassa. 
 
 400. Pattaleso nÈma lohapattadharo diÔÔho hoti -pa-. SÈÔakapattadharo 
diÔÔho hoti -pa-. Sumbhakapattadharo diÔÔho hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ sumbhakapattadharaÑ passitvÈ codeti 
“sumbhakapattadharo mayÈ diÔÔho, pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi 
assamaÓosi asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
 
 401. CÊvaraleso nÈma paÑsuk|liko diÔÔho hoti -pa-. 
GahapaticÊvaradharo diÔÔho hoti pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ 
gahapaticÊvaradharaÑ passitvÈ codeti “gahapaticÊvaradharo mayÈ diÔÔho, 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi -pa- Èpatti 
vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
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 402. UpajjhÈyaleso nÈma itthannÈmassa saddhivihÈriko diÔÔho hoti 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ itthannÈmassa saddhivihÈrikaÑ 
passitvÈ codeti “itthannÈmassa saddhivihÈriko mayÈ diÔÔho, pÈrÈjikaÑ 
dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya 
vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
 
 403. Œcariyaleso nÈma itthannÈmassa antevÈsiko diÔÔho hoti pÈrÈjikaÑ 
dhammaÑ ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ itthannÈmassa antevÈsikaÑ passitvÈ codeti 
“itthannÈmassa antevÈsiko mayÈ diÔÔho pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosi 
assamaÓosi asakyaputtiyosi -pa- Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
 
 404. SenÈsanaleso nÈma itthannÈmasenÈsanavÈsiko diÔÔho hoti 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, aÒÒaÑ itthannÈmasenÈsanavÈsikaÑ 
passitvÈ codeti “itthannÈmasenÈsanavÈsiko mayÈ diÔÔho, pÈrÈjikaÑ 
dhammaÑ ajjhÈpannosi assamaÓosi asakyaputtiyosi, natthi tayÈ saddhiÑ 
uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti vÈcÈya vÈcÈya 
saÑghÈdisesassa. 
 
 405. PÈrÈjikena dhammenÈti catunnaÑ aÒÒatarena. 

 AnuddhaÑseyyÈti codeti vÈ codÈpeti vÈ. 

 Appeva nÈma naÑ imamhÈ brahmacariyÈ cÈveyyanti bhikkhubhÈvÈ 
cÈveyyaÑ, samaÓadhammÈ cÈveyyaÑ, sÊlakkhandhÈ cÈveyyaÑ, tapoguÓÈ 
cÈveyyaÑ.  

 Tato aparena samayenÈti yasmiÑ khaÓe anuddhaÑsito hoti, taÑ 
khaÓaÑ taÑ layaÑ taÑ muhuttaÑ vÊtivatte. 

 SamanuggÈhÊyamÈnoti yena vatthunÈ anuddhaÑsito hoti, tasmiÑ 
vatthusmiÑ samanuggÈhÊyamÈno. 

 AsamanuggÈhÊyamÈnoti na kenaci vuccamÈno. 

 AdhikaraÓaÑ nÈma cattÈri adhikaraÓÈni vivÈdÈdhikaraÓaÑ 
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ. 
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 Koci deso lesamatto upÈdinnoti tesaÑ lesÈnaÑ aÒÒataro leso upÈdinno 
hoti. 

 Bhikkhu ca dosaÑ patiÔÔhÈtÊti tucchakaÑ mayÈ bhaÓitaÑ, musÈ mayÈ 
bhaÓitaÑ, abh|taÑ mayÈ bhaÓitaÑ, ajÈnantena mayÈ bhaÓitaÑ. 

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 406. Bhikkhu saÑghÈdisesaÑ ajjhÈpajjanto diÔÔho hoti, saÑghÈdisese 
saÑghÈdisesadiÔÔhi hoti, taÒce pÈrÈjikena codeti “assamaÓosi 
asakyaputtiyosi, natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ 
saÑghakammaÑ vÈ”ti, evaÑpi ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ hoti leso ca upÈdinno, 
Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu saÑghÈdisesaÑ ajjhÈpajjanto diÔÔho hoti, saÑghÈdisese 
thullaccayadiÔÔhi hoti -pa- pÈcittiyadiÔÔhi hoti. PÈÔidesanÊyadiÔÔhi hoti. 
DukkaÔadiÔÔhi hoti. DubbhÈsitadiÔÔhi hoti, taÒce pÈrÈjikena codeti 
“assamaÓosi -pa- evaÑpi ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ hoti leso ca upÈdinno, Èpatti 
vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu thullaccayaÑ ajjhÈpajjanto diÔÔho hoti, thullaccaye 
thullaccayadiÔÔhi hoti -pa- thullaccaye pÈcittiyadiÔÔhi hoti. PÈÔidesanÊyadiÔÔhi 
hoti. DukkaÔadiÔÔhi hoti. DubbhÈsitadiÔÔhi hoti. SaÑghÈdisesadiÔÔhi hoti, 
taÒce pÈrÈjikena codeti “assamaÓosi -pa- evaÑpi ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ hoti 
leso ca upÈdinno. Œpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu pÈcittiyaÑ -pa- pÈÔidesanÊyaÑ. DukkaÔaÑ. DubbhÈsitaÑ 
ajjhÈpajjanto diÔÔho hoti, dubbhÈsite dubbhÈsitadiÔÔhi hoti -pa- dubbhÈsite 
saÑghÈdisesadiÔÔhi hoti. ThullaccayadiÔÔhi hoti. PÈcittiyadiÔÔhi hoti. 
PÈÔidesanÊyadiÔÔhi hoti. DukkaÔadiÔÔhi hoti, taÒce pÈrÈjikena codeti 
“assamaÓosi asakyaputtiyosi, natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ 
saÑghakammaÑ vÈ”ti, evaÑpi ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ hoti leso ca upÈdinno, 
Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
 

EkekaÑ m|laÑ kÈtuna cakkaÑ bandhitabbaÑ. 

 



 VinayapiÔaka 262 

 407. Bhikkhu saÑghÈdisesaÑ ajjhÈpajjanto diÔÔho hoti, saÑghÈdisese 

saÑghÈdisesadiÔÔhi hoti, taÒce pÈrÈjikena codÈpeti “assamaÓosi -pa- evaÑpi 

ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ hoti leso ca upÈdinno, Èpatti vÈcÈya vÈcÈya 

saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu saÑghÈdisesaÑ ajjhÈpajjanto diÔÔho hoti, saÑghÈdisese 

thullaccayadiÔÔhi hoti -pa- pÈcittiyadiÔÔhi hoti. PÈÔidesanÊyadiÔÔhi hoti. 

DukkaÔadiÔÔhi hoti. DubbhÈsitadiÔÔhi hoti, taÒce pÈrÈjikena codÈpeti 

“assamaÓosi -pa- evaÑpi ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ hoti leso ca upÈdinno, Èpatti 

vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa.  

 Bhikkhu thullaccayaÑ ajjhÈpajjanto diÔÔho hoti, thullaccaye 

thullaccayadiÔÔhi hoti -pa- thullaccaye pÈcittiyadiÔÔhi hoti. PÈÔidesanÊyadiÔÔhi 

hoti. DukkaÔadiÔÔhi hoti. DubbhÈsitadiÔÔhi hoti. SaÑghÈdisesadiÔÔhi hoti, 

taÒce pÈrÈjikena codÈpeti “assamaÓosi -pa- evaÑpi ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ hoti 

leso ca upÈdinno, Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 Bhikkhu pÈcittiyaÑ -pa- pÈÔidesanÊyaÑ. DukkaÔaÑ. DubbhÈsitaÑ 

ajjhÈpajjanto diÔÔho hoti, dubbhÈsite dubbhÈsitadiÔÔhi hoti -pa- dubbhÈsite 

saÑghÈdisesadiÔÔhi hoti. ThullaccayadiÔÔhi hoti. PÈcittiyadiÔÔhi hoti. 

PÈÔidesanÊyadiÔÔhi hoti. DukkaÔadiÔÔhi hoti, taÒce pÈrÈjikena codÈpeti 

“assamaÓosi asakyaputtiyosi, natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ 

saÑghakammaÑ vÈ”ti, evaÑpi ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ hoti leso ca upÈdinno, 

Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 

 

 408. AnÈpatti tathÈsaÒÒÊ codeti vÈ codÈpeti vÈ ummattakassa 

ÈdikammikassÈti.  

(AÒÒÈbhÈgiya) kiÒcilesasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
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10. SaÑghabhedasikkhÈpada 

 409. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Atha kho Devadatto yena KokÈliko KaÔamodakatissako1 
KhaÓÉadeviyÈ putto Samuddadatto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
KokÈlikaÑ KaÔamodakatissakaÑ KhaÓÉadeviyÈ puttaÑ SamuddadattaÑ 
etadavoca “etha mayaÑ Èvuso samaÓassa Gotamassa saÑghabhedaÑ 
karissÈma cakkabhedan”ti. EvaÑ vutte KokÈliko DevadattaÑ etadavoca 
“samaÓo kho Èvuso Gotamo mahiddhiko mahÈnubhÈvo, kathaÑ mayaÑ 
samaÓassa Gotamassa saÑghabhedaÑ karissÈma cakkabhedan”ti. Etha 
mayaÑ Èvuso samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ paÒca vatth|ni yÈcissÈma 
“BhagavÈ bhante anekapariyÈyena appicchassa santuÔÔhassa sallekhassa 
dhutassa pÈsÈdikassa apacayassa vÊriyÈrabbhassa2 vaÓÓavÈdÊ, imÈni bhante 
paÒca vatth|ni anekapariyÈyena appicchatÈya santuÔÔhiyÈ sallekhÈya 
dhutatÈya pÈsÈdikatÈya apacayÈya vÊriyÈrabbhÈya saÑvattanti, sÈdhu bhante 
bhikkh| yÈvajÊvaÑ ÈraÒÒikÈ assu, yo gÈmantaÑ osareyya, vajjaÑ naÑ 
phuseyya. YÈvajÊvaÑ piÓÉapÈtikÈ assu, yo nimantanaÑ sÈdiyeyya, vajjaÑ 
naÑ phuseyya. YÈvajÊvaÑ paÑsuk|likÈ assu, yo gahapaticÊvaraÑ sÈdiyeyya, 
vajjaÑ naÑ phuseyya. YÈvajÊvaÑ rukkham|likÈ assu, yo channaÑ 
upagaccheyya, vajjaÑ naÑ phuseyya. YÈvajÊvaÑ macchamaÑsaÑ na 
khÈdeyyuÑ, yo macchamaÑsaÑ khÈdeyya, vajjaÑ naÑ phuseyyÈ”ti. ImÈni 
samaÓo Gotamo nÈnujÈnissati, te mayaÑ imehi paÒcahi vatth|hi janaÑ 
saÒÒÈpessÈmÈti. SakkÈ kho Èvuso imehi paÒcahi vatth|hi samaÓassa 
Gotamassa saÑghabhedo kÈtuÑ cakkabhedo, l|khapasannÈ hi Èvuso 
manussÈti. 

 Atha kho Devadatto sapariso yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Devadatto BhagavantaÑ etadavoca “BhagavÈ bhante 
anekapariyÈyena appicchassa -pa- vÊriyÈrabbhassa vaÓÓavÈdÊ, imÈni bhante 
paÒca vatth|ni anekapariyÈyena appicchatÈya -pa- vÊriyÈrabbhÈya 
saÑvattanti, sÈdhu bhante 
______________________________________________________________ 
 1. KaÔamorakatissako (SÊ, SyÈ) 2. ViriyÈrambhassa (SÊ, SyÈ) 
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bhikkh| yÈvajÊvaÑ ÈraÒÒikÈ assu, yo gÈmantaÑ osareyya, vajjaÑ naÑ 
phuseyya -pa-. YÈvajÊvaÑ macchamaÑsaÑ na khÈdeyyuÑ, yo 
macchamaÑsaÑ khÈdeyya, vajjaÑ naÑ phuseyyÈ”ti. AlaÑ Devadatta yo 
icchati ÈraÒÒiko hotu, yo icchati gÈmante viharatu, yo icchati piÓÉapÈtiko 
hotu, yo icchati nimantanaÑ sÈdiyatu, yo icchati paÑsuk|liko hotu, yo 
icchati gahapaticÊvaraÑ sÈdiyatu, aÔÔhamÈse kho mayÈ Devadatta 
rukkham|lasenÈsanaÑ anuÒÒÈtaÑ, tikoÔiparisuddhaÑ macchamaÑsaÑ 
adiÔÔhaÑ asutaÑ aparisa~kitanti. Atha kho Devadatto “na BhagavÈ imÈni 
paÒca vatth|ni anujÈnÈtÊ”ti haÔÔho udaggo sapariso uÔÔhÈyÈsanÈ bhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
 
 410. Atha kho Devadatto sapariso RÈjagahaÑ pavisitvÈ paÒcahi 
vatth|hi janaÑ saÒÒÈpesi “mayaÑ Èvuso samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ 
paÒca vatth|ni yÈcimhÈ ‘BhagavÈ bhante anekapariyÈyena appicchassa 
santuÔÔhassa sallekhassa dhutassa pÈsÈdikassa apacayassa vÊriyÈrambhassa 
vaÓÓavÈdÊ, imÈni bhante paÒca vatth|ni anekapariyÈyena appicchatÈya 
santuÔÔhiyÈ sallekhÈya dhutatÈya pÈsÈdikatÈya apacayÈya vÊriyÈrambhÈya 
saÑvattanti, sÈdhu bhante bhikkh| yÈvajÊvaÑ ÈraÒÒikÈ assu, yo gÈmantaÑ 
osareyya, vajjaÑ naÑ phuseyya. YÈvajÊvaÑ piÓÉapÈtikÈ assu, yo 
nimantanaÑ sÈdiyeyya, vajjaÑ naÑ phuseyya. YÈvajÊvaÑ paÑsuk|liyÈ assu, 
yo gahapaticÊvaraÑ sÈdiyeyya, vajjaÑ naÑ phuseyya. YÈvajÊvaÑ 
rukkham|likÈ assu, yo channaÑ upagaccheyya, vajjaÑ naÑ phuseyya. 
YÈvajÊvaÑ macchamaÑsaÑ na khÈdeyyuÑ, yo macchamaÑsaÑ khÈdeyya, 
vajjaÑ naÑ phuseyyÈ’ti, imÈni samaÓo Gotamo nÈnujÈnÈti, te mayaÑ imehi 
paÒjahi vatth|hi samÈdÈya vattÈmÈ”ti. Tattha ye te manussÈ assaddhÈ 
appasannÈ dubbuddhino, te evamÈhaÑsu “ime kho samÈÓÈ SakyaputtiyÈ 
dhutÈ sallekhavuttino, samaÓo pana Gotamo bÈhulliko bÈhullÈya cetetÊ”ti. 
Ye pana te manussÈ saddhÈ pasannÈ paÓÉitÈ byattÈ buddhimanto, te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma Devadatto Bhagavato 
saÑghabhedÈya parakkamissati cakkabhedÈyÈ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| 
tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
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vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma Devadatto saÑghabhedÈya parakkamissati 
cakkabhedÈyÈ”ti. Atha kho te bhikkh| DevadattaÑ anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ 
Devadatta saÑghabhedÈya parakkamasi cakkabhedÈyÈ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ 
moghapurisa saÑghabhedÈya parakkamissasi cakkabhedÈya, netaÑ 
moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 411. “Yo pana bhikkhu samaggassa saÑghassa bhedÈya parakkameyya, 
bhedanasaÑvattanikaÑ vÈ adhikaraÓaÑ samÈdÈya paggayha tiÔÔheyya, so 
bhikkhu bhikkh|hi evamassa vacanÊyo ‘mÈyasmÈ samaggassa saÑghassa 
bhedÈya parakkami, bhedanasaÑvattanikaÑ vÈ adhikaraÓaÑ samÈdÈya 
paggayha aÔÔhÈsi, sametÈyasmÈ saÑghena, samaggo hi saÑgho 
sammodamÈno avivadamÈno ekuddeso phÈsu viharatÊ”ti, evaÒca so bhikkhu 
bhikkh|hi vuccamÈno tatheva paggaÓheyya, so bhikkhu bhikkh|hi 
yÈvatatiyaÑ samanubhÈsitabbo tassa paÔinissaggÈya, yÈvatatiyaÒce 
samanubhÈsiyamÈno taÑ paÔinissajjeyya, iccetaÑ kusalaÑ, no ce 
paÔinissajjeyya, saÑghÈdiseso”ti.  
 
 412. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 Samaggo nÈma saÑgho samÈnasaÑvÈsako samÈnasÊmÈyaÑ Ôhito. 

 BhedÈya parakkameyyÈti kathaÑ ime nÈnÈ assu vinÈ assu vaggÈ ass|ti 
pakkhaÑ pariyesati gaÓaÑ bandhati. 

 BhedanasaÑvattanikaÑ vÈ adhikaraÓanti aÔÔhÈrasabhedakaravatth|ni. 

 SamÈdÈyÈti ÈdÈya. 

 PaggayhÈti dÊpeyya. 

 TiÔÔheyyÈti na paÔinissajjeyya. 

 So bhikkh|ti yo so saÑghabhedako bhikkhu. 

 Bhikkh|hÊti aÒÒehi bhikkh|hi. 
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 Ye passanti, ye suÓanti, tehi vattabbo “mÈyasmÈ samaggassa saÑghassa 
bhedÈya parakkami, bhedanasaÑvattanikaÑ vÈ adhikaraÓaÑ samÈdÈya 
paggayha aÔÔhÈsi. SametÈyasmÈ saÑghena, samaggo hi saÑgho 
sammodamÈno avivadamÈno ekuddeso phÈsu viharatÊ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paÔinissajjati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce 
paÔinissajjati, Èpatti dukkaÔassa. SutvÈ na vadanti, Èpatti dukkaÔassa. So 
bhikkhu saÑghamajjhampi ÈkaÉÉhitvÈ vattabbo “mÈyasmÈ samaggassa 
saÑghassa bhedÈya parakkami, bhedanasaÑvattanikaÑ vÈ adhikaraÓaÑ 
samÈdÈya paggayha aÔÔhÈsi, sametÈyasmÈ saÑghena, samaggo hi saÑgho 
sammodamÈno avivadamÈno ekuddeso phÈsu viharatÊ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paÔinissajjati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce 
paÔinissajjati, Èpatti dukkaÔassa. So bhikkhu samanubhÈsitabbo, evaÒca pana 
bhikkhave samanubhÈsitabbo. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo. 
 
 413. “SuÓatu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu samaggassa 
saÑghassa bhedÈya parakkamati, so taÑ vatthuÑ na paÔinissajjati, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ samanubhÈseyya 
tassa vatthussa paÔinissaggÈya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu samaggassa 
saÑghassa bhedÈya parakkamati, so taÑ vatthuÑ na paÔinissajjati, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ samanubhÈsati tassa vatthussa paÔinissaggÈya, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno samanubhÈsanÈ tassa 
vatthussa paÔinissaggÈya, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya.   

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vÈdÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu samaggassa 
saÑghassa bhedÈya parakkamati, so taÑ vatthuÑ na paÔinissajjati, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ samanubhÈsati tassa vatthussa paÔinissaggÈya, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno samanubhÈsanÈ tassa 
vatthussa paÔinissaggÈya, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 SamanubhaÔÔho saÑghena itthannÈmo bhikkhu tassa vatthussa 
paÔinissaggÈya, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti.  
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 414. ©attiyÈ dukkaÔaÑ, dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ, 
kammavÈcÈpariyosÈne Èpatti saÑghÈdisesassa. SaÑghÈdisesaÑ 
ajjhÈpajjantassa ÒattiyÈ dukkaÔaÑ dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ 
paÔippassambhanti.  

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 415. Dhammakamme dhammakammasaÒÒÊ na paÔinissajjati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Dhammakamme vematiko na paÔinissajjati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Dhammakamme adhammakammasaÒÒÊ na paÔinissajjati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Adhammakamme dhammakammasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa.  

 Adhammakamme vematiko, Èpatti dukkaÔassa. 

 Adhammakamme adhammakammasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 416. AnÈpatti asamanubhÈsantassa paÔinissajjantassa ummattakassa 
khittacittassa vedanÈÔÔassa ÈdikammikassÈti. 
 

SaÑghabhedasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
_____ 

 
11. BhedÈnuvattakasikkhÈpada 

 417. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena Devadatto saÑghabhedÈya 
parakkamati cakkabhedÈya. Bhikkh| evamÈhaÑsu “adhammavÈdÊ 
Devadatto, avinayavÈdÊ Devadatto, kathaÑ hi nÈma Devadatto 
saÑghabhedÈya parakkamissati cakkabhedÈyÈ”ti. EvaÑ vutte KokÈliko 
KaÔamodakatissako KhaÓÉadeviyÈ putto Samuddadatto te bhikkh| 
etadavocuÑ “mÈyasmanto evaÑ avacuttha, dhammavÈdÊ Devadatto, 
vinayavÈdÊ Devadatto, amhÈkaÒca Devadatto chandaÒca ruciÒca ÈdÈya 
voharati jÈnÈti no bhÈsati amhÈkaÑpetaÑ khamatÊ”ti. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma bhikkh|  
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Devadattassa saÑghabhedÈya parakkamantassa anuvattakÈ bhavissanti 
vaggavÈdakÈ”ti. Atha kho te bhikkh| te anuvatteke bhikkh| 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira bhikkhave bhikkh| Devadattassa saÑghabhedÈya parakkamantassa 
anuvattÈkÈ honti vaggavÈdakÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ Devadattassa 
saÑghabhedÈya parakkamantassa anuvattakÈ bhavissanti vaggavÈdakÈ, 
netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave 
imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 418. “Tasseva kho pana bhikkhussa bhikkh| honti anuvattakÈ 
vaggavÈdakÈ eko vÈ dve vÈ tayo vÈ, te evaÑ vadeyyuÑ “mÈyasmanto etaÑ 
bhikkhuÑ kiÒci avacuttha, dhammavÈdÊ ceso bhikkhu, vinayavÈdÊ ceso 
bhikkhu, amhÈkaÒceso bhikkhu chandaÒca ruciÒca ÈdÈya voharati jÈnÈti no 
bhÈsati amhÈkaÑpetaÑ khamatÊ’ti, te bhikkh| bhikkh|hi evamassuvacanÊyÈ 
‘mÈyasmanto evaÑ avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavÈdÊ, na ceso 
bhikkhu vinayavÈdÊ, mÈyasmantÈnaÑpi saÑghabhedo ruccittha, 
sametÈyasmantÈnaÑ saÑghena, samaggo hi saÑgho sammodamÈno 
avivadamÈno ekuddeso phÈsu viharatÊ’ti, evaÒca te bhikkh| bhikkh|hi 
vuccamÈnÈ tatheva paggaÓheyyuÑ, te bhikkh| bhikkh|hi yÈvatatiyaÑ 
samanubhÈsitabbÈ tassa paÔinissaggÈya, yÈvatatiyaÒce samanubhÈsiyamÈnÈ 
taÑ paÔinissajjeyyuÑ, iccetaÑ kusalaÑ, no ce paÔinissajjeyyuÑ, 
saÑghÈdiseso”ti. 
 
 419. Tasseva kho panÈti tassa saÑghabhedakassa bhikkhuno. 

 Bhikkh| hontÊti aÒÒe bhikkh| honti. 

 AnuvattakÈti yaÑdiÔÔhiko so hoti yaÑkhantiko yaÑruciko, tepi 
taÑdiÔÔhikÈ honti taÑkhantikÈ taÑrucikÈ. 

 VaggavÈdakÈti tassa vaÓÓÈya pakkhÈya ÔhitÈ honti. 

 Eko vÈ dve vÈ tayo vÈti eko vÈ hoti dve vÈ tayo vÈ. Te evaÑ vadeyyuÑ 
“mÈyasmanto etaÑ bhikkhuÑ kiÒci avacuttha, dhammavÈdÊ 
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ceso bhikkhu, vinayavÈdÊ ceso bhikkhu, amhÈkaÒceso bhikkhu chandaÒca 
ruciÒca ÈdÈya voharati jÈnÈti no bhÈsati amhÈkaÑpetaÑ khamatÊ”ti. 

 Te bhikkh|ti ye te anuvattakÈ bhikkh|. 

 Bhikkh|hÊti aÒÒehi bhikkh|hi. 

 Ye passanti, ye suÓanti, tehi vattabbÈ “mÈyasmanto evaÑ avacuttha, na 
ceso bhikkhu dhammavÈdÊ, na ceso bhikkhu vinayavÈdÊ, mÈyasmantÈnaÑpi 
saÑghabhedo ruccittha, sametÈyasmantÈnaÑ saÑghena, samaggo hi saÑgho 
sammodamÈno avivadamÈno ekuddeso phÈsu viharatÊ”ti. Dutiyampi 
vattabbÈ. Tatiyampi vattabbÈ. Sace paÔinissajjanti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce 
paÔinissajjanti, Èpatti dukaÔassa. SutvÈ na vadanti, Èpatti dukkaÔassa. Te 
bhikkh| saÑghamajjhampi ÈkaÉÉhitvÈ vattabbÈ “mÈyasmanto evaÑ 
avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavÈdÊ, na ceso bhikkhu vinayavÈdÊ, 
mÈyasmantÈnaÑpi saÑghabhedo ruccittha, sametÈyasmantÈnaÑ saÑghena, 
samaggo hi saÑgho sammodamÈno avivadamÈno ekuddeso phÈsu 
viharatÊ”ti. Dutiyampi vattabbÈ. Tatiyampi vattabbÈ. Sace paÔinissajjanti, 
iccetaÑ kusalaÑ. No ce paÔissajjanti, Èpatti dukkaÔassa. Te bhikkh| 
samanubhÈsitabbÈ, evaÒca pana bhikkhave samanubhÈsitabbÈ. Byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 420. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo ca itthannÈmo ca bhikkh| 
itthannÈmassa bhikkhuno saÑghabhedÈya parakkamantassa anuvattakÈ 
vaggavÈdakÈ, te taÑ vatthuÑ na paÔinissajjanti, yadi saÑghassa pattakallaÑ, 
saÑgho itthannÈmaÒca itthannÈmaÒca bhikkh| samanubhÈseyya tassa 
vatthussa paÔinissaggÈya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo ca itthannÈmo ca bhikkh| 
itthannÈmassa bhikkhuno saÑghabhedÈya parakkamantassa anuvattakÈ 
vaggavÈdakÈ, te taÑ vatthuÑ na paÔinissajjanti, saÑgho itthannÈmaÒca 
itthannÈmaÒca bhikkh| samanubhÈsati tassa vatthussa paÔinissaggÈya, 
yassÈyasmato khamati itthandhÈmassa ca itthannÈmassa ca bhikkhunaÑ 
samanubhÈsanÈ tassa 
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vatthussa paÔinissaggÈya, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo ca itthannÈmo ca bhikkh| 
itthannÈmassa bhikkhuno saÑghabhedÈya parakkamantassa anuvattakÈ 
vaggavÈdakÈ, te taÑ vatthuÑ na paÔinissajjanti, saÑgho itthannÈmaÒca 
itthannÈmaÒca bhikkh| samanubhÈsati tassa vatthussa paÔinissaggÈya, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa ca itthannÈmassa ca bhikkh|naÑ 
samanubhÈsanÈ tassa vatthussa paÔinissaggÈya, so tuÓhÈssa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 SamanubhaÔÔhÈ saÑghena itthannÈmo ca itthannÈmo ca bhikkh| tassa 
vatthussa paÔinissaggÈya, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 421. ©attiyÈ dukkaÔaÑ, dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ, 
kammavÈcÈpariyosÈne Èpatti saÑghÈdisesassa. SaÑghÈdisesaÑ 
ajjhÈpajjantÈnaÑ ÒattiyÈ dukkaÔaÑ dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ 
paÔippassambhanti. Dve tayo ekato samanubhÈsitabbÈ, tatuttari na 
samanubhÈsitabbÈ.  

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 422. Dhammakamme dhammakammasaÒÒÊ na paÔinissajjanti Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Dhammakamme vematikÈ na paÔinissajjanti, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Dhammakamme adhammakammasaÒÒÊ na paÔinissajjanti, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Adhammakamme dhammakammasaÒÒi, Èpatti dukkaÔassa.  

 Adhammakamme vematikÈ, Èpatti dukkaÔassa. 

 Adhammakamma adhammakammasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 423. AnÈpatti asamanubhÈsantÈnaÑ paÔinissajjantÈnaÑ ummattakÈnaÑ 
khittacittÈnaÑ vedanÈÔÔÈnaÑ ÈdikammikÈnanti. 
 

BhedÈnuvattakasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ ekÈdasamaÑ. 
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12. DubbacasikkhÈpada 

 424. Tena samayena Buddho BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Channo anÈcÈraÑ Ècarati. 
Bhikkh| evamÈhaÑsu “mÈvuso Channa evar|paÑ akÈsi, netaÑ kappatÊ”ti. 
So evaÑ vadeti “kiÑ nu kho nÈma tumhe Èvuso maÑ vattabbaÑ maÒÒatha, 
ahaÑ kho nÈma tumhe vadeyyaÑ, amhÈkaÑ Buddho amhÈkaÑ dhammo 
amhÈkaÑ ayyaputtena dhammo abhisamito, seyyathÈpi nÈma mahÈvÈto 
vÈyanto tiÓakaÔÔhapaÓÓasaÔaÑ1 ekato ussÈreyya, seyyathÈ vÈ pana nadÊ 
pabbateyyÈ sa~khasevÈlapaÓakaÑ ekato ussÈreyya, evameva tumhe 
nÈnÈnÈmÈ nÈnÈgottÈ nÈnÈjaccÈ nÈnÈkulÈ pabbajitÈ ekato ussÈritÈ, kiÑ nu 
kho nÈma tumhe Èvuso maÑ vattabbaÑ maÒÒatha, ahaÑ kho nÈma tumhe 
vadeyyaÑ, amhÈkaÑ Buddho amhÈkaÑ dhammo amhÈkaÑ ayyaputtena 
dhammo abhisamito”ti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Channo bhikkh|hi sahadhammikaÑ 
vuccamÈno attÈnaÑ avacanÊyaÑ karissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
ÈyasmantaÑ ChannaÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ Channa bhikkh|hi sahadhammikaÑ 
vuccamÈno attÈnaÑ avacanÊyaÑ karosÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa bhikkh|hi 
sahadhammikaÑ vuccamÈno attÈnaÑ avacanÊyaÑ karissasi, netaÑ 
moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 425. “Bhikkhu paneva dubbacajÈtiko hoti uddesapariyÈpannesu 
sikkhÈpadesu bhikkh|hi sahadhammikaÑ vuccamÈno attÈnaÑ avacanÊyaÑ 
karoti ‘mÈ maÑ Èyasmanto kiÒci avacuttha kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, 
ahaÑpÈyasmante na kiÒci vakkhÈmi kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, 
viramathÈyasmanto mama vacanÈyÈ’ti, so bhikkhu bhikkh|hi evamassa 
vacanÊyo ‘mÈyasmÈ attÈnaÑ avacanÊyaÑ akÈsi, vacanÊyamevÈyasmÈ 
attÈnaÑ karotu, ÈyasmÈpi bhikkh| vadetu sahadhammena, bhikkh|pi 
ÈyasmantaÑ vakkhanti sahadhammena, evaÑ saÑvaddhÈ hi tassa Bhagavato 
parisÈ yadidaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. TiÓakaÔÔhapaÓÓakasaÔaÑ (Ka) 
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aÒÒamaÒÒavacanena aÒÒamaÒÒavuÔÔhÈpanenÈ’ti, evaÒca so bhikkhu 
bhikkh|hi vuccamÈno tatheva paggaÓheyya, so bhikkhu bhikkh|hi 
yÈvatatiyaÑ samanubhÈsitabbo tassa paÔinissaggÈya, yÈvatatiyaÒce 
samanubhÈsÊyamÈno taÑ paÔinissajjeyya, iccetaÑ kusalaÑ, no ce 
paÔinissajjeyya, saÑghÈdiseso”ti. 
 
 426. Bhikkhu paneva dubbacajÈtiko hotÊti dubbaco hoti 
dovacassakaraÓehi dhammehi samannÈgato akkhamo appadakkhiÓaggÈhÊ 
anusÈsaniÑ.  

 UddesapariyÈpannesu sikkhÈpades|ti pÈtimokkhapariyÈpannesu 
sikkhÈpadesu. 

 Bhikkh|hÊti aÒÒehi bhikkh|hi. 

 SahadhammikaÑ nÈma yaÑ bhÈgavatÈ paÒÒattaÑ sikkhÈpadaÑ, etaÑ 
sahadhammikaÑ nÈma. 

 Tena vuccamÈno attÈnaÑ avacanÊyaÑ karoti “mÈ maÑ Èyasmanto kiÒci 
avacuttha kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, ahaÑpÈyasmante na kiÒci vakkhÈmi 
kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, viramathÈyasmanto mama vacanÈyÈ”ti.  

 So bhikkh|ti yo so dubbacajÈtiko bhikkhu. 

 Bhikkh|hÊti aÒÒehi bhikkh|hi. Ye passanti ye suÓanti, tehi vattabbo 
“mÈyasmÈ attÈnaÑ avacanÊyaÑ akÈsi, vacanÊyameva ÈyasmÈ attÈnaÑ 
karotu, ÈyasmÈpi bhikkh| vadetu sahadhammena, bhikkh|pi ÈyasmantaÑ 
vakkhanti sahadhammena, evaÑ saÑvaddhÈ hi tassa Bhagavato parisÈ 
yadidaÑ aÒÒamaÒÒavacanena aÒÒamaÒÒavuÔÔhÈpanenÈ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paÔinissajjati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce 
paÔinissajjati, Èpatti dukkaÔassa. SutvÈ na vadanti, Èpatti dukkaÔassa. So 
bhikkhu saÑghamajjhampi ÈkaÉÉhitvÈ vattabbo “mÈyasmÈ attÈnaÑ 
avacanÊyaÑ akÈsi -pa- aÒÒamaÒÒavuÔÔhÈpanenÈ”ti. Dutiyampi vattabbo. 
Tatiyampi vattabbo. Sace paÔinissajjati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce 
paÔinissajjati, Èpatti dukkaÔassa. So bhikkhu samanubhÈsitabbo, evaÒca pana 
bhikkhave samanubhÈsitabbo, byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 
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 427. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu bhikkh|hi 
sahadhammikaÑ vuccamÈno attÈnaÑ avacanÊyaÑ karoti, so taÑ vatthuÑ na 
paÔinissajjati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
samanubhÈseyya tassa vatthussa paÔinissaggÈya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu bhikkh|hi 
sahadhammikaÑ vuccamÈno attÈnaÑ avacanÊyaÑ karoti, so taÑ vatthuÑ 
paÔinissajjati, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ samanubhÈsati tassa vatthussa 
paÔinissaggÈya, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno 
samanubhÈsanÈ tassa vatthussa paÔinissaggÈya, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu bhikkh|hi 
sahadhammikaÑ vuccamÈno atenaÑ avacanÊyaÑ karoti, so taÑ vatthuÑ na 
paÔinissajjati, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ samanubhÈsati tassa vatthussa 
paÔinissaggÈya, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno 
samanubhÈsanÈ tassa vatthussa paÔinissaggÈya, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya.  

 SamanubhaÔÔho saÑghena itthannÈmo bhikkhu tassa vatthussa 
paÔinissaggÈya, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evamÈtaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 428. ©attiyÈ dukkaÔaÑ, dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ, 
kammavÈcÈpariyosÈne Èpatti saÑghÈdisesassa. SaÑghÈdisesaÑ 
ajjhÈpajjantassa ÒattiyÈ dukkaÔaÑ dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ 
paÔippassambhanti.  

 SaÑghÈdisesoti -pa- tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 429. Dhammakamme dhammakammasaÒÒÊ na paÔinissajjati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Dhammakamme vematiko na paÔinissajjati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Dhammakamme adhammakammasaÒÒÊ na paÔinissajjati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Adhammakamme dhammakammasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 

 Adhammakamme vematiko, Èpatti dukkaÔassa. 

 Adhammakamme adhammakammasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 

 



 VinayapiÔaka 274 

 430. AnÈpatti asamanubhÈsantassa paÔinissajjantassa ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

DubbacasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dvÈdasamaÑ. 
_____ 

 
13. Kulad|sakasikkhÈpada 

 431. * Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena AssajipunabbasukÈ 
nÈma1 KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈsikÈ hoti alajjino pÈpabhikkh|. Te + evar|paÑ 
anÈcÈraÑ Ècaranti, mÈlÈvacchaÑ ropentipi ropÈpentipi, siÒcantipi 
siÒcÈpentipi, ocinantipi ocinÈpentipi, ganthentipi ganthÈpentipi, 
ekatovaÓÔikamÈlaÑ karontipi kÈrÈpentipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ karontipi 
kÈrÈpentipi, maÒjarikaÑ karontipi kÈrÈpentipi, vidh|tikaÑ karontipi 
kÈrÈpentipi, vaÔaÑsakaÑ karontipi kÈrÈpentipi, ÈveÄaÑ karontipi 
karÈpentipi, uracchadaÑ karontipi kÈrÈpentipi. Te kulitthÊnaÑ kuladhÊtÈnaÑ 
kulakumÈrÊnaÑ kulasuÓhÈnaÑ kuladÈsÊnaÑ ekatovaÓÔikamÈlaÑ harantipi 
harÈpentipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ harantipi harÈpentipi, maÒjarikaÑ 
harÈpentipi, vidh|tikaÑ harantipi harÈpentipi, vaÔaÑsakaÑ harantipi 
harÈpentipi, ÈveÄaÑ harantipi harÈpentipi, uracchadaÑ harantipi harÈpentipi. 
Te kulitthÊhi kuladhÊtÈhi kulakumÈrÊhi kulasuÓhÈhi kuladÈsÊhi saddhiÑ 
ekabhÈjanepi bhuÒjanti, ekathÈlakepi pivanti, ekÈsanepi nisÊdanti, 
ekamaÒcepi tuvaÔÔenti, ekattharaÓÈpi tuvaÔÔenti, ekavÈvuraÓÈpi tuvaÔÔenti, 
ekattharaÓapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔenti, vikÈlepi bhuÒjanti, majjampi pivanti, 
mÈlÈgandhavilepanampi dhÈrenti, naccantipi gÈyantipi vÈdentipi lÈsentipi, 
naccantiyÈpi naccanti naccantiyÈpi gÈyanti naccantiyÈpi vÈdenti 
naccantiyÈpi lÈsenti, gÈyantiyÈpi naccanti gÈyantiyÈpi gÈyanti gÈyantiyÈpi 
vÈdenti gÈyantiyÈpi lÈsenti, vÈdentiyÈpi naccanti vÈdentiyÈpi gÈyanti 
vÈdentiyÈpi vÈdenti vÈdentiyÈpi lÈsenti, lÈsentiyÈpi naccanti lÈsentiyÈpi 
gÈyanti lÈsentiyÈpi vÈdenti 
______________________________________________________________ 
 1. NÈma bhikkh| (Ka) * IdaÑ vatthu Vi 4. 22 piÔÔhÈdÊsupi ÈgataÑ.  

 + Vi 4. 284 piÔÔhÈdÊsupi. 
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lÈsentiyÈpi lÈsenti, aÔÔhapadepi kÊÄanti, dasapadepi kÊÄanti, ÈkÈsepi kÊÄanti, 
parihÈrapathepi kÊÄanti, santikÈyapi kÊÄanti, khalikÈyapi kÊÄanti, ghaÔikÈyapi 
kÊÄanti, salÈkahatthenapi kÊÄanti, akkhenapi kÊÄanti, pa~gacÊrenapi kÊÄanti, 
va~kakenapi kÊÄanti, mokkhacikÈyapi kÊÄanti, ci~gulakenapi kÊÄanti, 
pattÈÄhakenapi kÊÄanti, rathakenapi kÊÄanti, dhanukenapi kÊÄanti, 
akkharikÈyapi kÊÄanti, manesikÈyapi kÊÄanti, yathÈvajjenapÊ kÊÄanti, 
hatthismiÑpi sikkhanti, assasmiÑpi sikkhanti, rathasmiÑpi sikkhanti, 
dhanusmiÑpi sikkhanti, tharusmiÑpi sikkhÈnti, hatthissapi purato dhÈvanti, 
assassapi purato dhÈvanti, rathassapi purato1 dhÈvantipi ÈdhÈvantipi, 
usseÄentipi, apphoÔentipi, nibbujjhantipi, muÔÔhÊhipi yujjhanti, ra~gamajjhepi 
sa~ghÈÔiÑ pattharitvÈ naccakiÑ2 evaÑ vadanti “idha bhagini naccass|”ti, 
nalÈÔikaÑpi denti, vividhampi anÈcÈraÑ Ècaranti.  
 
 432. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu KÈsÊsu vassaÑvuÔÔho 
SÈvatthiÑ gacchanto BhagavantaÑ dassanÈya yena KÊÔÈgiri tadavasari. Atha 
kho so bhikkhu pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KÊÔÈgiriÑ 
piÓÉÈya pÈvisi pÈsÈdikena abhikkantena paÔikkantena Èlokitena vilokitena 
samiÒjitena pasÈritena okkhittacakkhu iriyÈpathasampanno. ManussÈ taÑ 
bhikkhuÑ passitvÈ evamÈhaÑsu “kvÈyaÑ abalabalo viya mandamando viya 
bhÈkuÔikabhÈkuÔiko viya, ko imassa upagatassa piÓÉakaÑ dassati, amhÈkaÑ 
pana ayyÈ AssajipunabbasukÈ saÓhÈ sakhilÈ sukhasambhÈsÈ 
mihitapubba~gamÈ ehisvÈgatavÈdino abbhÈkuÔikÈ uttÈnamukhÈ 
pubbabhÈsino, tesaÑ kho nÈma piÓÉo dÈtabbo”ti.  

 AddasÈ kho aÒÒataro upÈsako taÑ bhikkhuÑ KÊÔÈgirismiÑ piÓÉÈya 
carantaÑ, disvÈna yena so bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ 
bhikkhuÑ abhivÈdetvÈ etadavoca “api bhante piÓÉo labbhatÊ”ti. Na kho 
Èvuso piÓÉo labbhatÊti. Ehi bhante gharaÑ gamissÈmÈti. Atha kho so 
upÈsako taÑ bhikkhuÑ gharaÑ netvÈ bhojetvÈ etadavoca “kahaÑ bhante 
ayyo gamissatÊ”ti. SÈvatthiÑ kho ahaÑ Èvuso gamissÈmi BhagavantaÑ 
dassanÈyÈti. Tena hi bhante mama vacanena 
______________________________________________________________ 
 1. Purato dhÈvanti (SyÈ) 2. NaccantiÑ (SÊ, SyÈ) 
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Bhagavato pÈde sirasÈ vanda, evaÒca vadehi “duÔÔho bhante KÊÔÈgirismiÑ 
ÈvÈso, AssajipunabbasukÈ nÈma KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈsikÈ alajjino pÈpabhikkh|, 
te evar|paÑ anÈcÈraÑ Ècaranti, mÈlÈvacchaÑ ropentipi ropÈpentipi, 
siÒcantipi siÒcÈpentipi -pa- vividhampi anÈcÈraÑ Ècaranti, yepi te bhante 
manussÈ pubbe saddhÈ ahesuÑ pasannÈ, tepi etarahi assaddhÈ appasannÈ, 
yÈnipi tÈni saÑghassa pubbe dÈnapathÈni, tÈnipi etarahi upacchinnÈni, 
riÒcanti pesalÈ bhikkh|, nivasanti pÈpabhikkh|, sÈdhu bhante BhagavÈ 
KÊÔÈgiriÑ bhikkh| pahiÓeyya, yathÈyaÑ KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈso saÓÔhaheyyÈ”ti. 

 “EvamÈvuso”ti kho so bhikkhu tassa upÈsakassa paÔissutvÈ yena 
SÈvatthi tena pakkÈmi, anupubbena yena SÈvatthi JetavanaÑ 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈmo, yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ÈciÓÓaÑ kho panetaÑ 
BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ Ègantukehi bhikkh|hi saddhiÑ 
paÔisammodituÑ. Atha kho BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “kacci 
bhikkhu khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kaccisi appakilamathena addhÈnaÑ 
Ègato, kuto ca tvaÑ bhikkhu ÈgacchasÊ”ti. KhamanÊyaÑ BhagavÈ, 
yÈpanÊyaÑ BhagavÈ, appakilamathena cÈhaÑ bhante addhÈnaÑ Ègato, 
idhÈhaÑ bhante KÈsÊsu vassaÑvuÔÔho SÈvatthiÑ Ègacchanto BhagavantaÑ 
dassanÈya yena KÊÔÈgiri tadavasariÑ. Atha khvÈhaÑ bhante 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KÊÔÈgiriÑ piÓÉaya pÈvisiÑ, 
addasÈ kho maÑ bhante aÒÒataro upÈsako KÊÔÈgirismiÑ piÓÉÈya carantaÑ, 
disvÈna yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ 
etadavoca “api bhante piÓÉo labbhatÊ”ti, na kho Èvuso piÓÉo labbhatÊti, ehi 
bhante gharaÑ gamissamÈti, atha kho bhante so upÈsako maÑ gharaÑ netvÈ 
bhojetvÈ etadavoca “kahaÑ bhante ayyo gamissatÊ”ti, SÈvatthiÑ kho ahaÑ 
Èvuso gamissÈmi BhagavantaÑ dassanÈyÈti, tena hi bhante mama vacanena 
Bhagavato pÈde sirasÈ vanda, evaÒca vadehi “duÔÔho bhante KÊÔÈgirismiÑ 
ÈvÈso, AssajipunabbasukÈ nÈma KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈsikÈ alajjino pÈpabhikkh|, 
te evar|paÑ anÈcÈraÑ Ècaranti, mÈlÈvacchaÑ ropentipi ropÈpentipi, 
siÒcantipi siÒcÈpentipi -pa- vividhampi anÈcÈraÑ Ècaranti, yepi te bhante 
manussÈ pubbe saddhÈ 

 



 PÈrÈjikapÈÄi 277 

ahesuÑ pasannÈ, tepi etarahi assaddhÈ appasannÈ, yÈnipi tÈni saÑghassa 
pubbe dÈnapathÈni, tÈnipi etarahi upacchinnÈni, riÒcanti pesalÈ bhikkh|, 
nivasanti pÈpabhikkh|, sÈdhu bhante BhagavÈ KÊÔÈgiriÑ bhikkh| pahiÓeyya, 
yathÈyaÑ KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈso saÓÔhaheyyÈ”ti, tato ahaÑ BhagavÈ 
ÈgacchÈmÊti. 
 
 433. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira 
bhikkhave AssajipunabbasukÈ nÈma KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈsikÈ alajjino 
pÈpabhikkh|, te evar|paÑ anÈcÈraÑ Ècaranti, mÈlÈvacchaÑ ropentipi 
ropÈpentipi, siÒcantipi siÒcÈpentipi -pa- vividhampi anÈcÈraÑ Ècaranti, yepi 
te bhikkhave manussÈ pubbe saddhÈ ahesuÑ pasannÈ, tepi etarahi assaddhÈ 
appasannÈ, yÈnipi tÈni saÑghassa pubbe dÈnapathÈni, tÈnipi etarahi 
upacchinnÈni, riÒcanti pesalÈ bhikkh|, nivasanti pÈpabhikkh|”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma te bhikkhave 
moghapurisÈ evar|paÑ anÈcÈraÑ Ècarissanti, mÈlÈvacchaÑ ropessantipi 
ropÈpessantipi, siÒcissantipi siÒcÈpessantipi, ocinissantipi ocinÈpessantipi, 
ganthissantipi ganthÈpessantipi, ekatovaÓÔikamÈlaÑ karissantipi 
kÈrÈpessantipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ karissantipi kÈrÈpessantipi, maÒjarikaÑ 
karissantipi kÈrÈpessantipi, vidh|tikaÑ karissantipi kÈrÈpessantipi, 
vaÔaÑsakaÑ karissantipi kÈrÈpessantipi, ÈveÄaÑ karissantipi kÈrÈpessantipi, 
uracchadaÑ karissantipi kÈrÈpessantipi. Te kulitthÊnaÑ kuladhÊtÈnaÑ 
kulakumÈrÊnaÑ kulasuÓhÈnaÑ kuladÈsÊnaÑ ekatovaÓÔikamÈlaÑ harissantipi 
hÈrÈpessantipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ harissantipi hÈrÈpessantipi, maÒjarikaÑ 
harissantipi hÈrÈpessantipi, vidh|tikaÑ harissantipi hÈrÈpessantipi, 
vaÔaÑsakaÑ harissantipi hÈrÈpessantipi, ÈveÄaÑ harissantipi hÈrÈpessantipi, 
uracchadaÑ harissantipi hÈrÈpessantipi. Te kulitthÊhi kuladhÊtÈhi 
kulakumÈrÊhi kulasuÓhÈhi kuladÈsÊhi saddhiÑ ekabhÈjanepi bhuÒjissanti, 
ekathÈlakepi pivissanti, ekÈsanepi nisÊdissanti, ekamaÒcepi tuvaÔÔissanti, 
ekattharaÓÈpi tuvaÔÔissanti, ekapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔissanti, 
ekattharaÓÈpÈvuraÓÈpi tuvaÔÔissanti, vikÈlepi bhuÒjissanti, majjampi 
pivissanti, mÈlÈgandhavilepanampi dhÈrissanti, naccissantipi 
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gÈyissantipi vÈdessantipi lÈsessantipi, naccantiyÈpi naccissanti naccantiyÈpi 
gÈyissanti naccantiyÈpi vÈdessanti naccantiyÈpi lÈsessanti, gÈyantiyÈpi 
naccissanti gÈyantiyÈpi gÈyissanti gÈyantiyÈpi vÈdessanti gÈyantiyÈpi 
lÈsessanti, vÈdentiyÈpi naccissanti vÈdentiyÈpi gÈyissanti vÈdentiyÈpi 
vÈdessanti vÈdentiyÈpi lÈsessanti, lÈsentiyÈpi naccissanti lÈsentiyÈpi 
gÈyissanti lÈsentiyÈpi vÈdessanti lÈsentiyÈpi lÈsessanti, aÔÔhapadepi kÊÄissanti, 
dasapadepi kÊÄissanti, ÈkÈsepi kÊÄissanti, parihÈrapathepi kÊÄissanti, 
santikÈyapi kÊÄissanti, khalikÈyapi kÊÄissanti, ghaÔikÈyapi kÊÄissanti, 
salÈkahatthenapi kÊÄissanti, akkhenapi kÊÄissanti, pa~gacÊrenapi kÊÄissanti, 
va~kakenapi kÊÄissanti, mokkhacikÈyapi kÊÄissanti, ci~gulakenapi kÊÄissanti, 
pattÈÄhakenapi kÊÄissanti, rathakenapi kÊÄissanti, dhanukenapi kÊÄissanti, 
akkharikÈyapi kÊÄissanti, manesikÈyapi kÊÄissanti, yathÈvajjenapi kÊÄissanti, 
hatthismiÑpi sikkhissanti, assasmiÑpi sikkhissanti, rathasmiÑpi 
sikkhissanti, dhanusmiÑpi sikkhissanti, tharusmiÑpi sikkhissanti, 
hatthissapi purato dhÈvissanti, assassapi purato dhÈvissanti, rathassapi 
purato1 dhÈvissantipi ÈdhÈvissantipi, usseÄessantipi, apphoÔessantipi, 
nibbujjhissantipi, muÔÔhÊhipi yujjhissanti, ra~gamajjhepi sa~ghÈÔiÑ 
pattharitvÈ naccakiÑ evaÑ vakkhanti “idha bhagini naccass|”ti, nalÈÔikampi 
dassanti, vividhampi anÈcÈraÑ Ècarissanti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ 
vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ dhammiÑ kathaÑ katvÈ SÈriputtamoggallÈne 
Èmantesi “gacchatha tumhe SÈriputtÈ KÊÔÈgiriÑ gantvÈ 
AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ pabbÈjanÊyakammaÑ 
karotha tumhÈkaÑ ete saddhivihÈrikÈ”ti. 

 KathaÑ mayaÑ bhante AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ 
KÊÔÈgirismÈ pabbÈjanÊyakammaÑ karoma caÓÉÈ te bhikkh| pharusÈti. Tena 
hi tumhe SÈriputtÈ bahukehi bhikkh|hi sacchiÑ gacchathÈti. EvaÑ bhanteti 
kho SÈriputtamoggallÈnÈ Bhagavato paccassosuÑ. EvaÒca pana bhikkhave 
kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ AssajipunabbasukÈ bhikkh| codetabbÈ, codetvÈ 
sÈretabbÈ, sÈretvÈ ÈpattiÑ ropetabbÈ, ÈpattiÑ ropetvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
______________________________________________________________ 
 1. Purato dhÈvissanti (SyÈ) 
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 434. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime AssajipunabbasukÈ bhikkh| 
kulad|sakÈ pÈpasamÈcÈrÈ, imesaÑ pÈpakÈ samÈcÈrÈ dissanti ceva suyyanti 
ca, kulÈni ca imehi duÔÔhÈni dissanti ceva suyyanti ca, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ 
pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya na Assajipunabbasukehi bhikkh|hi 
KÊÔagirismiÑ vatthabbanti, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime AssajipunabbasukÈ bhikkh| kulad|sakÈ 
pÈpasamÈcÈrÈ, imesaÑ pÈpakÈ samÈcÈrÈ dissanti ceva suyyanti ca, kulÈni ca 
imehi duÔÔhÈni dissanti ceva suyyanti ca, saÑgho AssajipunabbasukÈnaÑ 
bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ pabbÈjanÊyakammaÑ karoti na 
Assajipunabbasukehi bhikkh|hi KÊÔÈgirismiÑ vatthabbanti, yassÈyasmatto 
khamati AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ 
pabbÈjanÊyakammassa karaÓaÑ na Assajipunabbasukehi bhikkh|hi 
KÊÔÈgirismiÑ vatthabbanti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya.  

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho -pa- so bhÈseyya.  

 KataÑ saÑghena AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ 
pabbÈjanÊyakammaÑ ‘na Assajipunabbasukehi bhikkh|hi KÊÔÈgirismiÑ 
vatthabban’ti, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 435. Atha kho SÈriputtamoggallÈnappamukho bhikkhusaÑgho 
KÊÔÈgiriÑ gantvÈ AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ 
pabbÈjanÊyakammaÑ akÈsi ‘na Assajipunabbasukehi bhikkh|hi 
KÊÔÈgirismiÑ vatthabban’ti. Te saÑghena pabbÈjanÊyakammakatÈ na sammÈ 
vattanti, na lomaÑ pÈtenti, na netthÈraÑ vattanti, na bhikkh| khamÈpenti, 
akkosanti, paribhÈsanti, chandagÈmitÈ dosagÈmitÈ mohagÈmitÈ bhayagÈmitÈ 
pÈpenti, pakkamantipi vibbhamantipi. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma AssajipunabbasukÈ bhikkh| 
saÑghena pabbÈjanÊyakammakatÈ na sammÈ vattissanti, na lomaÑ 
pÈtessanti, na netthÈraÑ vattissanti, na bhikkh| khamÈpessanti, akkosissanti, 
paribhÈsissanti, chandagÈmitÈ dosagÈmitÈ mohagÈmitÈ bhayagÈmitÈ 
pÈpessanti, pakkamissantipi 
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vibbhamissantipÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Assajipunabbasuke bhikkh| 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira bhikkhave AssajipunabbasukÈ bhikkh| saÑghena 
pabbÈjanÊyakammakatÈ na sammÈ vattanti -pa- vibbhamantipÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 436. “Bhikkhu paneva aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya 
viharati kulad|sako pÈpasamÈcÈro, tassa kho pÈpakÈ samÈcÈrÈ dissanti ceva 
suyyanti ca, kulÈni ca tena duÔÔhÈni dissanti ceva suyyanti ca, so bhikkhu 
bhikkh|hi evamassa vacanÊyo ‘ÈyasmÈ kho kulad|sako pÈpasamÈcÈro, 
Èyasmato kho pÈpakÈ samÈcÈrÈ dissanti ceva suyyanti ca, kulÈni cÈyasmatÈ 
duÔÔhÈni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatÈyasmÈ imamhÈ ÈvÈsÈ, alaÑ te 
idha vÈsenÈ’ti. EvaÒca so bhikkhu bhikkh|hi vuccamÈno te bhikkh| evaÑ 
vadeyya ‘chandagÈmino ca bhikkh| dosagÈmino ca bhikkh| mohagÈmino 
ca bhikkh| bhayagÈmino ca bhikkh| tÈdisikÈya ÈpattiyÈ ekaccaÑ pabbÈjenti 
ekaccaÑ na pabbÈjentÊ’ti. So bhikkhu bhikkh|hi evamassa vacanÊyo 
‘mÈyasmÈ evaÑ avaca, na ca bhikkh| chandagÈmino na ca bhikkh| 
dosagÈmino na ca bhikkh| mohagÈmino na ca bhikkh| bhayagÈmino, 
ÈyasmÈ kho kulad|sako pÈpasamÈcÈro, Èyasmato kho pÈpakÈ samÈcÈrÈ 
dissanti ceva suyyantica, kulÈni cÈyasmatÈ duÔÔhÈni dissanti ceva suyyantica, 
pakkamatÈyasmÈ imamhÈ ÈvÈsÈ, alaÑ te idha vÈsenÈ’ti. EvaÒca so bhikkhu 
bhikkh|hi vuccamÈno tatheva paggaÓheyya, so bhikkhu bhikkh|hi 
yÈvatatiyaÑ samanubhÈsitabbo tassa paÔinissaggÈya, yÈvatatiyaÒce 
samanubhÈsÊyamÈno taÑ paÔinissajjeyya, iccetaÑ kusalaÑ, no ce 
paÔinissajjeyya, saÑghÈdiseso”ti.  
 
 437. Bhikkhu paneva aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈti gÈmopi 
nigamopi nagaraÑpi gÈmo ceva nigamo ca. 

 UpanissÈya viharatÊti tattha paÔibaddhÈ 
cÊrapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhe-sajjaparikkhÈrÈ. 
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 KulaÑ nÈma cattÈri kulÈni khattiyakulaÑ brÈhmaÓakulaÑ vessakulaÑ 
suddakulaÑ.  

 Kulad|sakoti kulÈni d|seti pupphena vÈ phalena vÈ cuÓÓena vÈ 
mattikÈya vÈ dantakaÔÔhena vÈ veÄuyÈ vÈ1 vejjikÈya vÈ ja~ghapesanikena vÈ. 

 PÈpasamÈcÈroti mÈlÈvacchaÑ ropetipi, ropÈpetipi, siÒcatipi, siÒcÈpetipi, 
ocinÈtipi, ocinÈpetipi, ganthetipi, ganthÈpetipi.  

 Dissanti ceva suyyanti cÈti ye saÑmukhÈ te passanti, ye tirokkhÈ te 
suÓanti.  

 KulÈni ca tena duÔÔhÈnÊti pubbe saddhÈ hutvÈ taÑ Ègamma assaddhÈ 
honti, pasannÈ hutvÈ appasannÈ honti. 

 Dissanti ceva suyyanti cÈti ye saÑmukhÈ te passanti, ye tirokkhÈ te 
suÓanti.  

 So bhikkh|ti yo so kulad|lako bhikkhu.  

 Bhikkh|hÊti aÒÒehi bhikkh|hi. Ye passanti, ye suÓanti, tehi vattabbo 
“ŒyasmÈ kho kulad|sako pÈpasamÈcÈro, Èyasmato kho pÈpakÈ samÈcÈrÈ 
dissanti ceva suyyanti ca, kulÈni cÈyasmatÈ duÔÔhÈni dissanti ceva suyyanti 
ca, pakkamatÈyasmÈ imamhÈ ÈvÈsÈ, alaÑ te idha vÈsenÈ”ti.  

 EvaÒca so bhikkhu bhikkh|hi vuccamÈno te bhikkh| evaÑ vadeyya 
“chandagÈmino ca bhikkh| dosagÈmino ca bhikkh| mohagÈmino ca 
bhikkh| bhayagÈmino ca bhikkh| tÈdisikÈya ÈpattiyÈ ekaccaÑ pabbÈjenti 
ekaccaÑ na pabbÈjentÊ”ti.  

 So bhikkh|ti yo so kammakato bhikkhu. 

 Bhikkh|hÊti aÒÒehi bhikkh|hi. Ye passanti, ye suÓanti, tehi vattabbo 
“mÈyasmÈ evaÑ avaca, na ca bhikkh| chandagÈmino na ca bhikkh| 
dosagÈmino na ca bhikkh| mohagÈmino na ca bhikkh| bhayagÈmino, 
______________________________________________________________ 
 1. VeÄunÈ vÈ (SyÈ) 
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ÈyasmÈ kho kulad|sako pÈpasamÈcÈro, Èyasmato kho pÈpakÈ samÈcÈrÈ 
dissanti ceva suyyanti ca, kulÈni cÈyasmatÈ duÔÔhÈni dissanti ceva suyyanti 
ca, pakkamatÈyasmÈ imamhÈ ÈvÈsÈ, alaÑ te idha vÈsenÈ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. 

 Sace paÔinissajjati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce paÔinissajjati, Èpatti 
dukkaÔassa. SutvÈ na vadanti, Èpatti dukkaÔassa. So bhikkhu 
saÑghamajjhampi ÈkaÉÉhitvÈ vattabbo “mÈyasmÈ evaÑ avaca, na ca 
bhikkh| chandagÈmino na ca bhikkh| dosagÈmino na ca bhikkh| 
mohagÈmino na ca bhikkh| bhayagÈmino, ÈyasmÈ kho kulad|sako 
pÈpasamÈcÈro, Èyasmato kho pÈpakÈ samÈcÈrÈ dissanti ceva suyyanti ca, 
kulÈni cÈyasmatÈ duÔÔhÈni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatÈyasmÈ 
imamhÈ ÈvÈsÈ, alaÑ te idha vÈsenÈ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi 
vattabbo. Sace paÔinissajjati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce paÔinissajjati, Èpatti 
dukkaÔassa. So bhikkhu samanubhÈsitabbo, evaÒca pana bhikkhave 
samanubhÈsitabbo, byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 438. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghena 
pabbÈjanÊyakammakato bhikkh| chandagÈmitÈ dosagÈmitÈ mohagÈmitÈ 
bhayagÈmitÈ pÈpeti, so taÑ vatthuÑ na paÔinissajjati, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ samanubhÈseyya tassa 
vatthussa paÔinissaggÈya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghena 
pabbÈjanÊyakammakato bhikkh| chandagÈmitÈ dosagÈmitÈ mohagÈmitÈ 
bhayagÈmitÈ pÈpeti, so taÑ vatthuÑ na paÔinissajjati, saÑgho itthannÈmaÑ 
bhikkhuÑ samanubhÈsati tassa vatthussa paÔinissaggÈya, yassÈyasmato 
khamati itthannÈmassa bhikkhano samanubhÈsanÈ tassa vatthussa 
paÔinissaggÈya, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya.  

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 SamanubhaÔÔho saÑghena itthannÈmo bhikkhu tassa vatthussa 
paÔinissaggÈya, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti.  
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 439. ©attiyÈ dukkaÔaÑ, dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ, 
kammavÈcÈpariyosÈne Èpatti saÑghÈdisesassa. SaÑghÈdisesaÑ 
ajjhÈpajjantassa ÒattiyÈ dukkaÔaÑ dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ 
paÔippassambhanti. 

 SaÑghÈdisesoti saÑghova tassÈ ÈpattiyÈ parivÈsaÑ deti m|lÈya 
paÔikassati mÈnattaÑ deti abbheti, na sambahulÈ, na ekapuggalo, tena 
vuccati “saÑghÈdiseso”ti. Tasseva ÈpattinikÈyassa nÈmakammaÑ 
adhivacanaÑ, tenapi vuccati “saÑghÈdiseso”ti. 
 
 440. Dhammakamme dhammakammasaÒÒÊ na paÔinissajjati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Dhammakamme vematiko na paÔinissajjati, Èpatti saÑghÈdisesassa. 

 Dhammakamme adhammakammasaÒÒÊ na paÔinissajjati, Èpatti 
saÑghÈdisesassa. 

 Adhammakamme dhammakammasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 

 Adhammakamme vematiko, Èpatti dukkaÔassa. 

 Adhammakamme adhammakammasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 441. AnÈpatti asamanubhÈsantassa paÔinissajjantassa ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

Kulad|sakasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ terasamaÑ. 
 
 442. UddiÔÔhÈ kho Èyasmanto terasa saÑghÈdisesÈ dhammÈ nava 
paÔhamÈpattikÈ cattÈro yÈvatatiyakÈ, yesaÑ bhikkhu aÒÒataraÑ vÈ 
aÒÒataraÑ vÈ ÈpajjitvÈ yÈvatÊhaÑ jÈnaÑ paÔicchÈdeti, tÈvatÊhaÑ tena 
bhikkhunÈ akÈmÈ parivatthabbaÑ. ParivutthaparivÈsena bhikkhunÈ uttari 
chÈrattaÑ bhikkhumÈnattÈya paÔipajjitabbaÑ. CiÓÓamÈnatto bhikkhu yattha 
siyÈ vÊsatigaÓo bhikkhusaÑgho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce 
|no vÊsatigaÓo bhikkhusaÑgho taÑ bhikkhuÑ abbheyya, so ca bhikkhu 
anabbhito, te ca bhikkh| gÈrayhÈ, ayaÑ tattha sÈmÊci, tatthÈyasmante 
pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, dutiyampi pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, 
tatiyampi pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, parisuddhetthÈyasmanto, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊti. 
 

TerasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
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TassuddÈnaÑ 

   VissaÔÔhi kÈyasaÑsaggaÑ, duÔÔhullaÑ attakÈmaÒca. 
   SaÒcarittaÑ kuÔÊ ceva, vihÈro ca am|lakaÑ. 
   KiÒcilesaÒca bhedo ca, tasseva anuvattakÈ. 
   DubbacaÑ kulad|saÒca, saÑghÈdisesÈ terasÈti. 

 

SaÑghÈdisesakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.

 



 

3. AniyatakaÓÉa 
 

1. PaÔhama-aniyatasikkhÈpada 

Ime kho panÈyasmanto dve aniyatÈ dhammÈ 
 uddesaÑ Ègacchanti. 

 
 443. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ 
SÈvatthiyaÑ kul|pako hoti, bahukÈni kulÈni upasa~kamati. Tena kho pana 
samayena Èyasmato UdÈyissa upaÔÔhÈkakulassa kumÈrikÈ aÒÒatarassa 
kulassa kumÈrakassa dinnÈ hoti. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena taÑ kulaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ manusse pucchi “kahaÑ itthannÈmÈ”ti. Te evamÈhaÑsu 
“dinnÈ bhante amukassa kulassa kumÈrakassÈ”ti. TaÑpi kho kulaÑ 
Èyasmato UdÈyissa upaÔÔhÈkaÑ hoti. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ yena taÑ 
kulaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ manusse pucchi “kahaÑ 
itthannÈmÈ”ti. Te evamÈhaÑsu “esÈyya ovarake nisinnÈ”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ UdÈyÊ yena sÈ kumÈrikÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tassÈ 
kumÈrikÈya saddhiÑ eko ekÈya raho paÔicchanne Èsane alaÑkammaniye 
nisajjaÑ kappesi kÈlayuttaÑ samullapanto kÈlayuttaÑ dhammaÑ bhaÓanto. 

 Tena kho pana samayena VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ bahuputtÈ hoti bahunattÈ 
arogaputtÈ aroganattÈ abhima~galasammatÈ, manussÈ yaÒÒesu chaÓesu 
ussavesu VisÈkhaÑ MigÈramÈtaraÑ paÔhamaÑ bhojenti. Atha kho VisÈkhÈ 
MigÈramÈtÈ nimantitÈ taÑ kulaÑ agamÈsi. AddasÈ kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ 
ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ tassÈ kumÈrikÈya saddhiÑ ekaÑ ekÈya raho 
paÔicchanne Èsane alaÑkammaniye nisinnaÑ, disvÈna ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ 
etadavoca “idaÑ bhante nacchannaÑ nappatir|paÑ, yaÑ ayyo mÈtugÈmena 
saddhiÑ eko ekÈya raho paÔicchanne 
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Èsane alaÑkammaniye nisajjaÑ kappeti, kiÒcÈpi bhante ayyo anatthiko tena 
dhammena, api ca dussaddhÈpayÈ appasannÈ manussÈ”ti. EvaÑpi kho 
ÈyasmÈ UdÈyÊ VisÈkhÈya MigÈramÈtuyÈ vuccamÈno nÈdiyi. Atha kho 
VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ nikkhamitvÈ bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
ÈyasmÈ UdÈyÊ mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho paÔicchanne Èsane 
alaÑkammaniye nisajjaÑ kappessatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ 
UdÈyiÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ UdÈyi mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya 
raho paÔicchanne Èsane alaÑkammaniye nisajjaÑ kappesÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ 
moghapurisa mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho paÔicchanne Èsane 
alaÑkammaniye nisajjaÑ kappessasi, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 444. “Yo pana bhikkhu mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho 
paÔicchanne Èsane alaÑkammaniye nisajjaÑ kappeyya, tamenaÑ 
saddheyyavacasÈ upÈsikÈ disvÈ tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarena vadeyya 
pÈrÈjikena vÈ saÑghÈdisesena vÈ pÈcittiyena vÈ, nisajjaÑ bhikkhu 
paÔijÈnamÈno tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarena kÈretabbo pÈrÈjikena vÈ 
saÑghÈdisesena vÈ pÈcittiyena vÈ, yena vÈ sÈ saddheyyavacasÈ upÈsikÈ 
vadeyya, tena so bhikkhu kÈretabbo, ayaÑ dhammo aniyato”ti. 
 
 445. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 MÈtugÈmo nÈma manussitthÊ, na yakkhÊ, na petÊ, na tiracchÈnagatÈ, 
antamaso tadahujÈtÈpi dÈrikÈ, pageva mahattarÊ. 

 Saddhinti ekato. 

 Eko ekÈyÈti bhikkhu ceva hoti mÈtugÈmo ca. 
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 Raho nÈma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nÈma na 
sakkÈ hoti akkhiÑ vÈ nikhaÓÊyamÈne bhamukaÑ vÈ ukkhipiyamÈne sÊsaÑ 
vÈ ukkhipÊyamÈne passituÑ. Sotassa raho nÈma na sakkÈ hoti pakatikathÈ 
sotuÑ. 

 PaÔicchannaÑ nÈma ÈsanaÑ kuÔÔena vÈ1 kavÈÔena vÈ kilaÒjena vÈ 
sÈÓipÈkÈrena vÈ rukkhena vÈ thambhena vÈ kotthaÄiyÈ vÈ yena kenaci 
paÔicchannaÑ hoti. 

 AlaÑkammaniyeti sakkÈ hoti methunaÑ dhammaÑ paÔisevituÑ. 

 NisajjaÑ kappeyyÈti mÈtugÈme nisinne bhikkhu upanisinno vÈ hoti 
upanipanno vÈ, bhikkhu nisinne mÈtugÈmo upanisinno vÈ hoti upanipanno 
vÈ, ubho vÈ nisinnÈ honti ubho vÈ nipannÈ. 

 SaddheyyavacasÈ nÈma ÈgataphalÈ abhisametÈvinÊ viÒÒÈtasÈsanÈ. 

 UpÈsikÈ nÈma BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈ, dhammaÑ saraÓaÑ gatÈ, 
saÑghaÑ saraÓaÑ gatÈ. 

 DisvÈti passitvÈ. 

 TiÓÓaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarena vadeyya pÈrÈjikena vÈ saÑghÈdisesena 
vÈ pÈcittiyena vÈ, nisajjaÑ bhikkhu paÔijÈnamÈno tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ 
aÒÒatarena kÈretabbo pÈrÈjikena vÈ saÑghÈdesesena vÈ pÈcittiyena vÈ, yena 
vÈ sÈ saddheyyavacasÈ upÈsikÈ vadeyya, tena so bhikkhu kÈretabbo. 
 
 446. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nisinno mÈtugÈmassa 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevanto”ti. So ca taÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nisinno mÈtugÈmassa 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevanto”ti. So ce evaÑ vadeyya “saccÈhaÑ 
nisinno no ca kho methunaÑ dhammaÑ paÔisevin”ti, nisajjÈya kÈretabbo. SÈ 
ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho 
______________________________________________________________ 
 1. KuÉÉena vÈ (SÊ, SyÈ) 
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nisinno mÈtugÈmassa methunaÑ dhammaÑ paÔisevanto”ti. So ce evaÑ 
vadeyya “nÈhaÑ nisinno api ca kho nipanno”ti, nipajjÈya kÈretabbo. SÈ ce 
evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nisinno mÈtugÈmassa methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevanto”ti. So ce evaÑ vadeyya “nÈhaÑ nisinno api ca kho 
Ôhito”ti, na kÈretabbo. 
 
 447. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nipanno mÈtugÈmassa 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevanto”ti. So ca taÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nipanno mÈtugÈmassa 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevanto”ti. So ce evaÑ vadeyya “saccÈhaÑ 
nipanno no ca kho methunaÑ dhammaÑ paÔisevin”ti, nipajjÈya kÈretabbo. 
SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nipanno mÈtugÈmassa methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevanto”ti. So ce evaÑ vadeyya “nÈhaÑ nipanno api ca kho 
nisinno”ti, nisajjÈya kÈretabbo. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho 
nipanno mÈtugÈmassa methunaÑ dhammaÑ paÔisevanto”ti. So ce evaÑ 
vadeyya “nÈhaÑ nipanno api ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo. 
 
 448. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nisinno mÈtugÈmena 
saddhiÑ kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjanto”ti. So ca taÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo -pa- “saccÈhaÑ nisinno no ca kho kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjin”ti, 
nisajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nisinno api ca kho nipanno”ti, nipajjÈya 
kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nisinno api ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo. 

 SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nipanno mÈtugÈmena saddhiÑ 
kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjanto”ti. So ca taÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo -pa- “saccÈhaÑ nipanno no ca kho kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjin”ti, 
nipajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho nisinno”ti, nisajjÈya 
kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo. 
 
 449. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho mÈtugÈmena saddhiÑ eko 
ekÈya raho paÔicchanne Èsane alaÑkammaniye  
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nisinno”ti, so ca taÑ paÔijÈnÈti, nisajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nisinno api 
ca kho nipanno”ti, nipajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nisinno api ca kho 
Ôhito”ti, na kÈretabbo. 
 
 450. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho mÈtugÈmena saddhiÑ eko 
ekÈya raho paÔicchanne Èsane alaÑkammaniye nipanno”ti, so ca taÑ 
paÔijÈnÈti, nipajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho nisinno”ti, 
nisajjÈya kÈretabbo. “NÈhaÑ nipanno api ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo.  

 Aniyatoti na niyato pÈrÈjikaÑ vÈ saÑghÈdiseso vÈ pÈcittiyaÑ vÈ. 
 
 451. GamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjaÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo. GamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjaÑ na paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ paÔijÈnÈti, 
ÈpattiyÈ kÈretabbo. GamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjaÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ na 
paÔijÈnÈti, nisajjÈya kÈretabbo. GamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjaÑ na paÔijÈnÈti, 
ÈpattiÑ na paÔijÈnÈti, na kÈretabbo. 

 GamanaÑ na paÔijÈnÈti, nisajjaÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo. GamanaÑ na paÔijÈnÈti, nisajjaÑ na paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ paÔijÈnÈti, 
ÈpattiyÈ kÈretabbo. GamanaÑ na paÔijÈnÈti, nisajjaÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ na 
paÔijÈnÈti, nisajjÈya kÈretabbo. GamanaÑ na paÔijÈnÈti, nisajjaÑ na 
paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ na paÔijÈnÈti, na kÈretabboti. 
 

PaÔhamo aniyato niÔÔhito. 
_____ 

 
2. Dutiya-aniyatasikkhÈpada 

 452. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ BhagavatÈ 
paÔikkhittaÑ “mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho paÔicchanne Èsane 
alaÑkammaniye nisajjaÑ kappetun”ti tassÈ yeva 
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kumÈrikÈya saddiÑ eko ekÈya raho nisajjaÑ kappesi kÈlayuttaÑ 
samullapanto kÈlayuttaÑ dhammaÑ bhaÓanto. Dutiyampi kho VisÈkhÈ 
MigÈramÈtÈ nimantitÈ taÑ kulaÑ agamÈsi. AddasÈ kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ 
nimantitÈ taÑ kulaÑ agamÈsi. AddasÈ kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ 
ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ tassÈyeva kumÈrikÈya saddhiÑ ekaÑ ekÈya raho 
nisinnaÑ, disvÈna ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “idaÑ bhante 
nacchannaÑ nappatir|paÑ, yaÑ ayyo mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho 
nisajjaÑ kappeti, kiÒcÈpi bhante ayyo anatthiko tena dhammena, api ca 
dussaddhÈpayÈ appasannÈ manussÈ”ti. EvaÑpi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
VisÈkhÈya MigÈramÈtuyÈ vuccamÈno nÈdiyi. Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ 
nikkhamitvÈ bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ 
UdÈyÊ mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho nisajjaÑ kappessatÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ UdÈyi 
mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho nisajjaÑ kappesÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ 
moghapurisa mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho nisajjaÑ kappessasi, 
netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana 
bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha–  
 
 453. “Naheva kho pana paÔicchannaÑ ÈsanaÑ hoti nÈlaÑkammaniyaÑ, 
alaÒca kho hoti mÈtugÈmaÑ duÔÔhullÈhi vÈ cÈhi obhÈsituÑ, yo pana bhikkhu 
tathÈr|pe Èsane mÈtugÈmena saddhiÑ eko ekÈya raho nisajjaÑ kappeyya, 
tamenaÑ saddheyyavacasÈ upÈsikÈ disvÈ dvinnaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarena 
vadeyya saÑghÈdisesena vÈ pÈcittiyena vÈ, nisajjaÑ bhikkhu paÔijÈnamÈno 
dvinnaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarena kÈretabbo saÑghÈdisesena vÈ pÈcittiyena 
vÈ, yena vÈ sÈ saddheyyavacasÈ upÈsikÈ vadeyya, tena so bhikkhu 
kÈretabbo, ayaÑpi dhammo aniyato”ti.  
 
 454. Na heva kho pana paÔicchannaÑ ÈsanaÑ hotÊti appaÔicchanaÑ hoti 
kuÔÔena vÈ kavÈÔena vÈ kilaÒjena vÈ sÈÓipÈkÈrena vÈ rukkhena vÈ thambhena 
vÈ kotthaÄiyÈ vÈ yena kenaci appaÔicchannaÑ hoti.  
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 NÈlaÑ kammaniyanti na sakkÈ hoti methunaÑ dhammaÑ paÔisevituÑ. 

 AlaÒca kho hoti mÈtugÈmaÑ duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsitunti sakkÈ hoti 
mÈtugÈmaÑ duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsituÑ.  

 Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 TathÈr|pe Èsaneti evar|pe Èsane. 

 MÈtugÈmo nÈma manussitthÊ, na yakkhÊ, na petÊ, na tiracchÈnagatÈ, 
viÒÒ| paÔibalÈ subhÈsitadubbhÈsitaÑ duÔÔhullÈduÔÔhullaÑ ÈjÈnituÑ. 

 Saddhinti ekato. 

 Eko ekÈyÈti bhikkhu ceva hoti mÈtugÈmo ca. 

 Raho nÈma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nÈma na 
sakkÈ hoti akkhiÑ vÈ nikhaÓÊyamÈne bhamukaÑ vÈ ukkhipÊyamÈne sÊsaÑ 
vÈ ukkhipÊyamÈne passituÑ. Sotassa raho nÈma na sakkÈ hoti pakatikathÈ 
sotuÑ. 

 NisajjaÑ kappeyyÈti mÈtugÈme nisinne bhikkhu upanisinno vÈ hoti 
upanipanno vÈ, bhikkhu nisinne mÈtugÈmo upanisinno vÈ hoti upanipanno 
vÈ, ubho vÈ nisinnÈ honti ubho vÈ nipannÈ. 

 SaddheyyavacasÈ nÈma ÈgataphalÈ abhisametÈvinÊ viÒÒÈtasÈsanÈ. 

  UpÈsikÈ nÈma BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈ, dhammaÑ saraÓaÑ gatÈ, 
saÑghaÑ saraÓaÑ gatÈ. 

 DisvÈti passitvÈ. 

 DvinnaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarena vadeyya saÑghÈdisesena vÈ 
pÈcittiyena vÈ, nisajjaÑ bhikkhu paÔijÈnamÈno dvinnaÑ dhammÈnaÑ 
aÒÒatarena kÈretabbo saÑghÈdisesena vÈ pÈcittiyena vÈ yena vÈ sÈ 
saddheyyavacasÈ upÈsikÈ vadeyya, tena so bhikkhu kÈretabbo. 
 
 455. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nisinno mÈtugÈmena 
saddhiÑ kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjanto”ti, so ca taÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo 
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mayÈ diÔÔho nisinno mÈtugÈmena saddhiÑ kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjanto”ti. 

So ce evaÑ vadeyya “saccÈhaÑ nisinno no ca kho kÈyasaÑsaggaÑ 

samÈpajjin”ti, nisajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nisinno api ca kho 

nipanno”ti, nipajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nisinno api ca kho Ôhito”ti, na 

kÈretabbo. 

 SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho nipanno mÈtugÈmena saddhiÑ 

kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjanto”ti. So ca taÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 

kÈretabbo -pa- “saccÈhaÑ nipanno no ca kho kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjin”ti, 

nipajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho nisinno”ti, nisajjÈya 

kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo.  

 SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyassa mayÈ sutaÑ nisinnassa mÈtugÈmaÑ 

duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsantassÈ”ti. So ca taÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ kÈretabbo. 

SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyassa mayÈ sutaÑ nisinnassa mÈtugÈmaÑ 

duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsantassÈ”ti. So ce evaÑ vadeyya “saccÈhaÑ nisinno 

no ca kho duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsin”ti, nisajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ 

nisinno api ca kho nipanno”ti, nipajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nisinno api 

ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo. 

 SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyassa mayÈ sutaÑ nipannassa mÈtugÈmaÑ 

duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsantassÈ”ti, so ca taÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 

kÈretabbo -pa- “saccÈhaÑ nipanno no ca kho duÔÔhullÈhi vÈcÈhi obhÈsin”ti, 

nipajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho nisinno”ti, nisajjÈya 

kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo.  

 

 456. SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho mÈtugÈmena saddhiÑ eko 

ekÈya raho nisinno”ti. So ca taÑ paÔijÈnÈti, nisajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ 

nisinno api ca kho nipanno”ti, nipajjÈya kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nisinno api 

ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo.  
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 SÈ ce evaÑ vadeyya “ayyo mayÈ diÔÔho mÈtugÈmena saddhiÑ eko 
ekÈya raho nipanno”ti. So ca taÑ paÔijÈnÈti, nipajjÈya 
kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho nisinno”ti, nisajjÈya 
kÈretabbo -pa- “nÈhaÑ nipanno api ca kho Ôhito”ti, na kÈretabbo. 

 Ayampiti purimaÑ upÈdÈya vuccati. 

 Aniyatoti na niyato saÑghÈdiseso vÈ pÈcittiyaÑ vÈ. 
 
 457. GamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjaÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo. GamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjaÑ na paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ paÔijÈnÈti, 
ÈpattiyÈ kÈretabbo. GamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjaÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ na 
paÔijÈnÈti, nisajjÈya kÈretabbo. GamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjaÑ na paÔijÈnÈti, 
ÈpattiÑ na paÔijÈnÈti, na kÈretabbo.  

 GamanaÑ na paÔijÈnÈti, nisajjaÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiyÈ 
kÈretabbo. GamanaÑ na paÔijÈnÈti, nisajjaÑ na paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ paÔijÈnÈti, 
ÈpattiyÈ kÈretabbo. GamanaÑ na paÔijÈnÈti, nisajjaÑ paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ na 
paÔijÈnÈti, nisajjÈya kÈretabbo. GamanaÑ na paÔijÈnÈti, nisajjaÑ na 
paÔijÈnÈti, ÈpattiÑ na paÔijÈnÈti, na kÈretabboti. 
 

Dutiyo aniyato niÔÔhito. 
 
 458. UddiÔÔhÈ kho Èyasmanto dve aniyatÈ dhammÈ. TatthÈyasmante 
pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, dutiyampi pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, 
tatiyampi pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, parisuddhetthÈyasmanto, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊti. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AlaÑ kammaniyaÒceva, tatheva ca naheva kho. 
   AniyatÈ supaÒÒattÈ, BuddhaseÔÔhena tÈdinÈti. 

 
AniyatakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 

 



 

4. NissaggiyakaÓÉa 
 

1. CÊvaravagga     1. PaÔhamakathinasikkhÈpada 

Ime kho panÈyasmanto tiÑsa nissaggiyÈ pÈcittiyÈ 
dhammÈ uddesaÑ Ègacchanti. 

 
 459. Tena sameyena Buddho BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati Gotamake 
cetiye. Tena kho pana samayena BhagavatÈ bhikkh|naÑ ticÊvaraÑ 
anuÒÒÈtaÑ hoti. ChabbaggiyÈ bhikkh| BhagavatÈ ticÊvaraÑ anuÒÒÈtanti 
aÒÒeneva ticÊvarena gÈmaÑ pavisanti, aÒÒena ticÊvarena ÈrÈme acchanti, 
aÒÒena ticÊvarena nahÈnaÑ otaranti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| 
atirekacÊvaraÑ dhÈressantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| chabbaggiye bhikkh| 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira tumhe bhikkhave atirekacÊvaraÑ dhÈrethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. 
Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ 
atirekacÊvaraÑ dhÈressatha, netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 460. “Yo pana bhikkhu atirekacÊvaraÑ dhÈreyya, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyan”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 461. * Tena kho pana samayena Èyasmato Œnandassa atirekacÊvaraÑ 
uppannaÑ hoti. ŒyasmÈ ca Œnando taÑ cÊvaraÑ Èyasmato SÈriputtassa 
dÈtukÈmo hoti. ŒyasmÈ ca SÈriputto sÈkete viharati. Atha kho Èyasmato 
Œnandassa etadahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ ‘na 
atirekacÊvaraÑ dhÈretabban’ti, idaÒca me atirekacÊvaraÑ uppannaÑ, 
ahaÒcimaÑ cÊvaraÑ Èyasmato SÈriputtassa dÈtukÈmo, ÈyasmÈ ca SÈriputto 
sÈkete viharati, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Œnando Bhagavato 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3 . 402 piÔÔhepi. 

 



 PÈrÈjikapÈÄi 295 

etamatthaÑ Èrocesi. KÊvaciraÑ panÈnanda SÈriputto ÈgacchissatÊti. 
NavamaÑ vÈ BhagavÈ divasaÑ dasamaÑ vÈti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi 
anujÈnÈmi bhikkhave dasÈhaparamaÑ attirekacÊvaraÑ dhÈretuÑ. EvaÒca 
pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 462. “NiÔÔhitacÊvarasmiÑ bhikkhunÈ ubbhatasmiÑ kathine 
dasÈhaparamaÑ atirekacÊvaraÑ dhÈretabbaÑ, taÑ atikkÈmayato 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 463. NiÔÔhitacÊvarasminti bhikkhuno cÊvaraÑ kataÑ vÈ hoti naÔÔhaÑ vÈ 
vinaÔÔhaÑ vÈ daÉÉhaÑ vÈ cÊvarÈsÈ vÈ upacchinnÈ. 

 UbbhatasmiÑ kathineti aÔÔhannaÑ mÈtikÈnaÑ aÒÒatarÈya mÈtikÈya 
ubbhataÑ hoti, saÑghena vÈ antarÈ ubbhataÑ hoti. 

 DasÈhaparamanti dasÈhaparamatÈ dhÈretabbaÑ. 

 AtirekacÊvaraÑ nÈma anadhiÔÔhitaÑ avikappitaÑ. 

 CivaraÑ nÈma channaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ 
vikappanupagaÑ pacchimaÑ. 

 TaÑ atikkÈmayato nissaggiyaÑ hotÊ1 ti ekÈdase aruÓuggamane 
nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. 
EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ. Tena bhikkhunÈ saÑghaÑ 
upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ 
pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo 
“idaÑ me bhante cÊvaraÑ dasÈhÈtikkantaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti. NissajjitvÈ Èpatti desetabbÈ, byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
Èpatti paÔiggahetabbÈ, nissaÔÔhacÊvaraÑ dÈtabbaÑ– 
 
 464. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa 
bhikkhuno nissaggiyaÑ saÑghassa nissaÔÔhaÑ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, 
saÑgho imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa bhikkhuno dadeyyÈ”ti. 
_____________________________________________________________ 
 1. HotÊti idaÑ padaÑ sabbapotthakesu atthi, sikkhÈpade pana natthi, evamuparipi. 
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 465. Tena bhikkhunÈ sambahule bhikkh| upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassu vacanÊyÈ “idaÑ me bhante cÊvaraÑ 
dasÈhÈtikkantaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ ÈyasmantÈnaÑ nissajjÈmÊ”ti. 
NissajjitvÈ Èpatti desetabbÈ, byattena bhikkhunÈ paÔibalena Èpatti 
paÔiggahetabbÈ, nissaÔÔhacÊvaraÑ dÈtabbaÑ– 
 
 466. “SuÓantu me ÈyasmantÈ, idaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa bhikkhuno 
nissaggiyaÑ ÈyasmantÈnaÑ nissaÔÔhaÑ, yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, 
ÈyasmantÈ imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa bhikkhuno dadeyyun”ti. 
 
 467. Tena bhikkhunÈ ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa 
vacanÊyo “idaÑ me Èvuso cÊvaraÑ dasÈhÈtikkantaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ 
Èyasmato nissajjÈmÊ”ti. NissajjitvÈ Èpatti desetabbÈ, tena bhikkhunÈ Èpatti 
paÔiggahetabbÈ, nissaÔÔhacÊvaraÑ dÈtabbaÑ “imaÑ cÊvaraÑ Èyasmato 
dammÊ”ti. 
 
 468. DasÈhÈtikkante atikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
DasÈhÈtikkante vematiko, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. DasÈhÈtikkante 
anatikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AnadhiÔÔhite adhiÔÔhitasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Avikappite vikappitasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
Avissajjite vissajjitasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AnaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AvinaÔÔhe vinaÔÔhasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AdaÉÉhe daÉÉhasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Avilutte viluttasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 NissaggiyaÑ cÊvaraÑ anissajjitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
DasÈhÈnatikkante atikkantasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. DasÈhÈnatikkante 
vematiko, Èpatti dukkaÔassa. DasÈhÈnatikkante anatikkantasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 469. AnÈpatti antodasÈhaÑ adhiÔÔheti, vikappeti, vissajjeti, nassati, 
vinassati, Éayhati, acchinditvÈ gaÓhanti, vissÈsaÑ gaÓhanti, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
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 470. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| nissaÔÔhacÊvaraÑ 
na denti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave nissaÔÔhacÊvaraÑ 
na dÈtabbaÑ, yo na dadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 

KathinasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
1. CÊvaravagga     2. UdositasikkhÈpada 

 471. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena bhikkh| bhikkh|naÑ 
hatthe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ santaruttarena janapadacÈrikaÑ pakkamanti, tÈni 
cÊvarÈni ciraÑ nikkhittÈni kaÓÓakitÈni honti, tÈni bhikkh| otÈpenti. AddasÈ 
kho ÈyasmÈ Œnando senÈsanacÈrikaÑ ÈhiÓÉanto te bhikkh| tÈni cÊvarÈni 
otÈpente, disvÈna yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| 
etadavoca “kassimÈni Èvuso cÊvarÈni kaÓÓakitÈnÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Èyasmato Œnandassa etamatthaÑ ÈrocesuÑ. ŒyasmÈ Œnando ujjhÈyati 
khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma bhikkh| bhikkh|naÑ hatthe cÊvaraÑ 
nikkhipitvÈ santaruttarena janapadacÈrikaÑ pakkamissantÊ”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ Œnando te bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato 
etamatthaÑ Èrocesi -pa- “saccaÑ kira bhikkhave bhikkh| bhikkh|naÑ 
hatthe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ santaruttarena janapadacÈrikaÑ pakkamantÊ”ti. 
SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma te 
bhikkhave moghapurisÈ bhikkh|naÑ hatthe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ 
santaruttarena janapadacÈrikaÑ pakkamissanti, netaÑ bhikkhave 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
dikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 472. “NiÔÔhitacÊvarasmiÑ bhikkhunÈ ubbhatasmiÑ kathine ekarattaÑpi 
ce bhikkhu ticÊvarena vippavaseyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 473. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu KosambiyaÑ gilÈno 
hoti, ÒÈtakÈ tassa bhikkhuno santike d|taÑ pÈhesuÑ “Ègacchatu bhadanto 
mayaÑ upaÔÔhahissÈmÈ”ti. Bhikkh|pi evamÈhaÑsu 
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“gacchÈvuso ÒÈtakÈ taÑ upaÔÔhahissantÊ”ti. So evamÈha “BhagavatÈvuso 
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ ‘na ticÊvarena vippavasitabban’ti, ahaÒcamhi gilÈno 
na sakkomi ticÊvaraÑ ÈdÈya pakkamituÑ, nÈhaÑ gamissÈmÊ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakareÓe 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa 
bhikkhuno ticÊvarena avippavÈsasammutiÑ dÈtuÑ, evaÒca pana bhikkhave 
dÈtabbÈ, tena gilÈnena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante gilÈno na 
sakkomi ticÊvaraÑ ÈdÈya pakkamituÑ, sohaÑ bhante saÑghaÑ ticÊvarena 
avippavÈsasammutiÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 474. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na 
sakkoti ticÊvaraÑ ÈdÈya pakkamituÑ, so saÑghaÑ ticÊvarena 
avippavÈsasammutiÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmassa bhikkhuno ticÊvarena avippavÈsasammutiÑ dadeyya, esÈ 
Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na sakkoti 
ticÊvaraÑ ÈdÈya pakkamituÑ, so saÑghaÑ ticÊvarena avippavÈsasammutiÑ 
yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno ticÊvarena avippavÈsasammutiÑ 
deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno ticÊvarena 
avippavÈsasammutiyÈ dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya.  

 DinnÈ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno ticÊvarena 
avippavÈsasammuti, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti.  

 EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 475. “NiÔÔhitacÊvarasmiÑ bhikkhunÈ ubbhatasmiÑ kathine ekarattaÑpi 
ce bhikkhu ticÊvarena vippavaseyya, aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti.  
 
 476. NiÔÔhitacÊvarasminti bhikkhuno cÊvaraÑ kataÑ vÈ hoti naÔÔhaÑ vÈ 
vinaÔÔhaÑ vÈ daÉÉhaÑ vÈ cÊvarÈsÈ vÈ upacchinnÈ. 
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 UbbhatasmiÑ kathineti aÔÔhannaÑ mÈtikÈnaÑ aÒÒatarÈya mÈtikÈya 
ubbhataÑ hoti, saÑghena vÈ antarÈ ubbhataÑ hoti. 

 EkarattaÑpi ce bhikkhu ticÊvarena vippavaseyyÈti saÑghÈÔiyÈ vÈ 
uttarÈsa~gena vÈ antaravÈsakena vÈ. 

 AÒÒatra bhikkhusammutiyÈti ÔhapetvÈ bhikkhusammutiÑ. 

 NissaggiyaÑ hotÊti saha aruÓuggamanÈ1 nissaggiyaÑ hoti. 
NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana 
bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante cÊvaraÑ rattivippavutthaÑ2 
aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 477. GÈmo ek|pacÈro nÈn|pacÈro. NivesanaÑ ek|pacÈraÑ 
nÈn|pacÈraÑ. Udosito ek|pacÈro nÈn|pacÈro. AÔÔo ek|pacÈro nÈn|pacÈro. 
MÈÄo ek|pacÈro nÈn|pacÈro. PÈsÈdo ek|pacÈro nÈn|pacÈro. HammiyaÑ 
ek|pacÈraÑ nÈn|pacÈraÑ. NÈvÈ ek|pacÈrÈ nÈn|pacÈrÈ. Sattho ek|pacÈro 
nÈn|pacÈro. KhettaÑ ek|pacÈraÑ nÈn|pacÈraÑ. DhaÒÒakaraÓaÑ 
ek|pacÈraÑ nÈn|pacÈraÑ. ŒrÈmo ek|pacÈro nÈn|pacÈro. VihÈro ek|pacÈro 
nÈn|pacÈro. Rukkham|laÑ ek|pacÈraÑ nÈn|pacÈraÑ. AjjhokÈso ek|pacÈro 
nÈn|pacero. 
 
 478. GÈmo ek|pacÈro nÈma ekakulassa gÈmo hoti parikkhitto ca. 
AntogÈme cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antogÈme vatthabbaÑ. Aparikkhitto hoti, 
yasmiÑ ghare cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ ghare vatthabbaÑ, 
hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. 
 
 479. NÈnÈkulassa gÈmo hoti parikkhitto ca, yasmiÑ ghare cÊvaraÑ 
nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ ghare vatthabbaÑ sabhÈye vÈ dvÈram|le vÈ, 
hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. SabhÈyaÑ gacchantena hatthapÈse cÊvaraÑ 
nikkhipitvÈ sabhÈye vÈ vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, hatthapÈsÈ vÈ na 
vijahitabbaÑ. SabhÈye cÊvaraÑ nikkhipitvÈ sabhÈye vÈ vatthabbaÑ 
dvÈram|le vÈ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. Aparikkhitto hoti, yasmiÑ 
ghare cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ ghare vatthabbaÑ, hatthapÈsÈ vÈ na 
vijahitabbaÑ.  
_____________________________________________________________ 
 1. AruÓuggamanena (SÊ, SyÈ) 2. RattiÑ vippavutthaÑ (SÊ) 
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 480. Ekakulassa nivesanaÑ hoti parikkhittaÒca, nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-
ovarakÈ. Antonivesane cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antonivesane vatthabbaÑ. 
AparikkhittaÑ hoti, yasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ 
gabbhe vatthabbaÑ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ.  
 
 481. NÈnÈkulassa nivesanaÑ hoti parikkhittaÒca, nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-
ovarakÈ. YasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe 
vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. AparikkhittaÑ 
hoti, yasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe vatthabbaÑ, 
hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. 
 
 482. Ekakulassa udosito hoti parikkhitto ca, nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-ovarakÈ. 
Anto-udosite cÊvaraÑ nikkhipitvÈ anto-udosite vatthabbaÑ. Aparikkhitto 
hoti, yasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe vatthabbaÑ, 
hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ.  
 
 483. NÈnÈkulassa udosito hoti parikkhitto ca, nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-
ovarakÈ. YasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe 
vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. Aparikkhitto hoti, 
yasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe vatthabbaÑ, 
hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ.  
 
 484. Ekakulassa aÔÔo hoti, anto-aÔÔe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ anto-aÔÔe 
vatthabbaÑ. NÈnÈkulassa aÔÔo hoti, nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-ovarakÈ. YasmiÑ 
gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, 
hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. 
 
 485. Ekakulassa mÈÄo hoti, antomÈÄe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antomÈÄe 
vatthabbaÑ. NÈnÈkulassa mÈÄo hoti, nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-ovarakÈ. YasmiÑ 
gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, 
hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ.  
 
 486. Ekakulassa pÈsÈdo hoti, antopÈsÈde cÊvaraÑ nikkhipitvÈ 
antopÈsÈde vattabbaÑ. NÈnÈkulassa pÈsÈdo hoti, 
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nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-ovarakÈ. YasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ 
gabbhe vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ.  
 
 487. Ekakulassa hammiyaÑ hoti, antohammiye cÊvaraÑ nikkhipitvÈ 
antohammiye vatthabbaÑ. NÈnÈkulassa hammiyaÑ hoti, nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-
ovarakÈ. YasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe 
vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. 
 
 488. Ekakulassa nÈvÈ hoti, antonÈvÈya cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antonÈvÈya 
vatthabbaÑ. NÈnÈkulassa nÈvÈ hoti, nÈnÈgabbhÈ nÈnÈ-ovarakÈ. YasmiÑ 
ovarake cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ ovarake vatthabbaÑ, hatthapÈsÈ vÈ 
na vijahitabbaÑ. 
 
 489. Ekakulassa sattho hoti, satthe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ purato vÈ 
pacchato vÈ sattabbhantarÈ na vijahitabbÈ, passato abbhantaraÑ na 
vijahitabbaÑ. NÈnÈkulassa sattho hoti, satthe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ hatthapÈsÈ 
na vijahitabbaÑ.  
 
 490. Ekakulassa khettaÑ hoti parikkhittaÒca, antokhette cÊvaraÑ 
nikkhipitvÈ antokhette vatthabbaÑ. AparikkhittaÑ hoti, hatthapÈsÈ na 
vijahitabbaÑ. NÈnÈkulassa khettaÑ hoti parikkhittaÒca, antokhette cÊvaraÑ 
nikkhipitvÈ dvÈram|le vÈ vatthabbaÑ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. 
AparikkhittaÑ hoti, hatthapÈsÈ na vijahitabbaÑ. 
 
 491. Ekakulassa dhaÒÒakaraÓaÑ hoti parikkhittaÒca, antodhaÒÒakaraÓe 
cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antodhaÒÒakaraÓe vatthabbaÑ. AparikkhittaÑ hoti, 
hatthapÈsÈ na vijahitabbaÑ. NÈnÈkulassa dhaÒÒakaraÓaÑ hoti 
parikkhittaÒca, antodhaÒÒakaraÓe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ dvÈram|le vÈ 
vatthabbaÑ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. AparikkhittaÑ hoti, hatthavÈsÈ 
na vijahitabbaÑ. 
 
 492. Ekakulassa ÈrÈmo hoti parikkhitto ca, anto-ÈrÈme cÊvaraÑ 
nikkhipitvÈ anto-ÈrÈme vatthabbaÑ. Aparikkhitto hoti, hatthapÈsÈ na 
vijahitabbaÑ. NÈnÈkulassa ÈrÈmo hoti parikkhitto ca, anto-ÈrÈme cÊvaraÑ 
nikkhipitvÈ dvÈram|le vÈ vatthabbaÑ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. 
Aparikkhitto hoti, hatthapÈsÈ na vijahitabbaÑ.  
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 493. Ekakulassa vihÈro hoti parikkhitto ca, antovihÈre cÊvaraÑ 
nikkhipitvÈ antovihÈre vatthabbaÑ. Aparikkhitto hoti, yasmiÑ vihÈre 
cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ vihÈre vatthabbaÑ, hatthapÈsÈ vÈ na 
vijahitabbaÑ. NÈnÈkulassa vihÈro hoti parikkhitto ca, yasmiÑ vihÈre 
cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ vihÈre vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, 
hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. Aparikkhitto hoti, yasmiÑ vihÈre cÊvaraÑ 
nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ vihÈre vatthabbaÑ, hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ.  
 
 494. Ekakulassa rukkham|laÑ hoti, yaÑ majjhanhike kÈle samantÈ 
chÈyÈ pharati, antochÈyÈya cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antochÈyÈya vatthabbaÑ. 
NÈnÈkulassa rukkham|laÑ hoti, hatthapÈsÈ na vijahitabbaÑ. 

 AjjhokÈso ek|pacÈro nÈma agÈmake araÒÒe samantÈ sattabbhantarÈ 
ek|pacÈro. Tato paraÑ nÈn|pacÈro. 
 
 495. Vippavutthe vippavutthasaÒÒÊ aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Vippavutthe vematiko aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Vippavutthe avippavutthasaÒÒÊ aÒÒatra 
bhikkhusammutiyÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AppaccuddhaÔe 
paccuddhaÔasaÒÒÊ -pa-. Avissajjite vissajjitasaÒÒÊ. AnaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊ. 
AvinaÔÔhe vinaÔÔhasaÒÒÊ. AdaÉÉhe daÉÉhasaÒÒÊ. Avilutte viluttasaÒÒÊ aÒÒatra 
bhikkhusammutiyÈ, nissagiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

 NissaggiyaÑ cÊvaraÑ anissajjitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
Avippavutthe vippavutthasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. Avippavutthe vematiko, 
Èpatti dukkaÔassa. Avippavutthe avuppavutthasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 496. AnÈpatti anto-aruÓe paccuddharati, vissajjeti, nassati, vinassati, 
Éayhati, acchinditvÈ gaÓhanti, vissÈsaÑ gaÓhanti, bhikkhusammutiyÈ, 
ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

UdositasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
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1. CÊvaravagga     3. TatiyakathinasikkhÈpada 

 497. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno 
akÈlacÊvaraÑ uppannaÑ hoti, tassa taÑ cÊvaraÑ kayiramÈnaÑ nappahoti. 
Atha kho so bhikkhu taÑ cÊvaraÑ ussÈpetvÈ punappunaÑ vimajjati. AddasÈ 
kho BhagavÈ senÈsanacÈrikaÑ ÈhiÓÉanto taÑ bhikkhuÑ taÑ cÊvaraÑ 
ussÈpetvÈ punappunaÑ vimajjantaÑ, disvÈna yena so bhikkhu 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “kissa tvaÑ 
bhikkhu imaÑ cÊvaraÑ ussÈpetvÈ punappunaÑ vimajjasÊ”ti. IdaÑ me bhante 
akÈlacÊvaraÑ uppannaÑ kayiramÈnaÑ nappahoti, tenÈhaÑ imaÑ cÊvaraÑ 
ussÈpetvÈ punappunaÑ vimajjÈmÊti. Atthi pana te bhikkhu cÊvarapaccÈsÈti. 
Atthi BhagavÈti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave 
akÈlacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ cÊvarapaccÈsÈ nikkhipitun”ti. 
 
 498. Tena kho pana samayena bhikkh| BhagavatÈ anuÒÒataÑ 
“akÈlacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ cÊvarapaccÈsÈ nikkhipitun”ti akÈlacÊvarÈni 
paÔiggahetvÈ atirekamÈsaÑ nikkhipanti, tÈni cÊvarÈni cÊvaravaÑse 
bhaÓÉikÈbaddhÈni tiÔÔhanti. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando senÈsanacÈrikaÑ 
ÈhiÓÉanto tÈni cÊvarÈni cÊvaravaÑse bhaÓÉikÈbaddhÈni tiÔÔhante. DisvÈna 
bhikkh| Èmantesi “kassimÈni Èvuso cÊvarÈni cÊvaravaÑse bhaÓÉikÈbaddhÈni 
tiÔÔhantÊ”ti. AmhÈkaÑ Èvuso akÈlacÊvarÈni cÊvarapaccÈsÈ nikkhittÈnÊti. 
KÊvaciraÑ panÈvuso imÈni cÊvarÈni nikkhittÈnÊti. AtirekamÈsaÑ Èvusoti. 
ŒyasmÈ Œnando ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma bhikkh| 
akÈlacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ atirekamÈsaÑ nikkhipissantÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Œnando te bhikkh| anekapariyayena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
Èrocesi -pa- “saccaÑ kira bhikkhave bhikkh| akÈlacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ 
atirekamÈsaÑ nikkhipantÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. “KathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ akÈlacÊvaraÑ 
paÔiggahetvÈ atirekamÈsaÑ nikkhipissanti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ 
vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ 
uddiseyyÈtha– 
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 499. “NiÔÔhitacÊvarasmiÑ bhikkhunÈ ubbhatasmiÑ kathine bhikkhuno 
paneva akÈlacÊvaraÑ uppajjeyya, Èka~khamÈnena bhikkhunÈ 
paÔiggahetabbaÑ, paÔiggahetvÈ khippameva kÈretabbaÑ, nocassa pÈrip|ri, 
mÈsaparamaÑ tena bhikkhunÈ taÑ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ |nassa 
pÈrip|riyÈ satiyÈ paccÈsÈya. Tato ce uttari1 nikkhipeyya satiyÈpi paccÈsÈya, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 500. NiÔÔhitacÊvarasminti bhikkhuno cÊvaraÑ kataÑ vÈ hoti naÔÔhaÑ vÈ 
vinaÔÔhaÑ vÈ daÉÉhaÑ vÈ cÊvarÈsÈ vÈ upacchinnÈ. 

 UbbhatasmiÑ kathineti aÔÔhannaÑ mÈtikÈnaÑ aÒÒatarÈya mÈtikÈya 
ubbhataÑ hoti, saÑghena vÈ antarÈ ubbhataÑ hoti. 

 AkÈlacÊvaraÑ nÈma anatthate kathine ekÈdasamÈse uppannaÑ, atthate 
kathine sattamÈse uppannaÑ, kÈlepi Èdissa dinnaÑ, etaÑ akÈlacÊvaraÑ 
nÈma. 

 UppajjeyyÈti uppajjeyya saÑghato vÈ gaÓato vÈ ÒÈtito vÈ mittato vÈ 
paÑsuk|laÑ vÈ attano vÈ dhanena. 

 Œka~khamÈnenÈti icchamÈnena paÔiggahetabbaÑ. 

 PaÔiggahetvÈ khippameva kÈretabbanti dasÈhÈ kÈretabbaÑ. 

 No cassa pÈrip|rÊti kayiramÈnaÑ nappahoti. 

 MÈsaparamaÑ tena bhikkhunÈ taÑ cÊvaraÑ nikkhipitabbanti 
mÈsaparamatÈ nikkhipitabbaÑ. 

 �nassa pÈrip|riyÈti |nassa pÈrip|ratthÈya. 

 SatiyÈ paccÈsÈyÈti paccÈsÈ hoti saÑghato vÈ gaÓato vÈ ÒÈtito vÈ mittato 
vÈ paÑsuk|laÑ vÈ attano vÈ dhanena. 

 Tato ce uttari nikkhipeyya satiyÈpi paccÈsÈyÈti tadahuppanne 
m|lacÊvare paccÈsÈcÊvaraÑ uppajjati, dasÈhÈ kÈretabbaÑ. DvÊhuppanne 
m|lacÊvare paccÈsÈcÊvaraÑ uppajjati, dasÈhÈ kÈretabbaÑ. TÊhuppanne 
m|lacÊvare -pa-. Cat|huppanne. PaÒcÈhuppanne. ChÈhuppanne. 
SattÈhuppanne. 
_____________________________________________________________ 
 1. UttariÑ (SÊ, SyÈ) 
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AÔÔhÈhuppanne. NavÈhuppanne. DasÈhuppanne m|lacÊvare paccÈsÈcÊvaraÑ 
uppajjati, dasÈhÈ kÈretabbaÑ. EkÈdase uppanne -pa-. DvÈdase uppanne. 
Terase uppanne. Cuddase uppanne. Pannarase uppanne. SoÄase uppanne. 
Sattarase uppanne. AÔÔhÈrase uppanne. Ek|navÊse uppanne. VÊse uppanne 
m|lacÊvare paccÈsÈcÊvaraÑ uppajjati, dasÈhÈ kÈretabbaÑ. . EkavÊse uppanne 
m|lacÊvare paccÈsÈcÊvaraÑ uppajjati, navÈhÈ kÈretabbaÑ. DvÈvÊse 
uppanne -pa-. TevÊse uppanne. CatuvÊse uppanne. PaÒcavÊse uppanne. 
ChabbÊse uppanne. SattavÊse uppanne. AÔÔhavÊse uppanne. Ek|natiÑse 
uppanne m|lacÊvare paccÈsÈcÊvaraÑ uppajjati, ekÈhaÑ kÈretabbaÑ. . TiÑse 
uppanne m|lacÊvare paccÈsÈcÊvaraÑ uppajjati, tadaheva adhiÔÔhÈtabbaÑ 
vikappetabbaÑ vissajjetabbaÑ. No ce adhiÔÔheyya vÈ vikappeyya vÈ 
vissajjeyya vÈ, ekatiÑse aruÓuggamane nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ 
saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave 
nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante akÈlacÊvaraÑ mÈsÈtikkantaÑ 
nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti.  

 VisabhÈge uppanne m|lacÊvare paccÈsÈcÊvaraÑ uppajjati, rattiyo ca 
sesÈ honti, na akÈmÈ kÈretabbaÑ. 
 
 501. MÈsÈtikkante atikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
MÈsÈtikkante vematiko, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. MÈsÈtikkante 
anatikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AnadhiÔÔhite adhiÔÔhitasaÒÒÊ -pa-. 
Avikappite vikappitasaÒÒÊ. Avissajjite vissajjitasaÒÒÊ. AnaÔÔhe na ÔÔhasaÒÒÊ. 
AvinaÔÔhe vinaÔÔhasaÒÒÊ. AdaÉÉhe daÉÉhasaÒÒÊ. Avilutte viluttasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

 NissaggiyaÑ cÊvaraÑ anissajjitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
MÈsÈnatikkante atikkantasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. MÈsÈnatikkante vematiko, 
Èpatti dukkaÔassa. MÈsÈnatikkante anatikkantasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 502. AnÈpatti antomÈse adhiÔÔheti, vikappeti, vissajjeti, nassati, 
vinassati, Éayhati, acchinditvÈ gaÓhanti, vissÈsaÑ gaÓhanti, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

TatiyakathinasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ. 
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1. CÊvaravagga     4. PurÈÓacÊvarasikkhÈpada 

 503. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena Èyasmato UdÈyissa 
purÈÓadutiyikÈ bhikkhunÊsu pabbajitÈ hoti, sÈ Èyasmato UdÈyissa santike 
abhikkhaÓaÑ Ègacchati, ÈyasmÈpi UdÈyÊ tassÈ bhikkhuniyÈ santike 
abhikkhaÓaÑ gacchati. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ tassÈ 
bhikkhuniyÈ santike bhattavissaggaÑ karoti, atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena sÈ bhikkhunÊ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tassÈ bhikkhuniyÈ purato a~gajÈtaÑ 
vivaritvÈ Èsane nisÊdi, sÈpi kho bhikkhunÊ Èyasmato UdÈyissa purato 
a~gajÈtaÑ vivaritvÈ Èsane nisÊdi. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ sÈratto tassÈ 
bhikkhuniyÈ a~gajÈtaÑ upanijjhÈyi, tassa asuci mucci. Atha kho ÈyasmÈ 
UdÈyÊ taÑ bhikkhuniÑ etadavoca “gaccha bhagini udakaÑ Èhara, 
antaravÈsakaÑ dhovissÈmÊ”ti. “Œharayya ahameva dhovissÈmÊ”ti taÑ 
asuciÑ ekadesaÑ mukhena aggahesi, ekadesaÑ a~gajÈte pakkhipi, sÈ tena 
gabbhaÑ gaÓhi. Bhikkhuniyo evamÈhaÑsu “abrahmacÈrinÊ ayaÑ bhikkhunÊ 
gabbhinÊ”ti. “NÈhaÑ ayye abrahmacÈrinÊ”ti bhikkhunÊnaÑ etamatthaÑ 
Èrocesi. Bhikkhuniyo ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ayyo 
UdÈyÊ bhikkhuniyÈ purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpessatÊ”ti. Atha kho tÈ bhikkhuniyo 
bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ UdÈyÊ bhikkhuniyÈ 
purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpessatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira tvaÑ UdÈyi bhikkhuniyÈ purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpesÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. ©ÈtikÈ te UdÈyi aÒÒÈtikÈti. AÒÒÈtikÈ BhagavÈti. AÒÒÈtako 
moghapurisa aÒÒÈtikÈya na jÈnÈti patir|paÑ vÈ appatir|paÑ vÈ pÈsÈdikaÑ 
vÈ apÈsÈdikaÑ vÈ, tattha nÈma tvaÑ moghapurisa aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ 
purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpessasi, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 

 



 PÈrÈjikapÈÄi 307 

 504. “Yo pana bhikkhu aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ purÈÓacÊvaraÑ 
dhovÈpeyya vÈ rajÈpeyya vÈ ÈkoÔÈpeyya vÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 505. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 AÒÒÈtikÈ nÈma mÈtito vÈ pitito vÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 
asambaddhÈ. 

 BhikkhunÊ nÈma ubhatosaÑghe upasampannÈ. 

 PurÈÓacÊvaraÑ nÈma sakiÑ nivatthaÑpi sakiÑ pÈrutaÑpi. 

 DhovÈti ÈÓÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. DhotaÑ nissaggiyaÑ hoti. RajÈti 
ÈÓÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. RattaÑ nissaggiyaÑ hoti. ŒkoÔehÊti ÈÓÈpeti, Èpatti 
dukkaÔassa. SakiÑ pÈÓippahÈraÑ vÈ muggarappahÈraÑ vÈ dinne 
nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. 
EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante purÈÓacÊvaraÑ 
aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ dhovÈpitaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 506. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈvittiyaÑ. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpeti rajÈpeti, 
nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ 
dhovÈpeti ÈkoÔÈpeti, nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya 
aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpeti rajÈpeti ÈkoÔÈpeti, nissaggiyena 
Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ rajÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ rajÈpeti ÈkoÔÈpeti, 
nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ 
rajÈpeti dhovÈpeti, nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ 
purÈÓacÊvaraÑ rajÈpeti ÈkoÔÈpeti dhovÈpeti, nissaggiyena Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ. 
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 AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ ÈkoÔÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ ÈkoÔÈpeti dhovÈpeti, 
nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ 
ÈkoÔÈpeti rajÈpeti, nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ 
purÈÓacÊvaraÑ ÈkoÔÈpeti dhovÈpeti rajÈpeti, nissaggiyena Èpatti dvinnaÑ 
dukkaÔÈnaÑ. 

 AÒÒÈtikÈya vematiko -pa-. AÒÒÈtikÈya ÒÈtikasaÒÒÊ -pa- aÒÒassa 
purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. NisÊdanapaccattharaÓaÑ 
dhovÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. Ekato-upasampannÈya dhovÈpeti, Èpatti 
dukkaÔassa. ©ÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. ©ÈtikÈya vematiko, 
Èpatti dukkaÔassa. ©ÈtikÈya ÒÈtikasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 507. AnÈpatti ÒÈtikÈya dhovantiyÈ aÒÒÈtikÈ dutiyÈ hoti, avuttÈ dhovati, 
aparibhuttaÑ dhovÈpeti, cÊvaraÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ parikkhÈraÑ dhovÈpeti, 
sikkhamÈnÈya sÈmaÓeriyÈ ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

PurÈÓacÊvarasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
1. CÊvaravagga     5. CÊvarapaÔiggahaÓasikkhÈpada 

 508. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ 
SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉaya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtappaÔikkantÈ yena AndhavanaÑ 
tenupasa~kami divÈvihÈrÈya, AndhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Tena kho pana samayena corÈ katakammÈ 
gÈviÑ vadhitvÈ maÑsaÑ gahetvÈ AndhavanaÑ pavisiÑsu. AddasÈ kho 
coragÈmaÓiko UppalavaÓÓaÑ bhikkhuniÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
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divÈvihÈraÑ nisinnaÑ, disvÈnassa etadahosi “sace me puttabhÈtukÈ 
passissanti viheÔhissanti imaÑ bhikkhunin”ti aÒÒena maggena agamÈsi. Atha 
kho so coragÈmaÓiko maÑse pakke varamaÑsÈni gahetvÈ paÓÓapuÔaÑ1 
bandhitvÈ UppalavaÓÓÈya bhikkhuniyÈ avid|re rukkhe ÈlaggetvÈ “yo passati 
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ, dinnaÑ yeva harat|”ti vatvÈ pakkÈmi. Assosi kho 
UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ samÈdhimhÈ vuÔÔhahitvÈ tassa coragÈmaÓikassa 
imaÑ vÈcaÑ bhÈsamÈnassa. Atha kho UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ taÑ maÑsaÑ 
gahetvÈ upassayaÑ agamÈsi. Atha kho UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ tassÈ rattiyÈ 
accayena taÑ maÑsaÑ sampÈdetvÈ uttarÈsa~gena bhaÓÉikaÑ bandhitvÈ 
vehÈsaÑ abbhuggantvÈ VeÄuvane paccuÔÔhÈsi2. 

 Tena kho pana samayena BhagavÈ gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔho hoti. 
ŒyasmÈ UdÈyÊ ohiyyako hoti vihÈrapÈlo. Atha kho UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ 
yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ 
etadavoca “kahaÑ bhante BhagavÈ”ti. PaviÔÔho bhagini BhagavÈ gÈmaÑ 
piÓÉÈyÈti. ImaÑ bhante maÑsaÑ Bhagavato dehÊti. Santappito tayÈ bhagini 
BhagavÈ maÑsena, sace me tvaÑ antaravÈsakaÑ dadeyyÈsi, evaÑ ahampi 
santappito bhaveyyaÑ antaravÈsakenÈti. MayaÑ kho bhante mÈtugÈmÈ 
nÈma kicchalÈbhÈ, idaÒca me antimaÑ paÒcamaÑ cÊvaraÑ, nÈhaÑ 
dassÈmÊti. SeyyathÈpi bhagini puriso hatthiÑ datvÈ kacche sajjeyya3, 
evameva kho tvaÑ bhagini Bhagavato maÑsaÑ datvÈ mayi antaravÈsake 
sajjasÊti4. Atha kho UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ ÈyasmatÈ UdÈyinÈ 
nippÊÄiyamÈnÈ antaravÈsakaÑ datvÈ upassayaÑ agamÈsi. Bhikkhuniyo 
UppalavaÓÓÈya bhikkhuniyÈ pattacÊvaraÑ paÔiggaÓhantiyo UppalavaÓÓaÑ 
bhikkhuniÑ etadavocuÑ “kahaÑ te ayye antaravÈsako”ti. UppalavaÓÓÈ 
bhikkhunÊ bhikkhunÊnaÑ etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkhuniyo ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ayyo UdÈyÊ bhikkhuniyÈ cÊvaraÑ 
paÔiggahessati, kicchalÈbho mÈtugÈmo”ti. Atha kho tÈ bhikkhuniyo 
bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ UdÈyÊ bhikkhuniyÈ 
cÊvaraÑ paÔiggahessatÊ”ti. 
_____________________________________________________________ 
 1. PaÓÓena puÔaÑ (SyÈ) 2. PaccupaÔÔhÈsi (?) 3. Vissajjeyya (SyÈ) 
 4. AntaravÈsakaÑ na sajjasÊti (Ka), mayhaÑ antaravÈsakaÑ vissajjehÊti (SyÈ) 
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Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ UdÈyi bhikkhuniyÈ 
cÊvaraÑ paÔiggahesÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. ©ÈtikÈ te UdÈyi aÒÒÈtikÈti. 
AÒÒÈtikÈ BhagavÈti. AÒÒÈtako moghapurisa aÒÒÈtikÈya na jÈnÈti patir|paÑ 
vÈ appatir|paÑ vÈ santaÑ vÈ asantaÑ vÈ, tattha nÈma tvaÑ moghapurisa 
aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ hatthato cÊvaraÑ paÔiggahessasi, netaÑ 
moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha–  
 
 509. “Yo pana bhikkhu aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ hatthato cÊvaraÑ 
paÔiggaÓheyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti.  

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 510. Tena kho pana samayena bhikkh| kukkuccÈyantÈ bhikkhunÊnaÑ 
pÈrivattakacÊvaraÑ na paÔiggaÓhanti. Bhikkhuniyo ujjhayanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ayyÈ amhÈkaÑ pÈrivattakacÊvaraÑ na 
paÔiggahessantÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ 
ujjhÈyantÊnaÑ khiyyantÊnaÑ vipÈcentÊnaÑ. Atha kho te bhikkh| Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave 
paÒcannaÑ pÈrivattakaÑ paÔiggahetuÑ bhikkhussa bhikkhuniyÈ 
sikkhamÈnÈya sÈmaÓerassa sÈmaÓeriyÈ, anujÈnÈmi bhikkhave imesaÑ 
paÒcannaÑ pÈrivattakaÑ paÔiggahetuÑ. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 511. “Yo pana bhikkhu aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ hatthato cÊvaraÑ 
paÔiggaÓheyya aÒÒatra pÈrivattakÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti.  
 
 512. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 AÒÒÈtikÈ nÈma mÈtito vÈ pitito vÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 
asambaddhÈ. 

 BhikkhunÊ nÈma ubhatosaÑghe upasampannÈ. 
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 CÊvaraÑ nÈma channaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ 
vikappanupagaÑ pacchimaÑ.  

 AÒÒatra pÈrivattakÈti ÔhapetvÈ pÈrivattakaÑ. 

 PaÔiggaÓhÈti payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. 
NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ, evaÒca pana 
bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante cÊvaraÑ aÒÒÈtikÈya 
bhikkhuniyÈ hatthato paÔiggahitaÑ aÒÒatra pÈrivattakÈ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ 
saÑghassa nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato 
dammÊti. 
 
 513. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ cÊvaraÑ paÔiggaÓhÈti aÒÒatra 
pÈrivattakÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtikÈya vematiko cÊvaraÑ 
paÔiggaÓhÈti aÒÒatra pÈrivattakÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtikÈya 
ÒÈtikasaÒÒÊ cÊvaraÑ paÔiggaÓhÈti aÒÒatra pÈrivattakÈ, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ.  

 Ekato-upasampannÈya hatthato cÊvaraÑ paÔiggaÓhÈti aÒÒatra 
pÈrivattakÈ, Èpatti dukkaÔassa. ©ÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 
©ÈtikÈya vematiko, Èpatti dukkaÔassa. ©ÈtikÈya ÒÈtikasaÒÒÊ, anÈpatti.  
 
 514. AnÈpatti ÒÈtikÈya, pÈrivattakaÑ parittena vÈ vipulaÑ, vipulena vÈ 
parittaÑ, bhikkhu vissÈsaÑ gaÓhÈti, tÈvakÈlikaÑ gaÓhÈti, cÊvaraÑ ÔhapetvÈ 
aÒÒaÑ parikkhÈraÑ gaÓhÈti, sikkhamÈnÈya sÈmaÓeriyÈ ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

CÊvarapaÔiggahaÓasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
1. CÊvaravagga     6. AÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpada 

 515. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Upanando 
Sakyaputto paÔÔo1 hoti dhammiÑ kathaÑ kÈtuÑ. Atha kho aÒÒataro 
seÔÔhiputto yenÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
_____________________________________________________________ 
 1. PaÔÔho (SyÈ, Ka) 
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tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho taÑ seÔÔhiputtaÑ 
ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi 
samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho so seÔÔhiputto ÈyasmatÈ Upanandena 
Sakyaputtena dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito samuttejito 
sampahaÑsito ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ etadavoca 
“vadeyyÈtha bhante yena attho paÔibalÈ mayaÑ ayyassa dÈtuÑ, yadidaÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈran”ti. Sace me 
tvaÑ Èvuso dÈtukÈmosi, ito ekaÑ sÈÔakaÑ dehÊti. AmhÈkaÑ kho bhante 
kulaputtÈnaÑ kismiÑ viya ekasÈÔakaÑ gantuÑ, Ègamehi bhante yÈva 
gharaÑ gacchÈmi, gharaÑ gato ito vÈ ekaÑ sÈÔakaÑ pahiÓissÈmi ito vÈ 
sundarataranti. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto taÑ 
seÔÔhiputtaÑ etadavoca “sace me tvaÑ Èvuso dÈtukÈmosi, ito ekaÑ sÈÔakaÑ 
dehÊ”ti. AmhÈkaÑ kho bhante kulaputtÈnaÑ kismiÑ viya ekasÈÔakaÑ 
gantuÑ, Ègamehi bhante yÈva gharaÑ gacchÈmi, gharaÑ gato ito vÈ ekaÑ 
sÈÔakaÑ pahiÓissÈmi ito vÈ sundarataranti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Upanando 
Sakyaputto taÑ seÔÔhiputtaÑ etadavoca “sace me tvaÑ Èvuso dÈtukÈmosi, ito 
ekaÑ sÈÔakaÑ dehÊ”ti. AmhÈkaÑ kho bhante kulaputtÈnaÑ kismiÑ viya 
ekasÈÔakaÑ gantuÑ, Ègamehi bhante yÈva gharaÑ gacchÈmi, gharaÑ gato 
ito vÈ ekaÑ sÈÔakaÑ pahiÓissÈmi ito vÈ sundarataranti. KiÑ pana tayÈ Èvuso 
adÈtukÈmena pavÈritena yaÑ tvaÑ pavÈretvÈ na desÊti. 

 Atha kho so seÔÔhiputto ÈyasmatÈ Upanandena Sakyaputtena 
nippÊÄiyamÈno ekaÑ sÈÔakaÑ datvÈ agamÈsi. ManussÈ taÑ seÔÔhiputtaÑ 
etadavocuÑ “kissa tvaÑ ayyo ekasÈÔako ÈgacchasÊ”ti. Atha kho so 
seÔÔhiputto tesaÑ manussÈnaÑ etamatthaÑ Èrocesi. ManussÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “mahicchÈ ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ asantuÔÔhÈ, 
nayimesaÑ sukarÈ dhammanimantanÈpi kÈtuÑ1, kathaÑ hi nÈma 
seÔÔhiputtena dhammanimantanÈya kayiramÈnÈya sÈÔakaÑ gahessantÊ”ti. 
_____________________________________________________________ 
 1. Nayime sukarÈ dhammanimantanÈyapi kÈtuÑ (SyÈ) 
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AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhayantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto seÔÔhiputtaÑ cÊvaraÑ 
viÒÒÈpessatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira tvaÑ Upananda seÔÔhiputtaÑ cÊvaraÑ viÒÒÈpesÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. 
©Ètako te Upananda aÒÒÈtakoti. AÒÒÈtako BhagavÈti. AÒÒÈtako 
moghapurisa aÒÒÈtakassa na jÈnÈti patir|paÑ vÈ appatir|paÑ vÈ santaÑ vÈ 
asantaÑ vÈ, tattha nÈma tvaÑ moghapurisa aÒÒÈtakaÑ seÔÔhiputtaÑ cÊvaraÑ 
viÒÒÈpessasi, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca 
pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 516. “Yo pana bhikkhu aÒÒÈtakaÑ gahapatiÑ vÈ gahapatÈniÑ vÈ 
cÊvaraÑ viÒÒÈpeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 517. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| SÈketÈ SÈvatthiÑ 
addhÈnamaggappaÔipannÈ honti. AntarÈmagge corÈ nikkhamitvÈ te bhikkh| 
acchindiÑsu. Atha kho te bhikkh| BhagavatÈ paÔikkhittaÑ “aÒÒÈtakaÑ 
gahapatiÑ vÈ gahapatÈniÑ vÈ cÊvaraÑ viÒÒÈpetun”ti kukkuccÈyantÈ na 
viÒÒÈpesuÑ, yathÈnaggÈva SÈvatthiÑ gantvÈ bhikkh| abhivÈdenti. Bhikkh| 
evamÈhaÑsu “sundarÈ kho ime Èvuso ŒjÊvakÈ, ye ime bhikkh|su 
abhivÈdentÊ”ti. Te evamÈhaÑsu “na mayaÑ Èvuso ŒjÊvakÈ, bhikkh| 
mayan”ti. Bhikkh| ÈyasmantaÑ UpÈliÑ etadavocuÑ “i~ghÈvuso UpÈli ime 
anuyuÒjÈhÊ”ti. Atha kho ÈyasmatÈ UpÈlinÈ anuyuÒjiyamÈnÈ te bhikkh| 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli te bhikkh| anuyuÒjitvÈ 
bhikkh| etadavoca “bhikkh| ime Èvuso detha nesaÑ cÊvarÈnÊ”ti. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
bhikkh| naggÈ Ègacchissanti, nanu nÈma tiÓena vÈ paÓÓena vÈ paÔicchÈdetvÈ 
Ègantabban”ti. Atha kho te bhikkh| te anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne 
etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
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bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave acchinnacÊvarassa vÈ 
naÔÔhacÊvarassa vÈ aÒÒÈtakaÑ gahapatiÑ vÈ gahapatÈniÑ vÈ cÊvaraÑ 
viÒÒÈpetuÑ, yaÑ ÈvÈsaÑ paÔhamaÑ upagacchati, sace tattha hoti saÑghassa 
vihÈracÊvaraÑ vÈ uttarattharaÓaÑ vÈ bh|mattharaÓaÑ vÈ bhisicchavi vÈ, 
taÑ gahetvÈ pÈrupituÑ ‘labhitvÈ odahissÈmÊ’ti, no ce hoti saÑghassa 
vihÈracÊvaraÑ vÈ uttarattharaÓaÑ vÈ bh|mattharaÓaÑ vÈ bhisicchavi vÈ, 
tiÓena vÈ paÓÓena vÈ paÔicchÈdetvÈ ÈgantabbaÑ, na tveva naggena 
ÈgantabbaÑ, yo Ègaccheyya, Èpatti dukkaÔassa. EvaÒca pana bhikkhave 
imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 518. “Yo pana bhikkhu aÒÒÈtakaÑ gahapatiÑ vÈ gahapatÈniÑ vÈ 
cÊvaraÑ viÒÒÈpeyya aÒÒatra samayÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. TatthÈyaÑ 
samayo, acchinnacÊvaro vÈ hoti bhikkhu naÔÔhacÊvaro vÈ, ayaÑ tattha 
samayo”ti.  
 
 519. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti.  

 AÒÒÈtako nÈma mÈtito vÈ pitito vÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 
asambaddho. 

 Gahapati nÈma yo koci agÈraÑ ajjhÈvasati.  

 GahapatÈnÊ nÈma yÈkÈci agÈraÑ ajjhÈvasati. 

 CÊvaraÑ nÈma channaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ 
vikappanupagaÑ pacchimaÑ. 

 AÒÒatra samayÈti ÔhapetvÈ samayaÑ. 

 AcchinnacÊvaro nÈma bhikkhussa cÊvaraÑ acchinnaÑ hoti rÈj|hi vÈ 
corehi vÈ dhuttehi vÈ yehi kehici vÈ acchinnaÑ hoti. 

 NaÔÔhacÊvaro nÈma bhikkhussa civaraÑ agginÈ vÈ daÉÉhaÑ hoti, 
udakena vÈ v|ÄhaÑ hoti, und|rehi vÈ upacikÈhi vÈ khÈyitaÑ hoti, 
paribhogajiÓÓaÑ vÈ hoti. 

 AÒÒatra samayÈ viÒÒÈpeti, payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ 
hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana 
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bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante cÊvaraÑ aÒÒÈtakaÑ 
gahapatikaÑ aÒÒatra samayÈ viÒÒÈpitaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 520. AÒÒatake aÒÒÈtakasaÒÒÊ aÒÒatra samayÈ cÊvaraÑ viÒÒÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake vematiko aÒÒatra samayÈ cÊvaraÑ 
viÒÒÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake ÒÈtakasaÒÒÊ aÒÒatra samayÈ 
cÊvaraÑ viÒÒÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

  ©Ètake aÒÒatakasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. ©Ètake vematiko, Èpatti 
dukkaÔassa. ©Ètake ÒÈtakasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 521. AnÈpatti samaye ÒÈtikÈnaÑ pavÈritÈnaÑ aÒÒassatthÈya attano 
dhanena ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

AÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
1. CÊvaravagga     7. TatuttarisikkhÈpada 

 522. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
acchinnacÊvarake bhikkh| upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti “BhagavatÈ Èvuso 
anuÒÒÈtaÑ acchinnacÊvarassa vÈ naÔÔhacÊvarassa vÈ aÒÒÈtakaÑ gahapatiÑ vÈ 
gahapatÈniÑ vÈ cÊvaraÑ viÒÒÈpetuÑ, viÒÒÈpetha Èvuso cÊvaran”ti. AlaÑ 
Èvuso laddhaÑ amhehi cÊvaranti. MayaÑ ÈyasmantÈnaÑ viÒÒÈpemÈti. 
ViÒÒÈpetha Èvusoti. Atha kho chabbaggiyÈ bhikkh| gahapatike 
upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “acchinnacÊvarakÈ Èvuso bhikkh| ÈgatÈ, detha 
nesaÑ cÊvarÈnÊ”ti bahuÑ cÊvaraÑ viÒÒÈpesuÑ.  

 Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso sabhÈyaÑ nisinno aÒÒataraÑ 
purisaÑ etadavoca “acchinnacÊvarakÈ ayyo bhikkh| ÈgatÈ, tesaÑ mayÈ 
cÊvaraÑ dinnan”ti. Sopi evamÈha “mayÈpi dinnan”ti. Aparopi evamÈha 
“mayÈpi dinnan”ti. Te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
samaÓÈ SakyaputtiyÈ na mattaÑ jÈnitvÈ bahuÑ cÊvaraÑ viÒÒÈpessanti, 
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dussavÈÓijjaÑ vÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ karissanti, paggÈhikasÈlaÑ1 vÈ 
pasÈressantÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ 
khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| na matthaÑ 
jÈnitvÈ bahuÑ cÊvaraÑ viÒÒÈpessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| chabbaggiye 
bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe bhikkhave na mattaÑ jÈnitvÈ bahuÑ 
cÊvaraÑ viÒÒÈpethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. 
KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ na mattaÑ jÈnitvÈ bahuÑ cÊvaraÑ 
viÒÒÈpessatha, netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca 
pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 523. “TaÒce aÒÒÈtako gahapati vÈ gahapatÈnÊ vÈ bah|hi cÊvarehi 
abhihaÔÔhuÑ pavereyya, santaruttaraparamaÑ tena bhikkhunÈ tato cÊvaraÑ 
sÈditabbaÑ, tato ce uttari sÈdiyeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti.  
 
 524. TaÒceti acchinnacÊvarakaÑ bhikkhuÑ. 

 AÒÒÈtako nÈma mÈtito vÈ pitito vÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 
asambaddho. 

 Gahapati nÈma yo koci agÈraÑ ajjhÈvasati. 

 GahapatÈnÊ nÈma yÈ kÈci agÈraÑ ajjhÈvasati. 

 Bah|hi cÊvarehÊti bahukehi cÊvarehi. 

 AbhihaÔÔhuÑ pavÈreyyÈti yÈvatakaÑ icchasi, tÈvatakaÑ gaÓhÈhÊti.  

 SantaruttaraparamaÑ tena bhikkhunÈ tato cÊvaraÑ sÈditabbanti sace tÊÓi 
naÔÔhÈni honti, dve sÈditabbÈni. Dve naÔÔhÈni, ekaÑ sÈditabbaÑ. EkaÑ 
naÔÔhaÑ, na kiÒci sÈditabbaÑ. 

 Tato ce uttari sÈdiyeyyÈti tatuttari viÒÒÈpeti, payoge dukkaÔaÑ. 
PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ 
puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante 
cÊvaraÑ 
_____________________________________________________________ 
 1. PaÔaggÈhikasÈlaÑ (?) 
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aÒÒÈtakaÑ gahapatikaÑ upasa~kamitvÈ tatuttari viÒÒÈpitaÑ nissaggiyaÑ, 
imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 525. AÒÒÈtake aÒÒÈtakasaÒÒÊ tatuttari cÊvaraÑ viÒÒÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake vematiko tatuttari cÊvaraÑ viÒÒÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. AÒÒatake ÒÈtakasaÒÒÊ tatuttari cÊvaraÑ viÒÒÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ.  

 ©Ètake aÒÒÈtakasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. ©Ètake vematiko, Èpatti 
dukkaÔassa. ©Ètake ÒÈtakasaÒÒÊ, anÈpatti.  
 
 526. AnÈpatti sesakaÑ ÈharissÈmÊti haranto gacchati, sesakaÑ tuyheva 
hot|ti denti, na acchinnakÈraÓÈ denti, na naÔÔhÈkÈraÓÈ denti, ÒÈtakÈnaÑ 
pavÈritÈnaÑ attano dhanena ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

TatuttarisikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
1. CÊvaravagga     8. UpakkhaÔasikkhÈpada 

 527. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso 
pajÈpatiÑ etadavoca “ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena acchÈdessÈmÊ”ti. Assosi 
kho aÒÒataro piÓÉacÈriko bhikkhu tassa purisassa imaÑ vÈcaÑ 
bhÈsamÈnassa. Atha kho so bhikkhu yenÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ 
etadavoca “mahÈpuÒÒosi tvaÑ Èvuso Upananda, amukasmiÑ okÈse aÒÒataro 
puriso pajÈpatiÑ etadavoca ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena acchÈdessÈmÊ”ti. 
AtthÈvuso maÑ so upaÔÔhÈkoti. Atha kho ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
yena so puriso tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ purisaÑ etadavoca 
“saccaÑ kira maÑ tvaÑ Èvuso cÊvarena acchÈdetukÈmosÊ”ti. Api meyya 
evaÑ hoti ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena acchÈdessÈmÊti. Sace kho maÑ tvaÑ 
Èvuso cÊvarena acchÈdetukÈmosi, evar|pena cÊvarena acchÈdehi, kyÈhaÑ 
tena acchannopi karissÈmi, yÈhaÑ na paribhuÒjissÈmÊti. 
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 Atha kho so puriso ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “mahicchÈ ime samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ asantuÔÔhÈ, nayime sukarÈ cÊvarena acchÈdetuÑ, kathaÑ hi 
nÈma ayyo Upanando mayÈ pubbe appavÈrito maÑ upasa~kamitvÈ cÊvare 
vikappaÑ ÈpajjissatÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tassa purisassa ujjhÈyantassa 
khiyyantassa vipÈcentassa. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto pubbe 
appavÈrito gahapatikaÑ upa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ ÈpajjissatÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamattaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ 
Upananda pubbe appÈvÈrito gahapatikaÑ upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ 
ÈpajjasÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. ©Ètako te upananda aÒÒÈtakoti. AÒÒÈtako 
BhagavÈti. AÒÒatako moghapurisa aÒÒÈtakassa na jÈnÈti patir|paÑ vÈ 
appatir|paÑ vÈ santaÑ vÈ asantaÑ vÈ, tattha nÈma tvaÑ moghapurisa pubbe 
appavÈrito aÒÒÈtakaÑ gahapatikaÑ upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ 
Èpajjissasi, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca 
pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 528. “BhikkhuÑ paneva uddissa aÒÒÈtakassa gahapatissa vÈ 
gahapatÈniyÈ vÈ cÊvaracetÈpannaÑ1 upakkhaÔaÑ hoti ‘iminÈ 
cÊvaracetÈpannena cÊvaraÑ cetÈpetvÈ itthannÈmaÑ bhikkhuÑ cÊvarena 
acchÈdessÈmÊ’ti, tatra ce so bhikkhu pubbe appavÈrito upasa~kamitvÈ cÊvare 
vikappaÑ Èpajjeyya ‘sÈdhu vata maÑ ÈyasmÈ iminÈ cÊvaracetÈpannena 
evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈ cÊvaraÑ cetÈpetvÈ acchÈdehÊ’ti kalyÈÓakamyataÑ 
upÈdÈya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 529. BhikkhuÑ paneva uddissÈti bhikkhussatthÈya bhikkhuÑ 
ÈrammaÓaÑ karitvÈ bhikkhuÑ acchÈdetukÈmo. 

 AÒÒÈtako nÈma mÈtito vÈ pitito vÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 
asambaddho. 
_____________________________________________________________ 
 1. CÊvaracetÈpanaÑ (SyÈ) 
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 Gahapati nÈma yo koci agÈraÑ ajjhÈvasati. 

 GahagatÈnÊ nÈma yÈkÈci agÈraÑ ajjhÈvasati. 

 CÊvaracetÈpannaÑ nÈma hiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ muttÈ vÈ maÓi vÈ 
pavÈÄo vÈ phaliko vÈ paÔako vÈ suttaÑ vÈ kappÈso vÈ. 

 IminÈ cÊvaracetÈpannenÈti paccupaÔÔhitena. 

 CetÈpetvÈti parivattetvÈ. 

 AcchÈdessÈmÊti dassÈmi. 

 Tatra ce so bhikkh|ti yaÑ bhikkhuÑ uddissa cÊvaracetÈpannaÑ 
upakkhaÔaÑ hoti, so bhikkhu.  

Pubbe apavÈritoti pubbe avutto hoti “kÊdisena te bhante cÊvarena attho, 
kÊdisaÑ te cÊvaraÑ cetÈpemÊ”ti. 

 Upasa~kamitvÈti gharaÑ gantvÈ yattha katthaci upasa~kamitvÈ. 

 CÊvare vikappaÑ ÈpajjeyyÈti ÈyataÑ vÈ hotu vitthataÑ vÈ appitaÑ vÈ 
saÓhaÑ vÈ. 

 IminÈ cÊvaracetÈpannenÈti paccupaÔÔhitena. 

 Evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈti ÈyataÑ vÈ vitthataÑ vÈ appitaÑ vÈ saÓhaÑ 
vÈ. 

 CetÈpetvÈti parivattetvÈ. 

 AcchÈdehÊti dajjehi. 

 KalyÈÓakamyataÑ upÈdÈyÈti sÈdhatthiko1 mahagghatthiko. Tassa 
vacanena ÈyataÑ vÈ vitthataÑ vÈ appitaÑ vÈ saÓhaÑ vÈ cetÈpeti, payoge 
dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ 
gaÓassavÈ puggalassavÈ. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ 
me bhante cÊvaraÑ pubbe appavÈrito aÒÒÈkakaÑ gahapatikaÑ 
upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ ÈpannaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti.  
_____________________________________________________________ 
 1. SÈdhutthiko (SyÈ) 
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 530. AÒÒÈtake aÒÒÈtakasaÒÒÊ pubbe appavÈrito gahapatikaÑ 
upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake 
vematiko pubbe appavÈrito gahapatikaÑ upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ 
Èpajjati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake ÒÈtakasaÒÒÊ pubbe appavÈrito 
gahapatikaÑ upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjati, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ.  

 ©Ètake aÒÒÈtakasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. ©Ètake vematiko, Èpatti 
dukkaÔassa. ©Ètake ÒÈtakasaÒÒÊ. AnÈpatti. 
 
 531. AnÈpatti ÒÈtakÈnaÑ pavÈritÈnaÑ aÒÒassatthÈya attano dhanena 
mahagghaÑ cetÈpetukÈmassa appagghaÑ cetÈpeti ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

UpakkhaÔasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
1. CÊvaravagga     9. Dutiya-upakkhaÔasikkhÈpada 

 532. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso 
aÒÒataraÑ purisaÑ etadavoca “ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena 
acchÈdessÈmÊ”ti. Sopi evamÈha “ahaÑpi ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena 
acchÈdessÈmÊ”ti. Assosi kho aÒÒataro piÓÉacÈriko bhikkhu tesaÑ purisÈnaÑ 
imaÑ kathasallÈpaÑ. Atha kho so bhikkhu yenÈyasmÈ Upanando 
Sakyaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UpanandaÑ 
SakyaputtaÑ etadavoca “mahÈpuÒÒosi tvaÑ Èvuso Upananda, amukasmiÑ 
okÈse aÒÒataro puriso aÒÒataraÑ purisaÑ etadavoca “ayyaÑ UpanandaÑ 
cÊvarena acchÈdessÈmÊ”ti. Sopi evamÈha “ahaÑpi ayyaÑ UpanandaÑ 
cÊvarena acchÈdessÈmÊ”ti. AtthÈvuso maÑ te upaÔÔhÈkÈti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto yena te purisÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ te purise etadavoca “saccaÑ kira maÑ tumhe Èvuso cÊvarehi 
acchÈdetukÈmÈtthÈ”ti. Api nayya evaÑ hoti “ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarehi 
acchÈdessÈmÈ”ti. Sace kho maÑ 
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tumhe Èvuso cÊvarehi acchÈdetukÈmÈttha, evar|pena cÊvarena acchÈdetha, 
kyÈhaÑ tehi acchannopi karissÈmi, yÈnÈhaÑ na paribhuÒjissÈmÊti. Atha kho 
te purisÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “mahicchÈ ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
asantuÔÔhÈ, nayime sukarÈ cÊvarehi acchÈdetuÑ, kathaÑ hi nÈma ayyo 
Upanando amhehi pubbe appavÈrito upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ 
ÈpajjissatÊ”ti. 

 AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ purisÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto pubbe appavÈrito 
gahapatike upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ ÈpajjissatÊ”ti. Atha kho te 
bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ Upananda pubbe 
appavÈrito gahapatike upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ ÈpajjasÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. ©ÈtakÈ te Upananda aÒÒÈtakÈti. AÒÒÈtakÈ BhagavÈti. AÒÒÈtako 
moghapurisa aÒÒÈtakÈnaÑ na jÈnÈti patir|paÑ vÈ appatir|paÑ vÈ santaÑ vÈ 
asantaÑ vÈ, tattha nÈma tvaÑ moghapurisa pubbe appavÈrito aÒÒÈtake 
gahapatike upasa~kimitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjissasi, netaÑ moghapurisa 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 533. “BhikkhuÑ paneva uddissa ubhinnaÑ aÒÒÈtakÈnaÑ gahapatÊnaÑ 
vÈ gahapatÈnÊnaÑ vÈ paccekacÊvaracetÈpannÈni upakkhaÔÈni honti ‘imehi 
mayaÑ paccekacÊvaracetÈpannehi paccekacÊvarÈni cetÈpetvÈ itthannÈmaÑ 
bhikkhuÑ cÊvarehi acchÈdessÈmÈ’ti, tatra ce so bhikkhu pubbe appavÈrito 
upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjeyya ‘sÈdhu vata maÑ Èyasmanto 
imehi paccekacÊvaracetÈpannehi evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈ cÊvaraÑ 
cetÈpetvÈ acchÈdetha ubhova santÈ ekenÈ’ti kalyÈÓakamyataÑ upÈdÈya, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 534. BhikkhuÑ paneva uddissÈti bhikkhussatthÈya bhikkhuÑ 
ÈrammaÓaÑ karitvÈ bhikkhuÑ acchÈdetukÈmÈ. 
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 Ubhinnanti dvinnaÑ. 

 AÒÒÈtakÈ nÈma mÈtito vÈ pitito vÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 
asambaddhÈ. 

 GahapatÊ nÈma ye keci agÈraÑ ajjhÈvasanti.  

 GahapatÈniyo nÈma yÈ kÈci agÈraÑ ajjhÈvasanti.  

 CÊvaracetÈpannÈni nÈma hiraÒÒÈ vÈ suvaÓÓÈ vÈ muttÈ vÈ maÓÊ vÈ 
pavÈÄÈ vÈ phalikÈ vÈ paÔakÈ vÈ suttÈ vÈ kappÈsÈ vÈ. 

 Imehi paccekacÊvaracetÈpannehÊti paccupaÔÔhitehi. 

 CetÈpetvÈti parivattetvÈ. 

 AcchÈdessÈmÈti dassÈma. 

 Tatra ce so bhikkh|ti yaÑ bhikkhuÑ uddissa cÊvaracetÈpannÈni 
upakkhaÔÈni honti, so bhikkhu. 

 Pubbe appÈvÈritoti pubbe avutto hoti “kÊdisena te bhante cÊvarena attho 
kÊdisaÑ te cÊvaraÑ cetÈpemÈ”ti.  

 Upasa~kamitvÈti gharaÑ gantvÈ yattha katthaci upasa~kamitvÈ. 

 CÊvare vikappaÑ ÈpajjeyyÈti ÈyataÑ vÈ hotu vitthataÑ vÈ appitaÑ vÈ 
saÓhaÑ vÈ. 

 Imehi paccekacÊvaracetÈpannehÊti paccupaÔÔhitehi. 

 Evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈti ÈyataÑ vÈ vitthataÑ vÈ appitaÑ vÈ saÓhaÑ 
vÈ. 

 CetÈpetvÈti parivattetvÈ. 

 AcchÈdethÈti dajjetha. 

 Ubhova santÈ ekenÈti dvepi janÈ ekena. 

 KalyÈÓakamyataÑ upÈdÈyÈti sÈdhatthiko mahagghatthiko.  

 Tassa vacanena ÈyataÑ vÈ vitthataÑ vÈ appitaÑ vÈ saÓhaÑ vÈ 
cetÈpenti, payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ 
saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ, evaÒca pana bhikkhave 
nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante cÊvaraÑ pubbe appavÈrito aÒÒÈtake 
gahapatike upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ ÈpannaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ 
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saÑghassa nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato 
dammÊti. 
 
 535. AÒÒÈtake aÒÒÈtakasaÒÒÊ pubbe appavÈrito gahapatike 
upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake 
vematiko pubbe appavÈrito gahapatike upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ 
Èpajjati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake ÒÈtakasaÒÒÊ pubbe appavÈrito 
gahapatike upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjati, nissaggiyaÑ vÈcittiyaÑ. 

 ©Ètake aÒÒÈtakasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. ©Ètake vematiko, Èpatti 
dukkaÔassa. ©Ètake ÒÈtakasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 536. AnÈpatti ÒÈtakÈnaÑ, pavÈritÈnaÑ, aÒÒassatthÈya, attano dhanena, 
mahagghaÑ cetÈpetukÈmÈnaÑ appagghaÑ cetÈpeti, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

Dutiya-upakkhaÔasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 

 
1. CÊvaravagga     10. RÈjasikkhÈpada 

 537. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena Èyasmato Upanandassa 
Sakyaputtassa upaÔÔhÈko mahÈmatto Èyasmato Upanandassa Sakyaputtassa 
d|tena cÊvaracetÈpannaÑ pÈhesi “iminÈ cÊvaracetÈpannena cÊvaraÑ 
cetÈpetvÈ ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena acchÈdehÊ”ti. Atha kho so d|to 
yenÈyasmÈ Upanando Sakyaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ etadavoca “idaÑ kho bhante 
ÈyasmantaÑ uddissa cÊvaracetÈpannaÑ ÈbhataÑ, paÔiggaÓhÈtu ÈyasmÈ 
cÊvaracetÈpannan”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto taÑ d|taÑ 
etadavoca “na kho mayaÑ Èvuso cÊvaracetÈpannaÑ paÔiggaÓhÈma, 
cÊvaraÒca kho mayaÑ paÔiggaÓhÈma kÈlena kappiyan”ti. EvaÑ vutte so d|to 
ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ etadavoca “atthi panÈyasmato koci 
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veyyÈvaccakaro”ti. Tena kho pana samayena aÒÒataro upÈsako ÈrÈmaÑ 
agamÈsi kenacideva karaÓÊyena. Atha kho ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
taÑ d|taÑ etadavoca “eso kho Èvuso upÈsako bhikkh|naÑ 
veyyÈvaccakaro”ti. Atha kho so d|to taÑ upÈsakaÑ saÒÒÈpetvÈ yenÈyasmÈ 
Upanando Sakyaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
UpanandaÑ SakyaputtaÑ etadavoca “yaÑ kho bhante ÈyasmÈ 
veyyÈvaccakaraÑ niddisi, saÒÒatto so mayÈ, upasa~kamatu ÈyasmÈ kÈlena, 
cÊvarena taÑ acchÈdessatÊ”ti. 

 Tena kho pana samayena so mahÈmatto Èyasmato Upanandassa 
Sakyaputtassa santike d|taÑ pÈhesi “paribhuÒjatu ayyo taÑ cÊvaraÑ, 
icchÈma mayaÑ ayyena taÑ cÊvaraÑ paribhuttan”ti, atha kho ÈyasmÈ 
Upanando Sakyaputto taÑ upÈsakaÑ na kiÒci avacÈsi. Dutiyampi kho so 
mahÈmatto Èyasmato Upanandassa Sakyaputtassa santike d|taÑ pÈhesi 
“paribhuÒjatu ayyo taÑ cÊvaraÑ, icchÈma mayaÑ ayyena taÑ cÊvaraÑ 
paribhuttan”ti. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto taÑ upÈsakaÑ 
na kiÒci avacÈsi. Tatiyampi kho so mahÈmatto Èyasmato Upanandassa 
Sakyaputtassa santike d|taÑ pÈhesi “paribhuÒjatu ayyo taÑ cÊvaraÑ, 
icchÈma mayaÑ ayyena taÑ cÊvaraÑ paribhuttan”ti. 

 Tena kho pana samayena negamassa samayo hoti, negamena ca katikÈ 
katÈ hoti “yo pacchÈ Ègacchati paÒÒÈsaÑ baddho”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Upanando Sakyaputto yena so upÈsako tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ 
upÈsakaÑ etadavoca “attho me Èvuso cÊvarenÈ”ti. AjjaÓho bhante Ègamehi, 
ajja negamassa samayo, negamena ca katikÈ katÈ hoti “yo pacchÈ Ègacchati 
paÒÒÈsaÑ baddho”ti. “Ajjeva me Èvuso cÊvaraÑ dehÊ”ti ovaÔÔikÈya 
parÈmasi. Atha kho so upÈsako ÈyasmatÈ Upanandena Sakyaputtena 
nippÊÄiyamÈno Èyasmato Upanandassa Sakyaputtassa cÊvaraÑ cetÈpetvÈ 
pacchÈ agamÈsi. ManussÈ taÑ upÈsakaÑ etadavocuÑ “kissa tvaÑ ayyo 
pacchÈ Ègato paÒÒÈsaÑ jÊnosÊ”ti. 

 Atha kho so upÈsako tesaÑ manussÈnaÑ etamatthaÑ Èrocesi. ManussÈ 
ujjhayanti khiyyanti vipÈcenti “mahicchÈ ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ 

 



 PÈrÈjikapÈÄi 325 

asantuÔÔhÈ, nayimesaÑ sukaraÑ veyyÈvaccaÑpi kÈtuÑ, kathaÑ hi nÈma 
ÈyasmÈ Upanando upÈsakena ‘ajjaÓho bhante ÈgamehÊ’ti vuccamÈno 
nÈgamessatÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ 
khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ, te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
upÈsakena ‘ajjaÓho bhante ÈgamehÊ’ti vuccamÈno nÈgamessatÊ”ti. Atha kho 
te bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ 
Upananda upÈsakena ‘ajjaÓho bhante ÈgamehÊ’ti vuccamÈno nÈgamesÊ”ti. 
SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ 
moghapurisa upÈsakena ‘ajjaÓho bhante ÈgamehÊ’ti vuccamÈno nÈgamessasi, 
netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana 
bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 538. “BhikkhuÑ paneva uddissa rÈjÈ vÈ rÈjabhoggo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
gahapatiko vÈ d|tena cÊvaracetÈpannaÑ pahiÓeyya ‘iminÈ 
cÊvaracetÈpannena cÊvaraÑ cetÈpetvÈ itthannÈmaÑ bhikkhuÑ cÊvarena 
acchÈdehÊ’ti. So ce d|to taÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya ‘idaÑ 
kho bhante ÈyasmantaÑ uddissa cÊvaracetÈpannaÑ ÈbhataÑ, paÔikkaÓhÈtu 
ÈyasmÈ cÊvaracetÈpannan’ti. Tena bhikkhunÈ so d|to evamassa vacanÊyo ‘na 
kho mayaÑ Èvuso cÊvaracetÈpannaÑ paÔiggaÓhÈma, cÊvaraÒca kho mayaÑ 
paÔiggaÓhÈma kÈlena kappiyan’ti. So ce d|to taÑ bhikkhuÑ evaÑ vadeyya 
‘atthi panÈyasmato koci veyyÈvaccakaro’ti. CÊvaratthikena bhikkhave 
bhikkhunÈ veyyÈvaccakaro niddisitabbo ÈrÈmiko vÈ upÈsako vÈ ‘eso kho 
Èvuso bhikkh|naÑ veyyÈvaccakaro’ti. So ce d|to taÑ veyyÈvaccakaraÑ 
saÒÒÈpetvÈ taÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya ‘yaÑ kho bhante 
ÈyasmÈ veyyÈvaccakaraÑ niddisi, saÒÒatto so mayÈ, upasa~kamatu ÈyasmÈ 
kÈlena, cÊvarena taÑ acchÈdessatÊ’ti. CÊvaratthikena bhikkhave bhikkhunÈ 
veyyÈvaccakaro upasa~kamitvÈ dvattikkhattuÑ codetabbo sÈretabbo ‘attho 
me Èvuso cÊvarenÈ’ti, dvattikkhattuÑ codayamÈno sÈrayamÈno taÑ cÊvaraÑ 
abhinipphÈdeyya, iccetaÑ kusalaÑ, no ce abhinipphÈdeyya,  
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catukkhattuÑ paÒcakkhattuÑ chakkhattuparamaÑ tuÓhÊbh|tena uddissa 
ÔhÈtabbaÑ, catukkhattuÑ paÒcakkhattuÑ chakkhattuparamaÑ tuÓhÊbh|to 
uddissa tiÔÔhÈmÈno taÑ cÊvaraÑ abhinipphÈdeyya, iccetaÑ kusalaÑ, tato ce 
uttari vÈyamamÈno taÑ cÊvaraÑ abhinipphÈdeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
No ce abhinipphÈdeyya, yatassa cÊvaracetÈpannaÑ ÈbhataÑ, tattha sÈmaÑ 
vÈ gantabbaÑ d|to vÈ pÈhetabbo ‘yaÑ kho tumhe Èyasmanto bhikkhuÑ 
uddissa cÊvaracetÈpannaÑ pahiÓittha, na taÑ tassa bhikkhuno kiÒci atthaÑ 
anubhoti, yuÒjantÈyasmanto sakaÑ, mÈ vo sakaÑ vinassÈ’ti, ayaÑ tattha 
sÈmÊcÊ”ti. 
 
 539. BhikkhuÑ paneva uddissÈti bhikkhussatthÈya bhikkhuÑ 
ÈrammaÓaÑ karitvÈ bhikkhuÑ acchÈdetukÈmo. 

 RÈjÈ nÈma yo koci rajjaÑ kÈreti. 

 RÈjabhoggo nÈma yo koci raÒÒo bhattavetanÈhÈro. 

 BrÈhmaÓo nÈma jÈtiyÈ brÈhmaÓo. 

 Gahapatiko nÈma ÔhÈpetvÈ rÈjaÑ rÈjabhoggaÑ brÈhmaÓaÑ avaseso 
gahapatiko nÈma. 

 CÊvaracetÈpannaÑ nÈma hiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ muttÈ vÈ maÓi vÈ. 

 IminÈ cÊvaracetÈpannenÈti paccupaÔÔhitena. 

 CetÈpetvÈti parivattetvÈ. 

 AcchÈdehÊti dajjehi. 

 So ce d|to taÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “idaÑ kho 
bhante ÈyasmantaÑ uddissa cÊvaracetÈpannaÑ ÈbhataÑ, paÔiggaÓhÈtu 
ÈyasmÈ cÊvaracetÈpannan”ti. Tena bhikkhunÈ so d|to evamassa vacanÊyo 
“na kho mayaÑ Èvuso cÊvaracetÈpannaÑ paÔiggaÓhÈma, cÊvaraÒca kho 
mayaÑ paÔiggaÓhÈma kÈlena kappiyan”ti. So ce d|to taÑ bhikkhuÑ evaÑ 
vadeyya “atthi panÈyasmato koci veyyÈvaccakaro”ti, cÊvaratthikena 
bhikkhave bhikkhunÈ veyyÈvaccakaro niddisitabbo ÈrÈmiko vÈ upÈsako vÈ 
“eso kho Èvuso bhikkh|naÑ veyyÈvaccakaro”ti. Na vattabbo “tassa dehÊti 
vÈ, so vÈ nikkhipissati, so vÈ parivattessati, so vÈ cetÈpessatÊ”ti. 
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 So ce d|to taÑ veyyÈvaccakaraÑ saÒÒÈpetvÈ taÑ bhikkhuÑ 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “yaÑ kho bhante ÈyasmÈ veyyÈvaccakaraÑ 
niddisi, saÒÒatto so mayÈ, upasa~kamatu ÈyasmÈ kÈlena, cÊvarena taÑ 
acchÈdessatÊ”ti. CÊvaratthikena bhikkhave bhikkhunÈ veyyÈvaccakaro 
upasa~kamitvÈ dvattikkhattuÑ codetabbo sÈretabbo “attho me Èvuso 
cÊvarenÈ”ti. Na vattabbo “dehi me cÊvaraÑ, Èhara me cÊvaraÑ, parivattehi 
me cÊvaraÑ, cetÈpehi me cÊvaran”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi 
vattabbo. Sace abhinipphÈdeti, iccetaÑ kusalaÑ, no ce abhinipphÈdeti, tattha 
gantvÈ tuÓhÊbh|tena uddissa ÔhÈtabbaÑ, na Èsane nisÊditabbaÑ, na ÈmisaÑ 
paÔiggahetabbaÑ, na dhammo bhÈsitabbo, “kiÑkÈraÓÈ ÈgatosÊ”ti 
pucchiyamÈno “jÈnÈhi Èvuso”ti vattabbo. Sace Èsane vÈ nisÊdati ÈmisaÑ vÈ 
paÔiggaÓhati dhammaÑ vÈ bhÈsati, ÔhÈnaÑ bhaÒjati. Dutiyampi ÔhÈtabbaÑ. 
Tatiyampi ÔhÈtabbaÑ. CatukkhattuÑ codetvÈ catukkhattuÑ ÔhÈtabbaÑ, 
paÒcakkhattuÑ codetvÈ dvikkhattuÑ ÔhÈtabbaÑ, chakkhattuÑ codetvÈ na 
ÔhÈtabbaÑ, tato ce uttari vÈyamamÈno taÑ cÊvaraÑ abhinipphÈdeti, payoge 
dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ 
gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ 
me bhante cÊvaraÑ atirekatikkhattuÑ codanÈya, atirekachakkhattuÑ ÔhÈnena 
abhinipphÈditaÑ nissaggiyaÑ. ImÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 

 No ce abhinipphÈdeyya, yatassa cÊvaracetÈpannaÑ ÈbhataÑ, tattha 
sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ, d|to vÈ pÈhetabbo “yaÑ kho tumhe Èyasmanto 
bhikkhuÑ uddissa cÊvaracetÈpannaÑ pahiÓittha, na taÑ tassa bhikkhuno 
kiÒci atthaÑ anubhoti, yuÒjantÈyasmanto sakaÑ, mÈ vo sakaÑ vinassÈ”ti. 

 AyaÑ tattha sÈmÊcÊti ayaÑ tattha anudhammatÈ. 
 
 540. AbhirekatikkhattuÑ codanÈya atirekachakkhattuÑ ÔhÈnena 
atirekasaÒÒÊ abhinipphÈdeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AtirekatikkhattuÑ 
codanÈya atirekachakkhattuÑ ÔhÈnena vematiko abhinipphÈdeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AtirekatikkhattuÑ codanÈya atirekachakkhattuÑ 
ÔhÈnena |nakasaÒÒÊ abhinipphÈdeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
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 �nakatikkhattuÑ codanÈya |nakachakkhattuÑ ÔhÈnena atirekasaÒÒÊ, 
Èpatti dukkaÔassa. �nakatikkhattuÑ codanÈya |nakachakkhattuÑ ÔhÈnena 
vematiko, Èpatti dukkaÔassa. �nakatikkhattuÑ codanÈya |nakachakkhattuÑ 
ÔhÈnena |nakasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 541. AnÈpatti tikkhattuÑ codanÈya chakkhattuÑ ÔhÈnena, 
|nakatikkhattuÑ codanÈya |nakachakkhattuÑ ÔhÈnena, acodiyamÈno deti, 
sÈmikÈ codetvÈ denti, ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

RÈjasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 

Kathinavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

UbbhataÑ kathinaÑ tÊÓi, dhovanaÒca paÔiggaho. 
AÒÒÈtakÈni tÊÓeva, ubhinnaÑ d|takena cÈti. 

_____ 
 

2. Kosiyavagga     1. KosiyasikkhÈpada 

 542. Tena samayena Buddho BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave 
cetiye. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| kosiyakÈrake 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti “bah| Èvuso kosakÈrake pacatha, amhÈkaÑpi 
dassatha, mayampi icchÈma kosiyamissakaÑ santhataÑ kÈtun”ti. Te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ amhe 
upasa~kamitvÈ evaÑ vakkhanti ‘bah| Èvuso kosakÈrake pacatha, 
amhÈkaÑpi dassatha, mayaÑpi icchÈma kosiyamissakaÑ santhataÑ kÈtun’ti, 
amhÈkaÑpi alÈbhÈ, amhÈkaÑpi dulladdhaÑ, ye mayaÑ ÈjÊvassa hetu 
puttadÈrassa kÈraÓÈ bah| khuddake pÈÓe sa~ghÈtaÑ ÈpÈdemÈ”ti. AssosuÑ 
kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| kosiyakÈrake upasa~kamitvÈ evaÑ 
vakkhanti “bah| Èvuso kosakÈrake pacatha, amhÈkaÑpi dassatha, mayaÑpi 
icchÈma kosiya- 
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missakaÑ santhataÑ kÈtun”ti. Atha kho te bhikkh| chabbaggiye bhikkh| 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira tumhe bhikkhave kosiyakÈrake upasa~kamitvÈ evaÑ vadetha bah| 
Èvuso kosakÈrake pacatha, amhÈkaÑpi dassatha, mayaÑpi icchÈma 
kosiyamissakaÑ santhataÑ kÈtun”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ kosiyakÈrake 
upasa~kamitvÈ evaÑ vakkhatha “bah| Èvuso kosakÈrake pacatha, 
amhÈkaÑpi dassatha, mayaÑpi icchÈma kosiyamissakaÑ santhataÑ 
kÈtun”ti. NetaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana 
bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 543. “Yo pana bhikkhu kosiyamissakaÑ santhataÑ kÈrÈpeyya, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 544. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 SanthataÑ nÈma santharitvÈ kataÑ hoti avÈyimaÑ. 

 KÈrÈpeyyÈti ekenapi kosiyaÑsunÈ missitvÈ karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, 
payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa 
vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ, evaÒca pana bhikkhave 
nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante kosiyamissakaÑ santhataÑ kÈrÈpitaÑ 
nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 545. AttanÈ vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AttanÈ vippakataÑ parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parehi 
vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parehi vippakataÑ 
parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

 AÒÒassatthÈya karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, Èpatti dukkaÔassa. AÒÒena kataÑ 
paÔilabhitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
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 546. AnÈpatti vitÈnaÑ vÈ bh|mattharaÓaÑ vÈ sÈÓipÈkÈraÑ vÈ bhisiÑ vÈ 
bibbohanaÑ vÈ karoti, ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

KosiyasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Kosiyavagga     2. SuddhakÈÄakasikkhÈpada 

 547. Tena samayena Buddho BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ kÈrÈpenti. ManussÈ 
vihÈracÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ passitvÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi 
nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ 
kÈrÈpessanti seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ 
manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ 
bhikkh| suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ kÈrÈpessantÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| chabbaggiye bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe bhikkhave 
suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ kÈrÈpethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. 
Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ 
suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ kÈrÈpessatha, netaÑ 
moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 548. “Yo pana bhikkhu suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ 
kÈrÈpeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 549. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 KÈÄakaÑ nÈma dve kÈÄakÈni jÈtiyÈ kÈÄakaÑ vÈ rajanakÈÄakaÑ vÈ.  

 SanthataÑ nÈma santharitvÈ kataÑ hoti avÈyimaÑ. 

 KÈrÈpeyyÈti karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena 
nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ 
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puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante 
suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ kÈrÈpitaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ 
saÑghassa nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato 
dammÊti. 
 
 550. AttanÈ vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AttanÈ vippakataÑ parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parehi 
vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parehi vippakataÑ 
parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 AÒÒassatthÈya karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, Èpatti dukkaÔassa. AÒÒena kataÑ 
paÔilabhitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 551. AnÈpatti vitÈnaÑ vÈ bh|mattharaÓaÑ vÈ sÈÓipÈkÈraÑ vÈ bhisiÑ vÈ 
bibbohanaÑ vÈ karoti, ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

SuddhakÈÄakasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
2. Kosiyavagga     3. DvebhÈgasikkhÈpada 

 552. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
“BhagavatÈ paÔikkhittaÑ suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ 
kÈrÈpetun”ti te thokaÑ yeva odÈtaÑ ante ÈdiyitvÈ tatheva suddhakÈÄakÈnaÑ 
eÄakalomÈnaÑ santhataÑ kÈrÈpenti. Ye te bhikkh| appicchÈ, te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| thokaÑ yeva 
odÈtaÑ ante ÈdiyitvÈ tatheva suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ santhataÑ 
kÈrÈpessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| chabbaggiye bhikkh| anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe 
bhikkhave thokaÑ yeva odÈtaÑ ante ÈdiyitvÈ tatheva suddhakÈÄakÈnaÑ 
eÄakalomÈnaÑ santhataÑ kÈrÈpethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ  
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thokaÑ yeva odÈtaÑ ante ÈdiyitvÈ tatheva suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ 
santhataÑ kÈrÈpessatha, netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 553. “NavaÑ pana bhikkhunÈ santhataÑ kÈrayamÈnena dve bhÈgÈ 
suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ ÈdÈtabbÈ tatiyaÑ odÈtÈnaÑ catutthaÑ 
gocariyÈnaÑ. AnÈdÈ ce bhikkhu dve bhÈge suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ 
tatiyaÑ odÈtÈnaÑ catutthaÑ gocariyÈnaÑ navaÑ santhataÑ kÈrÈpeyya, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 554. NavaÑ nÈma karaÓaÑ upÈdÈya vuccati. 

 SanthataÑ nÈma santharitvÈ kataÑ hoti avÈyimaÑ. 

 KÈrayamÈnenÈti karonto vÈ kÈrÈpento vÈ. 

 Dve bhÈgÈ suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ ÈdÈtabbÈti dhÈrayitvÈ dve 
tulÈ ÈdÈtabbÈ. 

 TatiyaÑ odÈtÈnanti tulaÑ odÈtÈnaÑ. 

 CatutthaÑ gocariyÈnanti tulaÑ gocariyÈnaÑ. 

 AnÈdÈ ce bhikkhu dve bhÈge suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ tatiyaÑ 
odÈtÈnaÑ catutthaÑ gocariyÈnanti anÈdiyitvÈ dve tule suddhakÈÄakÈnaÑ 
eÄakalomÈnaÑ tulaÑ odÈtÈnaÑ tulaÑ gocariyÈnaÑ navaÑ santhataÑ karoti 
vÈ kÈrÈpeti vÈ, payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. 
NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana 
bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante santhataÑ anÈdiyitvÈ dve 
tule suddhakÈÄakÈnaÑ eÄakalomÈnaÑ tulaÑ odÈtÈnaÑ tulaÑ gocariyÈnaÑ 
kÈrÈpitaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 555. AttanÈ vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AttanÈ vippakataÑ parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parehi 
vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parehi vippakataÑ 
parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  
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 AÒÒassatthÈya karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, Èpatti dukkaÔassa. AÒÒena kataÑ 
paÔilabhitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 556. AnÈpatti tulaÑ odÈtÈnaÑ tulaÑ gocariyÈnaÑ ÈdiyitvÈ karoti, 
bahutaraÑ odÈtÈnaÑ bahutaraÑ gocariyÈnaÑ ÈdiyitvÈ karoti, suddhaÑ 
odÈtÈnaÑ suddhaÑ gocariyÈnaÑ ÈdiyitvÈ karoti, vitÈnaÑ vÈ 
bh|mattharaÓaÑ vÈ sÈÓipÈkÈraÑ vÈ bhisiÑ vÈ bibbohanaÑ vÈ karoti, 
ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

DvebhÈgasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
2. Kosiyavagga     4. ChabbassasikkhÈpada 

 557. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena bhikkh| anuvassaÑ 
santhataÑ kÈrÈpenti. Te yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharanti “eÄakalomÈni 
detha, eÄakalomehi attho”ti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ 
hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ anuvassaÑ santhataÑ kÈrÈpessanti, 
yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharissanti ‘eÄakalomÈni detha, eÄakalomehi 
attho’ti. AmhÈkaÑ pana sakiÑ katÈni santhatÈni paÒcapi chapi vassÈni 
honti, yesaÑ no dÈrakÈ uhadantipi ummihantipi und|rehipi khajjanti, ime 
pana samaÓÈ SakyaputtiyÈ anuvassaÑ santhataÑ kÈrÈpenti, yÈcanabahulÈ 
viÒÒattibahulÈ viharanti ‘eÄakalomÈni detha, eÄakalomehi attho”ti.  

 AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma bhikkh| anuvassaÑ santhataÑ kÈrÈpessanti, yÈcanabahulÈ 
viÒÒattibahulÈ viharissanti eÄakalomÈni detha, eÄakalomehi attho”ti. Atha 
kho te bhikkh| te anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira bhikkhave bhikkh| anuvassaÑ santhataÑ 
kÈrÈpenti, yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharanti eÄakalomÈni detha, 
eÄakalomehi attho”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
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Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ 
anuvassaÑ santhataÑ kÈrÈpessanti, yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharissanti 
“eÄakalomÈni detha, eÄakalomehi attho”ti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ 
vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ 
uddiseyyÈtha– 
 
 558. “NavaÑ pana bhikkhunÈ santhataÑ kÈrÈpetvÈ chabbassÈni 
dhÈretabbaÑ, orena ce channaÑ vassÈnaÑ taÑ santhataÑ vissajjetvÈ vÈ 
avissajjetvÈ vÈ aÒÒaÑ navaÑ santhataÑ kÈrÈpeyya, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyan”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 559. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu KosambiyaÑ gilÈno 
hoti. ©ÈtakÈ tassa bhikkhuno santike d|taÑ pÈhesuÑ “Ègacchatu bhadanto 
mayaÑ upaÔÔhahissÈmÈ”ti. Bhikkh|pi evamÈhaÑsu “gacchÈvuso ÒÈtakÈ taÑ 
upaÔÔhahissantÊ”ti. So evamÈha “BhagavatÈ Èvuso sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ 
‘navaÑ pana bhikkhunÈ santhataÑ kÈrÈpetvÈ chabbassÈni dhÈretabban’ti, 
ahaÒcamhi gilÈno, na sakkomi santhataÑ ÈdÈya pakkamituÑ, mayhaÒca vinÈ 
santhatÈ na phÈsu hoti, nÈhaÑ gamissÈmÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi anujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa bhikkhuno 
santhatasammutiÑ dÈtuÑ, evaÒca pana bhikkhave dÈtabbÈ–tena gilÈnena 
bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante gilÈno na sakkomi santhataÑ 
ÈdÈya pakkamituÑ, sohaÑ bhante saÑghaÑ santhatasammutiÑ yÈcÈmÊ”ti. 
Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 560. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na 
sakkoti santhataÑ ÈdÈya pakkamituÑ, so saÑghaÑ santhatasammutiÑ 
yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno 
santhatasammutiÑ dadeyya, esÈ Òatti. 
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 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na sakkoti 
santhataÑ ÈdÈya pakkamituÑ, so saÑghaÑ santhatasammutiÑ yÈcati, 
saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno santhatasammutiÑ deti, yassÈyasmato 
khamati itthannÈmassa bhikkhuno santhatasammutiyÈ dÈnaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DinnÈ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno santhatasammuti, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 561. “NavaÑ pana bhikkhunÈ santhataÑ kÈrÈpetvÈ chabbassÈni 
dhÈretabbaÑ, orena ce channaÑ vassÈnaÑ taÑ santhataÑ vissajjetvÈ vÈ 
avissajjetvÈ vÈ aÒÒaÑ navaÑ santhataÑ kÈrÈpeyya aÒÒatra 
bhikkhusammutiyÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 562. NavaÑ nÈma karaÓaÑ upÈdÈya vuccati. 

 SanthataÑ nÈma santharitvÈ kataÑ hoti avÈyimaÑ. 

 KÈrÈpetvÈti karitvÈ vÈ kÈrÈpetvÈ vÈ. 

 ChabbassÈni dhÈretabbanti chabbassaparamatÈ dhÈretabbaÑ. 

 Orena ce channaÑ vassÈnanti |nakachabbassÈni. 

 TaÑ santhataÑ vissajjetvÈti aÒÒesaÑ datvÈ. 

 AvissajjetvÈti na kassaci datvÈ. 

 AÒÒatra bhikkhusammutiyÈti ÔhapetvÈ bhikkhusammutiÑ, aÒÒaÑ 
navaÑ santhataÑ karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena 
nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. 
EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante santhataÑ 
|nakachabbassÈni kÈrÈpitaÑ aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ nissaggiyaÑ, 
imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 563. AttanÈ vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AttanÈ vippakataÑ parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ 
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pÈcittiyaÑ. Parehi vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
Parehi vippakataÑ parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
 
 564. AnÈpatti chabbassÈni karoti, atirekachabbassÈni karoti, 
aÒÒassatthÈya karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, aÒÒena kataÑ paÔilabhitvÈ paribhuÒjati, 
vitÈnaÑ vÈ bh|mattharaÓaÑ vÈ sÈÓipÈkÈraÑ vÈ bhisiÑ vÈ bibbohanaÑ vÈ 
karoti, bhikkhusammutiyÈ, ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

ChabbassasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
2. Kosiyavagga     5. NisÊdanasanthatasikkhÈpada 

 565. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “icchÈmahaÑ 
bhikkhave temÈsaÑ paÔisallÊyituÑ, namhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra 
ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈ”ti. EvaÑ bhanteti kho te bhikkh| Bhagavato 
paÔissuÓitvÈ nÈssudha koci BhagavantaÑ upasa~kamati aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakena. Tena kho pana samayena SÈvatthiyÈ saÑghena katikÈ 
katÈ hoti “icchÈtÈvuso BhagavÈ temÈsaÑ paÔissallÊyituÑ, na BhagavÈ kenaci 
upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakena, yo BhagavantaÑ 
upasa~kamati, so pÈcittiyaÑ desÈpetabbo”ti. Atha kho ÈyasmÈ Upaseno 
Va~gantaputto sapariso yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. ŒciÓÓaÑ kho panetaÑ 
BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ Ègantukehi bhikkh|hi saddhiÑ 
paÔisammodituÑ. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ UpasenaÑ 
Va~gantaputtaÑ etadavoca “kacci vo Upasena khamanÊyaÑ, kacci 
yÈpanÊyaÑ, kaccittha appakilamathena addhÈnaÑ ÈgatÈ”ti. KhamanÊyaÑ 
BhagavÈ, yÈpanÊyaÑ BhagavÈ, appakilamathena ca mayaÑ bhante 
addhÈnaÑ ÈgatÈti. 

 Tena kho pana samayena Èyasmato Upasenassa Va~gantaputtassa 
saddhivihÈriko bhikkhu Bhagavato avid|re nisinno hoti. Atha kho 
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BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “manÈpÈni te bhikkhu paÑsuk|lÈnÊ”ti. 
Na kho me bhante manÈpÈni paÑsuk|lÈnÊti. Kissa pana tvaÑ bhikkhu 
paÑsuk|likoti. UpajjhÈyo me bhante paÑsuk|liko, evaÑ ahaÑpi 
paÑsuk|likoti. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ UpasenaÑ Va~gantaputtaÑ 
etadavoca “pÈsÈdikÈ kho tyÈyaÑ Upasena parisÈ, kathaÑ tvaÑ Upasena 
parisaÑ vinesÊ”ti. Yo maÑ bhante upasampadaÑ yÈcati, tamahaÑ1 evaÑ 
vadÈmi “ahaÑ kho Èvuso ÈraÒÒiko piÓÉapÈtiko paÑsuk|liko, sace tvaÑpi 
ÈraÒÒiko bhavissasi piÓÉapÈtiko paÑsuk|liko, evÈhaÑ taÑ 
upasampÈdessÈmÊ”ti. Sace me paÔissuÓÈti upasampÈdemi, no ce me 
paÔissuÓÈti na upasampÈdemi. Yo maÑ nissayaÑ yÈcati, tamahaÑ1 evaÑ 
vadÈmi “ahaÑ kho Èvuso ÈraÒÒiko piÓÉapÈtiko paÑsuk|liko, sace tvaÑpi 
ÈraÒÒiko bhavissasi piÓÉapÈtiko paÑsuk|liko, evÈhaÑ te nissayaÑ 
dassÈmÊ”ti. Sace me paÔissuÓÈti nissayaÑ demi, no ce me paÔissuÓÈti na 
nissayaÑ demi, evaÑ kho ahaÑ bhante parisaÑ vinemÊti. 

 SÈdhu sÈdhu Upasena, sÈdhu kho tvaÑ Upasena parisaÑ vinesi, jÈnÈsi 
pana tvaÑ Upasena SÈvatthiyÈ saÑghassa katikanti. Na kho ahaÑ bhante 
jÈnÈmi SÈvatthiyÈ saÑghassa katikanti. SÈvatthiyÈ kho Upasena saÑghena 
katikÈ katÈ “icchÈtÈvuso BhagavÈ temÈsaÑ paÔisallÊyituÑ, na BhagavÈ 
kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakena, yo 
BhagavantaÑ upasa~kamati, so pÈcittiyaÑ desÈpetabbo”ti. PaÒÒÈyissati 
bhante SÈvatthiyÈ saÑgho sakÈya katikÈya, na mayaÑ apaÒÒattaÑ 
paÒÒapessÈma, paÒÒattaÑ vÈ na samucchindissÈma, yathÈpaÒÒattesu 
sikkhÈpadesu samÈdÈya vattissÈmÈti. SÈdhu sÈdhu Upasena, apaÒÒattaÑ na 
paÒÒapetabbaÑ, paÒÒattaÑ vÈ na samucchinditabbaÑ, yathÈpaÒÒattesu 
sikkhÈpadesu samÈdÈya vattitabbaÑ. AnujÈnÈmi Upasena “ye te bhikkh| 
ÈraÒÒikÈ piÓÉapÈtikÈ paÑsuk|likÈ yathÈsukhaÑ maÑ dassanÈya 
upasa~kamant|”ti. 
 
 566. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| bahidvÈrakoÔÔhake 
ÔhitÈ honti “mayaÑ ÈyasmantaÑ UpasenaÑ Va~gantaputtaÑ pÈcittiyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. TÈhaÑ (Ka) 
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desÈpessÈmÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Upaseno Va~gantaputto sapariso 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UpasenaÑ Va~gantaputtaÑ etadavocuÑ “jÈnÈsi 
tvaÑ Èvuso Upasena SÈvatthiyÈ saÑghassa katikan”ti. BhagavÈpi maÑ 
Èvuso evamÈha “jÈnÈsi pana tvaÑ Upasena SÈvatthiyÈ saÑghassa katikan”ti. 
Na kho ahaÑ bhante jÈnÈmi SÈvatthiyÈ saÑghassa katikanti. SÈvatthiyÈ kho 
Upasena saÑghena katikÈ katÈ “icchatÈvuso BhagavÈ temÈsaÑ 
paÔisallÊyituÑ, na BhagavÈ kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakena, yo BhagavantaÑ upasa~kamati, so pÈcittiyaÑ 
desÈpetabbo”ti. PaÒÒayissati bhante SÈvatthiyÈ saÑgho sakÈya katikÈya, na 
mayaÑ apaÒÒattaÑ paÒÒapessÈma, paÒÒattaÑ vÈ na samucchindissÈma, 
yathÈpaÒÒattesu sikkhÈpadesu samÈdÈya vattissÈmÈti. AnuÒÒÈtÈvuso 
BhagavatÈ “ye te bhikkh| ÈraÒÒikÈ piÓÉapÈtikÈ paÑsuk|likÈ yathÈsukhaÑ 
maÑ dassanÈya upasa~kamant|”ti. 

 Atha kho te bhikkh| saccaÑ kho ÈyasmÈ Upaseno Èha “na apaÒÒattaÑ 
paÒÒapetabbaÑ, paÒÒattaÑ vÈ na samucchinditabbaÑ, yathÈpaÒÒattesu 
sikkhÈpadesu samÈdÈya vattitabban”ti. AssosuÑ kho bhikkh| anuÒÒÈtÈ kira 
BhagavatÈ “ye te bhikkh| ÈraÒÒikÈ piÓÉapÈtikÈ paÑsuk|likÈ yathÈsukhaÑ 
maÑ dassanÈya upasa~kamant|”ti. Te BhagavantaÑ dassanaÑ pihentÈ1 
santhatÈni ujjhitvÈ ÈraÒÒika~gaÑ piÓÉapÈtika~gaÑ paÑsuk|lika~gaÑ 
samÈdiyiÑsu. Atha kho BhagavÈ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ 
senÈsanacÈrikaÑ ÈhiÓÉanto addasa santhatÈni tahaÑ tahaÑ ujjhitÈni, 
passitvÈ bhikkh| Èmantesi “kassimÈni bhikkhave santhatÈni tahaÑ tahaÑ 
ujjhitÈnÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho 
BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi tena hi bhikkhave bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒapessÈmi dasa atthavase paÔicca saÑghasuÔÔhutÈya 
saÑghaphÈsutÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ 
uddiseyyÈtha– 
______________________________________________________________
 1. DassanÈya pihayamÈnÈ (SyÈ) 
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 567. “NisÊdanasanthataÑ pana bhikkhunÈ kÈrayamÈnena 
purÈÓasanthatassa sÈmantÈ Sugatavidatthi ÈdÈtabbÈ dubbaÓÓakaraÓÈya, 
anÈdÈ ce bhikkhu purÈÓasanthatassa sÈmantÈ SugatavidatthiÑ navaÑ 
nisÊdanasanthataÑ kÈrÈpeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 568. NisÊdanaÑ nÈma sadasaÑ vuccati. 

 SanthataÑ nÈma santharitvÈ kataÑ hoti avÈyimaÑ. 

 KÈrayamÈnenÈti karonto vÈ kÈrÈpento vÈ. 

 PurÈÓasanthataÑ nÈma sakiÑ nivatthaÑpi sakiÑ pÈrutaÑpi. 

 SÈmantÈ Sugatavidatthi ÈdÈtabbÈ dubbaÓÓakaraÓÈyÈti thirabhÈvÈya 
vaÔÔaÑ vÈ caturassaÑ vÈ chinditvÈ ekadese vÈ santharitabbaÑ, vijaÔetvÈ vÈ 
santharitabbaÑ.  

 AnÈdÈ ce bhikkhu purÈÓasanthatassa sÈmantÈ Sugatavidatthinti 
anÈdiyitvÈ purÈÓasanthatassa samantÈ SugatavidatthiÑ. NavaÑ 
nisÊdanasanthataÑ karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena 
nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. 
EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante 
nisÊdanasanthataÑ anÈdiyitvÈ purÈÓasanthatassa sÈmantÈ SugatavidatthiÑ 
kÈrÈpitaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti.  
 
 569. AttÈnÈ vippakataÑ attanÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AttanÈ vippakataÑ parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parehi 
vippakataÑ attÈnÈ pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parehi vippakataÑ 
parehi pariyosÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

 AÒÒassatthÈya karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 570. AnÈpatti purÈÓasanthatassa sÈmantÈ SugatavidatthiÑ ÈdiyitvÈ 
karoti, alabhanto thokataraÑ ÈdiyitvÈ karoti, alabhanto anÈdiyitvÈ karoti, 
aÒÒena kataÑ paÔilabhitvÈ paribhuÒjati, vitÈnaÑ vÈ bh|mattharaÓaÑ vÈ 
sÈÓipÈkÈraÑ vÈ bhisiÑ vÈ bibbohanaÑ vÈ karoti, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

NisÊdanasanthatasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
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2. Kosiyavagga     6. EÄakalomasikkhÈpada 

 571. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno 
Kosalesu janapade SÈvatthiÑ gacchantassa antarÈmagge eÄakalomÈni 
uppajjiÑsu. Atha kho so bhikkh| tÈni eÄakalomÈni uttarÈsa~gena bhaÓÉikaÑ 
bandhitvÈ agamÈsi. ManussÈ taÑ bhikkhuÑ passitvÈ uppaÓÉesuÑ “kittakena 
te bhante kÊtÈni, kittako udayo bhavissatÊ”ti. So bhikkhu tehi manussehi 
uppaÓÉiyamÈno ma~ku ahosi. Atha kho so bhikkhu SÈvatthiÑ gantvÈ tÈni 
eÄakalomÈni Ôhitakova Èsumbhi. Bhikkh| taÑ bhikkhuÑ etadavocuÑ “kissa 
tvaÑ Èvuso imÈni eÄakalomÈni Ôhitakova ÈsumbhasÊ”ti. TathÈ hi panÈhaÑ 
Èvuso imesaÑ eÄakalomÈnaÑ kÈraÓÈ manussehi uppaÓÉitoti. KÊva d|rato 
pana tvaÑ Èvuso imÈni eÄakalomÈni ÈharÊti. AtirekatiyojanaÑ Èvusoti. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
bhikkhu atirekatiyojanaÑ eÄakalomÈni ÈharissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
taÑ bhikkhuÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu atirekatiyojanaÑ eÄakalomÈni 
ÈharÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi 
nÈma tvaÑ moghapurisa atirekatiyojanaÑ eÄakalomÈni Èharissasi, netaÑ 
moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 572. “Bhikkhuno paneva addhÈnamaggappaÔipannassa eÄakalomÈni 
uppajjeyyuÑ, Èka~khamÈnena bhikkhunÈ paÔiggahetabbÈni, paÔiggahetvÈ 
tiyojanaparamaÑ sahatthÈ haritabbÈni1 asante hÈrake, tato ce uttari hareyya 
asantepi hÈrake, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 573. Bhikkhuno paneva addhÈnamaggappaÔipannassÈti panthaÑ 
gacchantassa.  

 EÄakalomÈni uppajjeyyunti uppajjeyyuÑ saÑghato vÈ gaÓato vÈ ÒÈtito 
vÈ mittato vÈ paÑsuk|laÑ vÈ attano vÈ dhanena. 
______________________________________________________________ 
 1. HÈretabbÈni (SÊ, SyÈ, Ka) 
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  Œka~khamÈnenÈti icchamÈnena paÔiggahetabbÈni. 

 PaÔiggahetvÈ tiyojanaparamaÑ sahatthÈ haritabbÈnÊti tiyojanaparamatÈ 
sahatthÈ haritabbÈni. 

 Asante hÈraketi nÈÒÒo koci hÈrako hoti itthÊ vÈ puriso vÈ gahaÔÔho vÈ 
pabbajito vÈ. Tato ce uttari hareyya asantepi hÈraketi paÔhamaÑ pÈdaÑ 
tiyojanaÑ atikkÈmeti, Èpatti dukkaÔassa. DutiyaÑ pÈdaÑ atikkÈmeti, 

nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ1. Antotiyojane Ôhito bahitiyojanaÑ pÈteti, 

nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ1. AÒÒassa yÈne vÈ bhaÓÉe vÈ ajÈnantassa 
pakkhipitvÈ tiyojanaÑ atikkÈmeti, nissaggiyÈni honti. NissajjitabbÈni 
saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave 
nissajjitabbÈni -pa- “imÈni me bhante eÄakalomÈni tiyojanaÑ atikkÈmitÈni 
nissaggiyÈni, imÈnÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 

 574. Atirekatiyojane atirekasaÒÒÊ atikkÈmeti2, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

Atirekatiyojane vematiko atikkÈmeti2, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

Atirekatiyojane |nakasaÒÒÊ atikkÈmeti2, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 �nakatiyojane atirekasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. �nakatiyojane vematiko, 
Èpatti dukkaÔassa. �nakatiyojane |nakasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 575. AnÈpatti tiyojanaÑ harati, |nakatiyojanaÑ harati, tiyojanaÑ 
haratipi paccÈharatipi, tiyojanaÑ vÈsÈdhippÈyo gantvÈ tato paraÑ harati, 
acchinnaÑ paÔilabhitvÈ harati, nissaÔÔhaÑ paÔilabhitvÈ harati, aÒÒaÑ 
harÈpeti, katabhaÓÉaÑ, ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

EÄakalomasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NissaggiyÈni honti (SyÈ) 2. TiyojanaÑ atikkÈmeti (SyÈ) 
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2. Kosiyavagga     7. EÄakalomadhovÈpanasikkhÈpada 

 576. Tena samayena Buddho BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ 
bhikkh| bhikkhunÊhi eÄakalomÈni dhovÈpentipi rajÈpentipi vijaÔÈpentipi. 
Bhikkhuniyo eÄakalomÈni dhovantiyo rajantiyo vijaÔentiyo riÒcanti uddesaÑ 
paripucchaÑ adhisÊlaÑ adhicittaÑ adhipaÒÒaÑ. Atha kho MahÈpajÈpati 
GotamÊ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho MahÈpajÈpatiÑ 
GotamiÑ BhagavÈ etadavoca “kacci Gotami bhikkhuniyo appamattÈ 
ÈtÈpiniyo pahitattÈ viharantÊ”ti. Kuto bhante bhikkhunÊnaÑ appamÈdo, ayyÈ 
chabbaggiyÈ bhikkhunÊhi eÄakalomÈni dhovÈpentipi rajÈpentipi vijaÔÈpentipi, 
bhikkhuniyo eÄakalomÈni dhovantiyo rajantiyo vijaÔentiyo riÒcanti uddesaÑ 
paripucchaÑ adhisÊlaÑ adhicittaÑ adhipaÒÒanti. 

 Atha kho BhagavÈ MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho MahÈpajÈpati 
GotamÊ BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ 
sampahaÑsitÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ chabbaggiye bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira tumhe 
bhikkhave bhikkhunÊhi eÄakalomÈni dhovÈpethapi rajÈpethapi 
vijaÔÈpethapÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. ©ÈtikÈyo tumhÈkaÑ bhikkhave 
aÒÒÈtikÈyoti. AÒÒÈtikÈyo BhagavÈti. AÒÒÈtakÈ moghapurisÈ aÒÒÈtikÈnaÑ na 
jÈnanti patir|paÑ vÈ appatir|paÑ vÈ pÈsÈdikaÑ vÈ apÈsÈdikaÑ vÈ, tattha 
nÈma tumhe moghapurisÈ aÒÒÈtikÈhi bhikkhunÊhi eÄakalomÈni 
dhovÈpessathapi rajÈpessathapi vijaÔÈpessathapi. NetaÑ moghapurisÈ 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 577. “Yo pana bhikkhu aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ eÄakalomÈni 
dhovÈpeyya vÈ rajÈpeyya vÈ vijaÔÈpeyya vÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
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 578. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 AÒÒÈtikÈ nÈma mÈtito vÈ pitito vÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 
asambaddhÈ. 

 BhikkhunÊ nÈma ubhatosaÑghe upasampannÈ. 

 DhovÈti ÈÓÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. DhotÈni nissaggiyÈni honti. RajÈti 
ÈÓÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. RattÈni nissaggiyÈni honti. VijaÔehÊti ÈÓÈpeti, 
Èpatti dukkaÔassa. VijaÔitÈni nissaggiyÈni honti. NissajjitabbÈni saÑghassa 
vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave 
nissajjitabbÈni -pa- “imÈni me bhante eÄakalomÈni aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ 
dhovÈpitÈni nissaggiyÈni, imÈnÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti.  
 
 579. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni dhovÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni dhovÈpeti rajÈpeti, 
nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni 
dhovÈpeti vijaÔÈpeti, nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya 
aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni dhovÈpeti rajÈpeti vijaÔÈpeti, nissaggiyena Èpatti 
dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni rajÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni rajÈpeti vijaÔÈpeti, nissaggiyena Èpatti 
dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni rajÈpeti dhovÈpeti, 
nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni 
rajÈpeti vijaÔÈpeti dhovÈpeti, nissaggiyena Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 

 AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni vijaÔÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni vijaÔÈpeti dhovÈpeti, 
nissaggiyena Èpatti dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni 
vijaÔÈpeti rajÈpeti, nissaggiyena Èpatti 
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dukkaÔassa. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ eÄakalomÈni vijaÔÈpeti dhovÈpeti 
rajÈpeti, nissaggiyena Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. 
 
 580. AÒÒÈtikÈya vematiko -pa-. AÒÒÈtikÈya ÒÈtikasaÒÒÊ -pa- aÒÒassa 
eÄakalomÈni dhovÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. . Ekato upasampannÈya 
dhovÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. ©ÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 
©ÈtikÈya vematiko, Èpatti dukkaÔassa. ©ÈtikÈya ÒÈtikasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 581. AnÈpatti ÒÈtikÈya dhovantiyÈ aÒÒÈtikÈ dutiyÈ hoti, avuttÈ dhovati, 
aparibhuttaÑ katabhaÓÉaÑ dhovÈpeti, sikkhamÈnÈya sÈmaÓeriyÈ 
ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

EÄakalomadhovÈpanasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
2. Kosiyavagga     8. R|piyasikkhÈpada 

 582. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
aÒÒatarassa kulassa kul|pako hoti niccabhattiko. YaÑ tasmiÑ kule uppajjati 
khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ, tato Èyasmato Upanandassa Sakyaputtassa 
paÔiviso Ôhapiyyati. Tena kho pana samayena sÈyaÑ tasmiÑ kule maÑsaÑ 
uppannaÑ hoti, tato Èyasmato Upanandassa Sakyaputtassa paÔiviso Ôhapito 
hoti. Tassa kulassa dÈrako rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya rodati 
“maÑsaÑ me dethÈ”ti. Atha kho so puriso pajÈpatiÑ etadavoca “ayyassa 
paÔivisaÑ dÈrakassa dehi, aÒÒaÑ cetÈpetvÈ ayyassa dassÈmÈ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaraÑ ÈdÈya yena taÑ kulaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte 
Èsane nisÊdi. Atha kho so puriso yenÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho so puriso 
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ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ etadavoca “hiyyo kho bhante sÈyaÑ 
maÑsaÑ uppannaÑ ahosi, tato ayyassa paÔiviso Ôhapito, ayaÑ bhante dÈrako 
rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya rodati ‘maÑsaÑ me dethÈ’ti, ayyassa 
paÔiviso dÈrakassa dinno, kahÈpaÓena bhante kiÑ Èhariyyat|”ti. Pariccatto 
me Èvuso kahÈpaÓoti. Œma bhante pariccattoti. TaÒÒeva me Èvuso 
kahÈpaÓaÑ dehÊti. 

 Atha kho so puriso Èyasmato Upanandassa Sakyaputtassa kahÈpaÓaÑ 
datvÈ ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “yatheva mayaÑ r|piyaÑ paÔiggaÓhÈma, 
evamevime samaÓÈ SakyaputtiyÈ r|piyaÑ paÔiggaÓhantÊ”ti. AssosuÑ kho 
bhikkh| tassa purisassa ujjhÈyantassa khiyyantassa vipÈcentassa. Ye te 
bhikkh| appicchÈ, te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto r|piyaÑ paÔiggahessatÊ”ti. Atha kho te 
bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ Upananda r|piyaÑ 
paÔiggahesÊ”ti1. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ 
hi nÈma tvaÑ moghapurisa r|piyaÑ paÔiggahessasi, netaÑ moghapurisa 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 583. “Yo pana bhikkhu jÈtar|parajataÑ uggaÓheyya vÈ uggaÓhÈpeyya 
vÈ upanikkhittaÑ vÈ sÈdiyeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 584. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 JÈtar|paÑ nÈma satthuvaÓÓo vuccati. 

 RajataÑ nÈma kahÈpaÓo lohamÈsako dÈrumÈsako jatumÈsako, ye 
vohÈraÑ gacchanti. 

 UggaÓheyyÈti sayaÑ gaÓhÈti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ2. 

 UggaÓhÈpeyyÈti aÒÒaÑ gÈhÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ2. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔiggaÓhÈsÊti (SyÈ) 2. NissaggiyaÑ hoti (SyÈ) 
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 UpanikkhittaÑ vÈ sÈdiyeyyÈti idaÑ ayyassa hot|ti upanikkhittaÑ 
sÈdiyati, nissaggiyaÑ hoti. SaÑghamajjhe nissajjitabbaÑ. EvaÒca pana 
bhikkhave nissajjitabbaÑ, tena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante 
r|piyaÑ paÔiggahesiÑ, idaÑ me nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti. NissajjitvÈ Èpatti desetabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
Èpatti paÔiggahetabbÈ. Sace tattha Ègacchati ÈrÈmiko vÈ upÈsako vÈ, so 
vattabbo “Èvuso imaÑ jÈnÈhÊ”ti. Sace so bhaÓati “iminÈ kiÑ Èhariyyat|”ti. 
Na vattabbo “imaÑ vÈ imaÑ vÈ ÈharÈ”ti, kappiyaÑ ÈcikkhitabbaÑ sappi vÈ 
telaÑ vÈ madhu vÈ phÈÓitaÑ vÈ. Sace so tena parivattetvÈ kappiyaÑ Èharati, 
r|piyappaÔiggÈhakaÑ ÔhapetvÈ sabbeheva paribhuÒjitabbaÑ. EvaÒcetaÑ 
labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, so vattabbo “Èvuso imaÑ 
chaÉÉehÊ”ti. Sace so chaÉÉeti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce chaÉÉeti, 
paÒcaha~gehi samannÈgato bhikkhu r|piyachaÉÉako sammannitabbo, yo na 
chandÈgatiÑ gacchayya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, 
na bhayÈgatiÑ gaccheyya, chaÉÉitÈchaÉÉitaÒca jÈneyya. EvaÒca pana 
bhikkhave sammannitabbo, paÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 585. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ r|piyachaÉÉakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
r|piyachaÉÉakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno r|piyachaÉÉakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu r|piyachaÉÉako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Tena sammatena bhikkhunÈ animittaÑ katvÈ pÈtetabbaÑ. Sace nimittaÑ 
katvÈ pÈteti, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 586. R|piye r|piyasaÒÒÊ r|piyaÑ paÔiggaÓhÈti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
R|piye vematiko r|piyaÑ paÔiggaÓhÈti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. R|piye 
ar|piyasaÒÒÊ r|piyaÑ paÔiggaÓhÈti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
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 Ar|piye r|piyasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. Ar|piye vematiko, Èpatti 
dukkaÔassa. Ar|piye ar|piyasaÒÒÊ, anÈpatti. 

 AnÈpatti ajjhÈrÈme vÈ ajjhÈvasathe vÈ uggahetvÈ vÈ uggahÈpetvÈ vÈ 
nikkhipati “yassa bhavissati so harissatÊ”ti, ummattakassa Èdikammikassati. 
 

R|piyasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Kosiyavagga     9. R|piyasaÑvohÈrasikkhÈpada 

 587. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
nÈnappakÈrakaÑ r|piyasaÑvohÈraÑ samÈpajjanti. ManussÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ nÈnappakÈrakaÑ 
r|piyasaÑvohÈraÑ samÈpajjissanti seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. 
AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhayantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| nÈnappakÈrakaÑ r|piyasaÑvohÈraÑ 
samÈpajjissantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| chabbaggiye bhikkh| 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira tumhe bhikkhave nÈnappakÈrakaÑ r|piyasaÑvohÈraÑ samÈpajjathÈ”ti. 
SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe 
moghapurisÈ nÈnappakÈrakaÑ r|piyasaÑvohÈraÑ samÈpajjissatha, netaÑ 
moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 588. “Yo pana bhikkhu nÈnappakÈrakaÑ r|piyasaÑvohÈraÑ 
samÈpajjeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 589. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 
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 NÈnappakÈrakaÑ nÈma kataÑpi akataÑpi katÈkataÑpi. KataÑ nÈma 
sÊs|pagaÑ gÊv|pagaÑ hatth|pagaÑ pÈd|pagaÑ kaÔ|pagaÑ. AkataÑ nÈma 
ghanakataÑ vuccati. KatÈkataÑ nÈma tadubhayaÑ. 

 R|piyaÑ nÈma satthuvaÓÓo kahÈpaÓo lohamÈsako dÈrumÈsako 
jatumÈsako, ye vohÈraÑ gacchanti. 

 SamÈpajjeyyÈti katena kataÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ1. Katena 
akataÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Katena katÈkataÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Akatena kataÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
Akatena akataÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Akatena katÈkataÑ 
cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. KatÈkatena kataÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. KatÈkatena akataÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. KatÈkatena 
katÈkataÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. SaÑghamajjhe nissajjitabbaÑ. 
EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ. Tena bhikkhunÈ saÑghaÑ 
upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ 
pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo 
“ahaÑ bhante nÈnappakÈrakaÑ r|piyasaÑvohÈraÑ samÈpajjiÑ, idaÑ me 
nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa nissajjÈmÊ”ti. NissajjitvÈ Èpatti desetabbÈ, 
byattena bhikkhunÈ paÔibalena Èpatti paÔiggahetabbÈ, sace tattha Ègacchati 
ÈrÈmiko vÈ upÈsako vÈ, so vattabbo “Èvuso imaÑ jÈnÈhÊ”ti. Sace so bhaÓati 
“iminÈ kiÑ Èhariyyat|”ti. Na vattabbo “imaÑ vÈ imaÑ vÈ ÈharÈ”ti. 
KappiyaÑ ÈcikkhitabbaÑ sappi vÈ telaÑ vÈ madhu vÈ phÈÓitaÑ vÈ. Sace so 
tena parivattetvÈ kappiyaÑ Èharati, r|piyacetÈpakaÑ ÔhapetvÈ sabbeheva 
paribhuÒjitabbaÑ. EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, so 
vattabbo “Èvuso imaÑ chaÉÉehÊ”ti. Sace so chaÉÉeti, iccetaÑ kusalaÑ. No 
ce chaÉÉeti, paÒcaha~gehi samannÈgato bhikkhu r|piyachaÉÉako 
sammannitabbo, yo na chandÈgatiÑ gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na 
mohÈgatiÑ gaccheyya, na bhayÈgatiÑ gaccheyya, chaÉÉitÈchaÉÉitaÒca 
jÈneyya. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbo, paÔhamaÑ bhikkhu 
yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
______________________________________________________________ 
 1. NissaggiyaÑ hoti (SyÈ) 
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 590. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ r|piyachaÉÉakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
r|piyachaÉÉakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno r|piyachaÉÉakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya.  

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu r|piyachaÉÉako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Tena sammatena bhikkhunÈ animittaÑ katvÈ pÈtetabbaÑ. Sace nimittaÑ 
katvÈ pÈteti, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 591. R|piye r|piyasaÒÒÊ r|piyaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
R|piye vematiko r|piyaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. R|piye 
ar|piyasaÒÒÊ r|piyaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Ar|piye r|piyasaÒÒÊ 
r|piyaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Ar|piye vematiko r|piyaÑ 
cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Ar|piye ar|piyasaÒÒÊ r|piyaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Ar|piye r|piyasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. Ar|piye vematiko, Èpatti 
dukkaÔassa. Ar|piye ar|piyasaÒÒÊ anÈpatti. 
 
 392. AnÈpatti ummattakassa ÈdikammikassÈti. 

 
R|piyasaÑvohÈrasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 

_____ 
 

2. Kosiyavagga     10. KayavikkayasikkhÈpada 

 593. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Upanando 
Sakyaputto paÔÔo hoti cÊvarakammaÑ kÈtuÑ. So paÔapilotikÈnaÑ sa~ghÈÔiÑ 
karitvÈ surattaÑ suparikammakataÑ katvÈ pÈrupi. Atha kho aÒÒataro 
paribbÈjako mahagghaÑ paÔaÑ pÈrupitvÈ yenÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UpanandaÑ 
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SakyaputtaÑ etadavoca “sundarÈ kho tyÈyaÑ Èvuso sa~ghÈÔi, dehi me 
paÔenÈ”ti. JÈnÈhi Èvusoti. ŒmÈvuso jÈnÈmÊti. HandÈvusoti adÈsi. Atha kho 
so paribbÈjako taÑ sa~ghÈÔiÑ pÈrupitvÈ paribbÈjakÈrÈmaÑ agamÈsi. 
ParibbÈjakÈ taÑ paribbÈjakaÑ etadavocuÑ “sundarÈ kho tyÈyaÑ Èvuso 
sa~ghÈÔi, kuto tayÈ laddhÈ”ti. Tena me Èvuso paÔena parivattitÈti. Katihipi 
tyÈyaÑ Èvuso sa~ghÈÔi bhavissati, so yeva te paÔo varoti. 

 Atha kho so paribbÈjako “saccaÑ kho paribbÈjakÈ ÈhaÑsu, katihipi 
myÈyaÑ sa~ghÈÔi bhavissati, so yeva me paÔo varo”ti yenÈyasmÈ Upanando 
Sakyaputto tenupasa~kami , upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UpanandaÑ 
SakyaputtaÑ etadavoca “handa te Èvuso sa~ghÈÔi1, dehi me paÔan”ti. Nanu 
tvaÑ Èvuso mayÈ vutto “jÈnÈhi Èvuso”ti, nÈhaÑ dassÈmÊti. Atha kho so 
paribbÈjako ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “gihÊpi naÑ gihissa vippaÔisÈrissa 
denti, kiÑ pana pabbajito pabbajitassa na dassatÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| 
tassa paribbÈjakassa ujjhÈyantassa khiyyantassa vipÈcentassa. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ 
Upanando Sakyaputto paribbÈjakena saddhiÑ kayavikkayaÑ 
samÈpajjissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ 
SakyaputtaÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ Upananda paribbÈjakena saddhiÑ 
kayavikkayaÑ samÈpajjasÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa paribbÈjakena saddhiÑ 
kayavikkayaÑ samÈpajjissasi, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 594. “Yo pana bhikkhu nÈnappakÈrakaÑ kayavikkayaÑ samÈpajjeyya, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 595. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. Sa~ghÈÔiÑ (SyÈ, Ka) 
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 NÈnappakÈrakaÑ nÈma 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajja-parikkhÈrÈ, antamaso 
cuÓÓapiÓÉopi dantakaÔÔhaÑpi dasikasuttaÑpi. 

 KayavikkayaÑ samÈpajjeyyÈti “iminÈ imaÑ dehi, iminÈ imaÑ Èhara, 
iminÈ imaÑ parivattehi, iminÈ imaÑ cetÈpehÊ”ti ajjhÈcarati, Èpatti 
dukkaÔassa. Yato kayitaÒca hoti vikkayitaÒca, attano bhaÓÉaÑ 
parahatthagataÑ parabhaÓÉaÑ attano hatthagataÑ, nissaggiyaÑ hoti. 
NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana 
bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “ahaÑ bhante nÈnappakÈrakaÑ 
kayavikkayaÑ samÈpajjiÑ, idaÑ me nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 596. Kayavikkaye kayavikkayasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
Kayavikkaye vematiko, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Kayavikkaye 
nakayavikkayasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Nakayavikkaye kayavikkayasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. Nakayavikkaye 
vematiko, Èpatti dukkaÔassa. Nakayavikkaye nakayavikkayasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 597. AnÈpatti agghaÑ pucchati, kappiyakÈrakassa Ècikkhati, “idaÑ 
amhÈkaÑ atthi amhÈkaÒca iminÈ ca iminÈ ca attho”ti bhaÓati, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

KayavikkasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 

Kosiyavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KosiyÈ suddhadvebhÈgÈ, chabbassÈni nisÊdanaÑ. 
   Dve ca lomÈni uggaÓhe, ubho nÈnappakÈrakÈti. 
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3. Pattavagga     1. PattasikkhÈpada 

 598. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
bah| patte sannicayaÑ karonti. ManussÈ vihÈracÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ passitvÈ 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ bah| 
patte sannicayaÑ karissanti, pattavÈÓijjaÑ vÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
karissanti, ÈmattikÈpaÓaÑ vÈ pasÈressantÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ 
manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti  “kathaÑ hi nÈma 
chabbaggiyÈ bhikkh| atirekapattaÑ dhÈressantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
chabbaggiye bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe bhikkhave atirekapattaÑ dhÈrethÈ”ti. 
SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe 
moghapurisÈ atirekapattaÑ dhÈressatha, netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ 
vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ 
uddiseyyÈtha– 
 
 599. “Yo pana bhikkhave atirekapattaÑ dhÈreyya, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyan”ti. 

 EvaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hoti. 
 
 600. Tena kho pana samayena Èyasmato Œnandassa atirekapatto 
uppanno hoti, ÈyasmÈ ca Œnando taÑ pattaÑ Èyasmato SÈriputtassa 
dÈtukÈmo hoti, ÈyasmÈ ca SÈriputto sÈkete viharati. Atha kho Èyasmato 
Œnandassa etadahosi “BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ ‘na atirekapatto 
dhÈretabbo’ti, ayaÒca me atirekapatto uppanno, ahaÒcimaÑ pattaÑ 
Èyasmato SÈriputtassa dÈtukÈmo, ÈyasmÈ ca SÈriputto sÈkete viharati, 
kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. 
KÊvaciraÑ panÈnanda SÈriputto ÈgacchissatÊti. NavamaÑ BhagavÈ divasaÑ 
dasamaÑ vÈti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi anujÈnÈmi  
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bhikkhave dasÈhaparamaÑ atirekapattaÑ dhÈretuÑ. EvaÒca pana bhikkhave 
imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 601. “DasÈhaparamaÑ atirekapatto dhÈretabbo, taÑ atikkÈmayato 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 602. DasÈhaparamanti dasÈhaparamatÈ dhÈretabbo. 

 Atirekapatto nÈma anadhiÔÔhito avikappito. 

 Patto nÈma dve pattÈ ayopatto mattikÈpattoti.  

 Tayo pattassa vaÓÓÈ ukkaÔÔho patto majjhimo patto omako patto. 
UkkaÔÔho nÈma patto aÉÉhÈÄhakodanaÑ gaÓhÈti catubhÈgaÑ khÈdanaÑ 
tadupiyaÑ byaÒjanaÑ. Majjhimo nÈma, patto nÈÄikodanaÑ gaÓhÈti 
catubhÈgaÑ khÈdanaÑ tadupiyaÑ byaÒjanaÑ. Omako nÈma patto 
patthodanaÑ gaÓhÈti catubhÈgaÑ khÈdanaÑ tadupiyaÑ byaÒjanaÑ. Tato 
ukkaÔÔho apatto omako apatto. 

 TaÑ atikkÈmayato nissaggiyo hotÊti ekÈdase aruÓuggamane nissaggiyo 
hoti. Nissajjitabbo saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana 
bhikkhave nissajjitabbo. Tena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊdetvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ayaÑ me bhante patto 
dasÈhÈtikkanto nissaggiyo, imÈhaÑ saÑghassa nissajjÈmÊ”ti. NissajjitvÈ 
Èpatti desetabbÈ, byattena bhikkhunÈ paÔibalena Èpatti paÔiggahetabbÈ, 
nissaÔÔhapatto dÈtabbo– 
 
 603. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ patto itthannÈmassa bhikkhuno 
nissaggiyo saÑghassa nissaÔÔho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho imaÑ 
pattaÑ itthannÈmassa bhikkhuno dadeyyÈ”ti. 
 
 604. Tena bhikkhunÈ sambahule bhikkh| upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassu vacanÊyÈ “ayaÑ me bhante patto 
dasÈhÈtikkanto nissaggiyo, imÈhaÑ ÈyasmantÈnaÑ nissajjÈmÊ”ti. 
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NissajjitvÈ Èpatti desetabbÈ, byattena bhikkhunÈ paÔibalena Èpatti 
paÔiggahetabbÈ, nissaÔÔhapatto dÈtabbo– 
 
 605. “SuÓantu me ÈyasmantÈ, ayaÑ patto itthannÈmassa bhikkhuno 
nissaggiyo ÈyasmantÈnaÑ nissaÔÔho, yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, 
ÈyasmantÈ imaÑ pattaÑ itthannÈmassa bhikkhuno dadeyyun”ti. 
 
 606. Tena bhikkhunÈ ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa 
vacanÊyo “ayaÑ me Èvuso patto dasÈhÈtikkanto nissaggiyo, imÈhaÑ 
Èyasmato nissajjÈmÊ”ti. NissajjitvÈ Èpatti desetabbÈ, tena bhikkhunÈ Èpatti 
paÔiggahetabbÈ, nissaÔÔhapatto dÈtabbo “imaÑ pattaÑ Èyasmato dammÊ”ti.  
 
 607. DasÈhÈtikkante atikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
DasÈhÈtikkante vematiko, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. DasÈhÈtikkante 
anatikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AnadhiÔÔhite adhiÔÔhitasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Avikappite vikappitasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
Avissajjite vissajjitasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AnaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AvinaÔÔhe vinaÔÔhasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
Abhinne bhinnasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Avilutte viluttasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 NissaggiyaÑ pattaÑ anissajjitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
DasÈhÈnatikkante atikkantasaÒÒÊ Èpatti dukkaÔassa. DasÈhÈnatikkante 
vematiko, Èpatti dukkaÔassa. DasÈhÈnatikkante anatikkantasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 608. AnÈpatti antodasÈhaÑ adhiÔÔheti, vikappeti, vissajjeti, nassati, 
vinassati, bhijjati, acchinditvÈ gaÓhanti, vissÈsaÑ gaÓhanti, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| nissaÔÔhapattaÑ na 
denti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave nissaÔÔhapatto na 
dÈtabbo, yo na dadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 

PattasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
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3. Pattavagga     2. �napaÒcabandhanasikkhÈpada 

 609. Tena samayena Buddho BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒatarena 
kumbhakÈrena bhikkh| pavÈritÈ honti “yesaÑ ayyÈnaÑ pattena attho ahaÑ 
pattenÈ”ti. Tena kho pana samayena bhikkh| na mattaÑ jÈnitvÈ bah| patte 
viÒÒÈpenti. YesaÑ khuddakÈ pattÈ, te mahante patte viÒÒÈpenti. YesaÑ 
mahantÈ pattÈ, te khuddake patte viÒÒÈpenti. Atha kho so kumbhakÈro 
bhikkh|naÑ bah| patte karonto na sakkoti aÒÒaÑ vikkÈyikaÑ bhaÓÉaÑ 
kÈtuÑ. AttanÈpi na yÈpeti, puttadÈrÈpissa kilamanti. ManussÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ na mattaÑ 
jÈnitvÈ bah| patte viÒÒÈpessanti, ayaÑ imesaÑ bah| patte karonto na 
sakkoti aÒÒaÑ vikkÈyikaÑ bhaÓÉaÑ kÈtuÑ, attanÈpi na yÈpeti 
puttadÈrÈpissa kilamantÊ”ti. 

 AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma bhikkh| na mattaÑ jÈnitvÈ bah| patte viÒÒÈpessantÊ”ti. 
Atha kho te bhikkh| te anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira bhikkhave bhikkh| na mattaÑ jÈnitvÈ bah| 
patte viÒÒÈpentÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. 
KathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ na mattaÑ jÈnitvÈ bah| patte 
viÒÒÈpessanti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave patto 
viÒÒÈpetabbo, yo viÒÒÈpeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 
 
 610. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno patto bhinno hoti. 
Atha kho so bhikkhu BhagavatÈ paÔikkhittaÑ pattaÑ viÒÒÈpetunti 
kukkuccÈyanto na viÒÒÈpeti, hatthesu piÓÉÈya carati. ManussÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ hatthesu piÓÉÈya 
carissanti seyyathÈpi titthiyÈ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ 
ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Atha kho te bhikkh| Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
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nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi 
“anujÈnÈmi bhikkhave naÔÔhapattassa vÈ bhinnapattassa vÈ pattaÑ 
viÒÒÈpetun”ti.  
 
 611. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| BhagavatÈ 
anuÒÒÈtaÑ “naÔÔhapattassa vÈ bhinnapattassa vÈ pattaÑ viÒÒÈpetun”ti 
appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khaÓÉena vilikhitamattenapi 
bah| patte viÒÒÈpenti. Atha kho so kumbhakÈro bhikkh|naÑ tatheva bah| 
patte karonto na sakkoti aÒÒaÑ vikkÈyikaÑ bhaÓÉaÑ kÈtuÑ, attanÈpi na 
yÈpeti, puttadÈrÈpissa kilamanti. ManussÈ tatheva ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ na mattaÑ jÈnitvÈ bah| 
patte viÒÒÈpessanti, ayaÑ imesaÑ bah| patte karonto na sakkoti aÒÒaÑ 
vikkÈyikaÑ bhaÓÉaÑ kÈtuÑ, attanÈpi na yÈpeti, puttadÈrÈpissa kilamantÊ”ti. 

 AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ, te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| appamattakenapi bhinnena 
appamattakenapi khaÓÉena vilikhitamattenapi bah| patte viÒÒÈpessantÊ”ti. 
Atha kho te bhikkh| chabbaggiye bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe bhikkhave 
appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khaÓÉena vilikhitamattenapi 
bah| patte viÒÒÈpethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. 
KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ appamattakenapi bhinnena 
appamattakenapi khaÓÉena vilikhitamattenapi bah| patte viÒÒÈpessatha, 
netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana 
bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 612. “Yo pana bhikkhu |napaÒcabandhanena pattena aÒÒaÑ navaÑ 
pattaÑ cetÈpeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Tena bhikkhunÈ so patto 
bhikkhuparisÈya nissajjitabbo, yo ca tassÈ bhikkhuparisÈya pattapariyanto, 
so tassa bhikkhuno padÈtabbo ‘ayaÑ te bhikkhu patto yÈva bhedanÈya 
dhÈretabbo’ti, ayaÑ tattha sÈmÊcÊ”ti. 
 
 613. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 
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 �napaÒcabandhano nÈma patto abandhano vÈ ekabandhano vÈ 
dvibandhano vÈ tibandhano vÈ catubandhano vÈ. AbandhanokÈso nÈma 
patto yassa dva~gulÈ rÈji na hoti. BandhanokÈso nÈma patto yassa dva~gulÈ 
rÈji hoti. Navo nÈma patto viÒÒattiÑ upÈdÈya vuccati. 

 CetÈpeyyÈti viÒÒÈpeti, payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyo hoti. 
SaÑghamajjhe nissajjitabbo. Sabbeheva adhiÔÔhitapattaÑ gahetvÈ 
sannipatitabbaÑ. Na lÈmako patto adhiÔÔhÈtabbo “mahagghaÑ pattaÑ 
gahessÈmÊ”ti. Sace lÈmakaÑ pattaÑ adhiÔÔheti “mahagghaÑ pattaÑ 
gahessÈmÊ”ti, Èpatti dukkaÔassa. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbo. Tena 
bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ayaÑ me bhante patto |napaÒcabandhanena 
pattena cetÈpito nissaggiyo, imÈhaÑ saÑghassa nissajjÈmÊ”ti. NissajjitvÈ 
Èpatti desetabbÈ, byattena bhikkhunÈ paÔibalena Èpatti paÔiggahetabbÈ. 
PaÒcaha~gehi samannÈgato bhikkhu pattaggÈhÈpako sammannitabbo, yo na 
chandÈgatiÑ gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, 
na bhayÈgatiÑ gaccheyya, gÈhitÈgÈhitaÒca jÈneyya. EvaÒca pana bhikkhave 
sammannitabbo. PaÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 614. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ pattaggÈhÈpakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
pattaggÈhÈpakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno pattaggÈhÈpakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu pattaggÈhÈpako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 615. Tena sammatena bhikkhunÈ patto gÈhetabbo. Thero vattabbo 
“gaÓhÈtu bhante thero pattan”ti. Sace thero gaÓhÈti, 
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therassa patto dutiyassa gÈhetabbo. Na ca tassa anuddayatÈya na gahetabbo, 
yo na gaÓheyya, Èpatti dukkaÔassa. Apattakassa na gÈhetabbo. Eteneva 
upÈyena yÈva saÑghanavakÈ gÈhetabbo. Yo ca tassÈ bhikkhuparisÈya 
pattapariyanto, so tassa bhikkhuno padÈtabbo “ayaÑ te bhikkhu patto yÈva 
bhedanÈya dhÈretabbo”ti. 

 Tena bhikkhunÈ so patto na adese nikkhipitabbo, na abhogena 
bhuÒjitabbo, na vissajjetabbo “kathÈyaÑ patto nasseyya vÈ vinasseyya vÈ 
bhijjeyyavÈ”ti. Sace adese vÈ nikkhipati abhogena vÈ bhuÒjati vissajjeti vÈ, 
Èpatti dukkaÔassa. 

 AyaÑ tattha sÈmÊcÊti ayaÑ tattha anudhammatÈ. 
 
 616. Abandhanena pattena abandhanaÑ pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. Abandhanena pattena ekabandhanaÑ pattaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Abandhanena pattena dvibandhanaÑ pattaÑ 
cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcitiyaÑ. Abandhanena pattena tibandhanaÑ pattaÑ 
cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Abandhanena pattena catubandhanaÑ 
pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Ekabandhanena pattena abandhanaÑ pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. Ekabandhanena pattena ekabandhanaÑ pattaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Ekabandhanena pattena dvibandhanaÑ pattaÑ 
cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Ekabandhanena pattena tibandhanaÑ 
pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Ekabandhanena pattena 
catubandhanaÑ pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Dvibandhanena pattena abandhanaÑ pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. Dvibandhanena pattena ekabandhanaÑ 
pattaÑ -pa- dvibandhanaÑ pattaÑ. TibandhanaÑ pattaÑ. CatubandhanaÑ 
pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Tibandhanena pattena abandhanaÑ pattaÑ -pa- ekabandhanaÑ pattaÑ. 
DvibandhanaÑ pattaÑ. TibandhanaÑ pattaÑ. CatubandhanaÑ pattaÑ 
cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Catubandhanena pattena abandhanaÑ pattaÑ -pa- ekabandhanaÑ 
pattaÑ. DvibandhanaÑ pattaÑ. TibandhanaÑ pattaÑ. CatubandhanaÑ 
pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

 Abandhanena pattena abandhanokÈsaÑ pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. Abandhanena pattena ekabandhanokÈsaÑ 
pattaÑ -pa- dvibandhanokÈsaÑ 
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pattaÑ. TibandhanokÈsaÑ pattaÑ. CatubandhanokÈsaÑ pattaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Ekabandhanena pattena abandhanokÈsaÑ 
pattaÑ -pa- ekabandhanokÈsaÑ pattaÑ. DvibandhanokÈsaÑ pattaÑ. 
TibandhanokÈsaÑ pattaÑ. CatubandhanokÈsaÑ pattaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Dvibandhanena pattena abandhanokÈsaÑ 
pattaÑ -pa- catubandhanokÈsaÑ pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Tibandhanena pattena abandhanokÈsaÑ pattaÑ -pa- catubandhanokÈsaÑ 
pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

 Catubandhanena pattena abandhanokÈsaÑ 
pattaÑ -pa- ekabandhanokÈsaÑ pattaÑ. DvibandhanokÈsaÑ pattaÑ. 
TibandhanokÈsaÑ pattaÑ. CatubandhanokÈsaÑ pattaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 AbandhanokÈsena pattena abandhanaÑ pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. AbandhanokÈsena pattena ekabandhanaÑ 
pattaÑ -pa- dvibandhanaÑ pattaÑ. TibandhanaÑ pattaÑ. CatubandhanaÑ 
pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 CatubandhanokÈsena pattena abandhanaÑ pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. CatubandhanokÈsena pattena ekabandhanaÑ 
pattaÑ -pa- dvibandhanaÑ pattaÑ. TibandhanaÑ pattaÑ. CatubandhanaÑ 
pattaÑ cetÈpeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

 AbandhanokÈsena pattena abandhanokÈsaÑ 
pattaÑ -pa- ekabandhanokÈsaÑ pattaÑ. DvibandhanokÈsaÑ pattaÑ. 
TibandhanokÈsaÑ pattaÑ. CatubandhanokÈsaÑ pattaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ.  

 CatubandhanokÈsena pattena abandhanokÈsaÑ 
pattaÑ -pa- ekabandhanokÈsaÑ pattaÑ. DvibandhanokÈsaÑ pattaÑ. 
TibandhanokÈsaÑ pattaÑ. CatubandhanokÈsaÑ pattaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
 
 617. AnÈpatti naÔÔhapattassa bhinnapattassa ÒÈtakÈnaÑ pavÈritÈnaÑ 
aÒÒassatthÈya attano dhanena ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

�napaÒcabandhanasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
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3. Pattavagga     3. BhesajjasikkhÈpada 

 618. * Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Pilindavaccho 
RÈjagahe pabbhÈraÑ so dhÈpeti leÓaÑ kattukÈmo. Atha kho rÈjÈ MÈgadho 
Seniyo BimbisÈro yenÈyasmÈ Pilindavaccho tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ PilindavacchaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ 
nisinno kho rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro ÈyasmantaÑ PilindavacchaÑ 
etadavoca “kiÑ bhante thero kÈrÈpetÊ”ti. PabbhÈraÑ mahÈrÈja sodhÈpemi 
leÓaÑ katthukÈmoti. Attho bhante ayyassa ÈrÈmikenÈti. Na kho mahÈrÈja 
BhagavatÈ ÈrÈmiko anuÒÒÈtoti. Tena hi bhante BhagavantaÑ paÔipucchitvÈ 
mama ÈroceyyÈthÈti. “EvaÑ mahÈrÈjÈ”ti kho ÈyasmÈ Pilindavaccho raÒÒo 
MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa paccassosi. Atha kho ÈyasmÈ 
Pilindavaccho rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ SeniyaÑ BimbhisÈraÑ dhammiyÈ 
kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho rÈjÈ 
MÈgadho Seniyo BimbisÈro ÈyasmatÈ Pilindavacchena dhammiyÈ kathÈya 
sandassito samÈdapito samuttejito sampahaÑsito uÔÔhÈyÈsanÈ ÈyasmantaÑ 
PilindavacchaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
 
 619. Atha kho ÈyasmÈ Pilindavaccho Bhagavato santike d|taÑ pÈhesi 
“rÈjÈ bhante MÈgadho Seniyo BimbisÈro ÈrÈmikaÑ dÈtukÈmo, kathaÑ nu 
kho bhante mayÈ paÔipajjitabban”ti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne 
etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi 
bhikkhave ÈrÈmikan”ti. Dutiyampi kho rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro 
yenÈyasmÈ Pilindavaccho tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
PilindavacchaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ 
MÈgadho Seniyo BimbisÈro ÈyasmantaÑ PilindavacchaÑ etadavoca 
“anuÒÒÈto bhante BhagavatÈ ÈrÈmiko”ti. EvaÑ mahÈrÈjÈti. Tena hi bhante 
ayyassa ÈrÈmikaÑ dammÊti. Atha kho rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro 
Èyasmato Pilindavacchassa 
______________________________________________________________ 
 * IdaÑ vatthu Vi 3. 299 piÔÔhÈdÊsupi ÈgataÑ. 
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ÈrÈmikaÑ paÔissuÓitvÈ vissaritvÈ cirena satiÑ paÔilabhitvÈ aÒÒataraÑ 
sabbatthakaÑ mahÈmattaÑ Èmantesi “yo mayÈ bhaÓe ayyassa ÈrÈmiko 
paÔissuto, dinno so ÈrÈmiko”ti. Na kho deva ayyassa ÈrÈmiko dinnoti. 
KÊvaciraÑ nu kho bhaÓe ito hi taÑ hotÊti. Atha kho so mahÈmatto rattiyo 
gaÓetvÈ1 rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ SeniyaÑ BimbisÈraÑ etadavoca “paÒca deva 
rattisatÈnÊ”ti. Tena hi bhaÓe ayyassa paÒca ÈrÈmikasatÈni dehÊti. “EvaÑ 
devÈ”ti kho so mahÈmatto raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa 
paÔissuÓitvÈ Èyasmato Pilindavacchassa paÒca ÈrÈmikasanÈni pÈdÈsi2. 
PÈÔiyekko gÈmo nivisi. ŒrÈmikagÈmakotipi naÑ ÈhaÑsu, PilindagÈmakotipi 
naÑ ÈhaÑsu. 
 
 620. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Pilindavaccho tasmiÑ gÈmake 
kul|pako hoti. Atha kho ÈyasmÈ Pilindavaccho pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaraÑ ÈdÈya PilindagÈmakaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Tena kho pana 
samayena tasmiÑ gÈmake ussavo hoti, dÈrakÈ ala~katÈ mÈlÈkitÈ kÊÄanti. 
Atha kho ÈyasmÈ Pilindavaccho PilindagÈmake sapadÈnaÑ piÓÉÈya 
caramÈno yena aÒÒatarassa ÈrÈmikassa nivesanaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Tena kho pana samayena tassÈ 
ÈrÈmikiniyÈ dhÊtÈ aÒÒe dÈrake ala~kate mÈlÈkite passitvÈ rodati “mÈlaÑ me 
detha, ala~kÈraÑ me dethÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Pilindavaccho taÑ 
ÈrÈmikiniÑ etadavoca “kissÈyaÑ dÈrikÈ rodatÊ”ti. AyaÑ bhante dÈrikÈ aÒÒe 
dÈrake ala~kate mÈlÈkite passitvÈ rodati “mÈlaÑ me detha, ala~kÈraÑ me 
dethÈ”ti. Kuto amhÈkaÑ duggatÈnaÑ mÈlÈ, kuto ala~kÈroti. Atha kho 
ÈyasmÈ Pilindavaccho aÒÒataraÑ tiÓaÓÉupakaÑ gahetvÈ taÑ ÈrÈmikiniÑ 
etadavoca “handimaÑ tiÓaÓÉupakaÑ tassÈ dÈrikÈya sÊse paÔimuÒcÈ”ti. Atha 
kho sÈ ÈrÈmikinÊ taÑ tiÓaÓÉupakaÑ gahetvÈ tassÈ dÈrikÈya sÊse paÔimuÒci. 
SÈ ahosi suvaÓÓamÈlÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ. Natthi tÈdisÈ raÒÒopi 
antepure suvaÓÓamÈlÈ. ManussÈ raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa 
______________________________________________________________ 
 1. VigaÓetvÈ (Ka) 2. AdÈsi (SyÈ) 
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ÈrocesuÑ “amukassa deva ÈrÈmikassa ghare suvaÓÓamÈlÈ abhir|pÈ 
dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ, natthi tÈdisÈ devassÈpi antepure suvaÓÓamÈlÈ, kuto tassa 
duggatassa, nissaÑsayaÑ corikÈya ÈbhatÈ”ti. Atha kho rÈjÈ MÈgadho Seniyo 
BimbhisÈro taÑ ÈrÈmikakulaÑ bandhÈpesi. Dutiyampi kho ÈyasmÈ 
Pilindavaccho pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaraÑ ÈdÈya 
PilindagÈmakaÑ piÓÉÈya pÈvisi. PilindagÈmake sapadÈnaÑ piÓÉÈya 
caramÈno yena tassa ÈrÈmikassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÔivissake pucchi “kahaÑ imaÑ ÈrÈmikakulaÑ gatan”ti. EtissÈ bhante 
suvaÓÓamÈlÈya kÈraÓÈ raÒÒÈ bandhÈpitanti. 
 
 621. Atha kho ÈyasmÈ Pilindavaccho yena raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa 
BimbisÈrassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane 
nisÊdi. Atha kho rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro yenÈyasmÈ Pilindavaccho 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmanaÑ PilindavacchaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ SeniyaÑ 
BimbisÈraÑ ÈyasmÈ Pilindavaccho etadavoca “kissa mahÈrÈja 
ÈrÈmikakulaÑ bandhÈpitan”ti. Tassa bhante ÈrÈmikassa ghare suvaÓÓamÈlÈ 
abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ, natthi tÈdisÈ amhÈkaÑpi antepure 
suvaÓÓamÈlÈ, kuto tassa duggatassa, nissaÑsayaÑ corikÈya ÈbhatÈti. Atha 
kho ÈyasmÈ Pilindavaccho raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa 
pÈsÈdaÑ suvaÓÓanti adhimucci. So ahosi sabbasovaÓÓamayo. IdaÑ pana te 
mahÈrÈja tÈva bahuÑ suvaÓÓaÑ kutoti. AÒÒÈtaÑ bhante, ayyasseveso 
iddhÈnubhÈvoti taÑ ÈrÈmikakulaÑ muÒcÈpesi. ManussÈ ayyena kira 
Pilindavacchena sarÈjikÈya parisÈya uttarimanussadhammaÑ 
iddhipÈÔihÈriyaÑ dassitanti attamanÈ abhippasannÈ Èyasmato 
Pilindavacchassa paÒca bhesajjÈni abhihariÑsu. SeyyathidaÑ, sappi 
navanÊtaÑ telaÑ madhu phÈÓitaÑ. PakatiyÈpi ca ÈyasmÈ Pilindavaccho 
lÈbhÊ hoti paÒcannaÑ bhesajjÈnaÑ, laddhaÑ laddhaÑ parisÈya vissajjeti. 
ParisÈ cassa hoti bÈhullikÈ laddhaÑ laddhaÑ kolambepi ghaÔepi p|retvÈ 
paÔisÈmeti. ParissÈvanÈnipi thavikÈyopi p|retvÈ vÈtapÈnesu laggeti. TÈni 
olÊnavilÊnÈni tiÔÔhanti. 
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Und|rehipi vihÈrÈ okiÓÓavikiÓÓÈ honti. ManussÈ vihÈracÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ 
passitvÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “antokoÔÔhÈgÈrikÈ ime samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ seyyathÈpi rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro”ti. AssosuÑ kho 
bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈÓaÑ vipÈcentÈnaÑ. Ye 
te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
bhikkh| evar|pÈya bÈhullÈya cetessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| te 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira bhikkhave bhikkh| evar|pÈya bÈhullÈya cetentÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. 
Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ 
evar|pÈya bÈhullÈya cetessanti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 622. “YÈni kho pana tÈni gilÈnÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔisÈyanÊyÈni 
bhesajjÈni, seyyathidaÑ, sappi navanÊtaÑ telaÑ madhu phÈÓitaÑ, tÈni 
paÔiggahetvÈ attÈhaparamaÑ sannidhikÈrakaÑ paribhuÒjitabbÈni, taÑ 
atikkÈmayato nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 623. YÈni kho pana tÈni gilÈnÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔisÈyanÊyÈni 
bhesajjÈnÊti sappi nÈma gosappi vÈ ajikÈsappi vÈ mahiÑsasappi1 vÈ yesaÑ 
maÑsaÑ kappati tesaÑ sappi. NavanÊtaÑ nÈma tesaÑ yeva navanÊtaÑ. 
TelaÑ nÈma tilatelaÑ sÈsapatelaÑ madhukatelaÑ eraÓÉatelaÑ vasÈtelaÑ. 
Madhu nÈma makkhikÈmadhu. PhÈÓitaÑ nÈma ucchumhÈ nibbattaÑ. 
 TÈni paÔiggahetvÈ sattÈhaparamaÑ sannidhikÈrakaÑ paribhuÒjitabbÈnÊti 
sattÈhaparamatÈ paribhuÒjitabbÈni.  

 TaÑ atikkÈmayato nissaggiyaÑ hotÊti aÔÔhame aruÓuggamane 
nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. 
EvaÒca pana bhikkave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante bhesajjaÑ 
sattÈhÈtikkantaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
______________________________________________________________ 
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 624. SattÈhÈtikkante atikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
SattÈhÈtikkante vematiko, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. SattÈhÈtikkÈnte 
anatikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AnadhiÔÔhite adhiÔÔhitasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Avissajjite vissajjitasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AnaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AvinaÔÔhe vinaÔÔhasaÒÒÊ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AdaÉÉhe daÉÉhasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
Avilutte viluttasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 NissaÔÔhaÑ paÔilabhitvÈ na kÈyikena paribhogena paribhuÒjitabbaÑ, na 
ajjhoharitabbaÑ, padÊpe vÈ kÈÄavaÓÓe vÈ upanetabbaÑ, aÒÒena bhikkhunÈ 
kÈyikena paribhogena paribhuÒjitabbaÑ, na ajjhoharitabbaÑ.  

 SattÈhÈnatikkante atikkantesaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. SattÈhÈnatikkante 
vematiko, Èpatti dukkaÔassa. SattÈhÈnatikkante anatikkantasaÒÒÊ, anÈpatti.  
 
 625. AnÈpatti antosattÈhaÑ adhiÔÔheti, vissajjeti, nassati, vinassati, 
Éayhati, acchinditvÈ gaÓhanti, vissÈsaÑ gaÓhanti, anupasampannassa cattena 
vantena muttena anapekkho datvÈ paÔilabhitvÈ paribhuÒjati, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

BhesajjasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
3. Pattavagga     4. VassikasÈÔikasikkhÈpada 

 626. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena BhagavatÈ bhikkh|naÑ 
vassikasÈÔikÈ anuÒÒÈtÈ hoti. ChabbaggiyÈ bhikkh| BhagavatÈ vassikasÈÔikÈ 
anuÒÒÈtÈti paÔikacceva1 vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesanti, paÔikacceva katvÈ 
nivÈsenti, jiÓÓÈya vassikasÈÔikÈya naggÈ kÈyaÑ ovassÈpenti. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
chabbaggiyÈ bhikkh| paÔikacceva vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesissanti, 
paÔikacceva katvÈ nivÈsessanti, 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔigacceva (SÊ) 
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jiÓÓÈya vassikasÈÔikÈya naggÈ kÈyaÑ ovassÈpessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
chabbaggiye bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe bhikkhave paÔikacceva 
vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesatha, paÔikacceva katvÈ nivÈsetha, jiÓÓÈya 
vassikasÈÔikÈya naggÈ kÈyaÑ ovassÈpethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ paÔikacceva 
vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesissatha, paÔikacceva katvÈ nivÈsessatha, jiÓÓÈya 
vassikasÈÔikÈya naggÈ kÈyaÑ ovassÈpessatha, netaÑ moghapurisÈ 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 627. “MÈso seso gimhÈnanti bhikkhunÈ vassikasÈÔikacÊvaraÑ 
pariyesitabbaÑ, addhamÈso seso gimhÈnanti katvÈ nivÈsetabbaÑ, orena ce 
mÈso seso gimhÈnanti vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyeseyya, orenaddhamÈso 
seso gimhÈnanti katvÈ nivÈseyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 628. MÈso seso gimhÈnanti bhikkhunÈ vassikasÈÔikacÊvaraÑ 
pariyesitabbanti ye manussÈ pubbepi vassikasÈÔikacÊvaraÑ denti, te 
upasa~kamitvÈ evamassu vacanÊyÈ “kÈlo vassikasÈÔikÈya samayo 
vassikasÈÔikÈya, aÒÒepi manussÈ vassikasÈÔikacÊvaraÑ dentÊ”ti, na vattabbÈ 
“detha me vassikasÈÔikacÊvaraÑ, Èharatha me vassikasÈÔikacÊvaraÑ, 
parivattetha me vassikasÈÔikacÊvaraÑ, cetÈpetha me vassikasÈÔikacÊvaran”ti.  

 AddhamÈso seso gimhÈnanti katvÈ nivÈsetabbanti addhamÈse sese 
gimhÈne katvÈ nivÈsetabbaÑ.  

 Orena ce mÈso seso gimhÈnanti atirekamÈse sese gimhÈne 
vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 OrenaddhamÈso seso gimhÈnanti atirekaddhamÈse sese gimhÈne katvÈ 
nivÈseti, nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ 
puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me 
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bhante vassikasÈÔikacivaraÑ atirekamÈse sese gimhÈne pariyiÔÔhaÑ 
atirekaddhamÈse sese gimhÈne katvÈ paridahitaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ 
saÑghassa nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato 
dammÊti. 
 
 629. AtirekamÈse sese gimhÈne atirekasaÒÒÊ vassikasÈÔikacÊvaraÑ 
pariyesati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AtirekamÈse sese gimhÈne vematiko 
vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AtirekamÈse sese 
gimhÈne |nakasaÒÒÊ vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesati, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ.  

 AtirekaddhamÈse sese gimhÈne atirekasaÒÒÊ katvÈ nivÈseti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. AtirekaddhamÈse sese gimhÈne vematiko katvÈ nivÈseti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AtirekaddhamÈse sese gimhÈne |nakasaÒÒÊ katvÈ 
nivÈseti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 SatiyÈ vassikasÈÔikÈya naggo kÈyaÑ ovassÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. 
�nakamÈse sese gimhÈne atirekasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. �nakamÈse sese 
gimhÈne vematiko, Èpatti dukkaÔassa. �nakamÈse sese gimhÈne |nakasaÒÒÊ, 
anÈpatti. 

 �nakaddhamÈse sese gimhÈne atirekasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 
�nakaddhamÈse sese gimhÈne vematiko, Èpatti dukkaÔassa. �nakaddhamÈse 
sese gimhÈne |nakasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 630. AnÈpatti mÈso seso gimhÈnanti vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesati, 
addhamÈso seso gimhÈnanti katvÈ nivÈseti. �nakamÈso seso gimhÈnanti 
vassikasÈÔikacÊvaraÑ pariyesati, |nakaddhamÈso seso gimhÈnanti katvÈ 
nivÈseti. PariyiÔÔhÈya vassikasÈÔikÈya vassaÑ ukkaÉÉhiyyati, nivatthÈya 
vassikasÈÔikÈya vassaÑ ukkaÉÉhiyyati, dhovitvÈ nikkhipitabbaÑ, samaye 
nivÈsetabbaÑ. AcchinnacÊvarassa naÔÔhacÊvarassa ÈpadÈsu ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

VassikasÈÔikasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 

 



 PÈrÈjikapÈÄi 367 

3. Pattavagga     5. CÊvara-acchindanasikkhÈpada 

 631. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Upanando 
Sakyaputto bhÈtuno saddhivihÈrikaÑ bhikkhuÑ etadavoca “ehÈvuso 
janapadacÈrikaÑ pakkamissÈmÈ”ti. NÈhaÑ bhante gamissÈmi 
dubbalacÊvaromhÊti. EhÈvuso ahaÑ te cÊvaraÑ dassÈmÊti tassa cÊvaraÑ 
adÈsi. Assosi kho so bhikkhu “BhagavÈ kira janapadacÈrikaÑ 
pakkamissatÊ”ti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi “na dÈnÈhaÑ ÈyasmatÈ 
Upanandena Sakyaputtena saddhiÑ janapadacÈrikaÑ pakkamissÈmi, 
BhagavatÈ saddhiÑ janapadacÈrikaÑ pakkamissÈmÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Upanando Sakyaputto taÑ bhikkhuÑ etadavoca “ehi dÈni Èvuso 
janapadacÈrikaÑ pakkamissÈmÈ”ti. NÈhaÑ bhante tayÈ saddhiÑ 
janapadacÈrikaÑ pakkamissÈmi, BhagavatÈ saddhiÑ janapadacÈrikaÑ 
pakkamissÈmÊti. YaÑpi tyÈhaÑ Èvuso cÊvaraÑ adÈsiÑ “mayÈ saddhiÑ 
janapadacÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti kupito anattamano acchindi. 

 Atha kho so bhikkhu bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ 
Upanando Sakyaputto bhikkhussa sÈmaÑ cÊvaraÑ datvÈ kupito anattamano 
acchindissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ 
kira tvaÑ Upananda bhikkhussa sÈmaÑ cÊvaraÑ datvÈ kupito anattamano 
acchindÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi 
nÈma tvaÑ moghapurisa bhikkhussa sÈmaÑ cÊvaraÑ datvÈ kupito 
anattamano acchindissasi, netaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 632. “Yo pana bhikkhu bhikkhussa sÈmaÑ cÊvaraÑ datvÈ kupito 
anattamano acchindeyya vÈ acchindÈpeyya vÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 633. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 
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 BhikkhussÈti aÒÒassa bhikkhussa.  

 SÈmanti sayaÑ datvÈ. 

 CÊvaraÑ nÈma channaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ 
vikappanupagaÑ pacchimaÑ. 

 Kupito anattamanoti anabhiraddho Èhatacitto khilajÈto. 

 AcchindeyyÈti sayaÑ acchindati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ1. 

 AcchindÈpeyyÈti aÒÒaÑ ÈÓÈpeti, Èpatti dukkaÔassa. SakiÑ ÈÓatto 
bahukaÑpi acchindati, nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ 
gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ 
me bhante cÊvaraÑ bhikkhussa sÈmaÑ datvÈ acchinnaÑ nissaggiyaÑ, 
imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 634. Upasampanne upasampannasaÒÒÊ cÊvaraÑ datvÈ kupito anattamano 
acchindati vÈ acchindÈpeti vÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Upasampanne 
vematiko cÊvaraÑ datvÈ kupito anattamano acchindati vÈ acchindÈpeti vÈ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Upasampanne anupasampannasaÒÒÊ cÊvaraÑ datvÈ 
kupito anattamano acchindati vÈ acchindÈpeti vÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 AÒÒaÑ parikkhÈraÑ datvÈ kupito anattamano acchindati vÈ 
acchindÈpeti vÈ, Èpatti dukkaÔassa. Anupasampannassa cÊvaraÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ 
parikkhÈraÑ datvÈ kupito anattamano acchindati vÈ acchindÈpeti vÈ, Èpatti 
dukkaÔassa. Anupasampanne upasampannasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. 
Anupasampanne vematiko, Èpatti dukkaÔassa. Anupasampanne 
anupasampannasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa.  
 
 635. AnÈpatti so vÈ deti, tassa vÈ vissasanto gaÓhÈti, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

CÊvara-acchindanasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
3. Pattavagga     6. SuttaviÒÒattisikkhÈpada 

 636. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
cÊvarakÈra- 
______________________________________________________________ 
 1. NissaggiyaÑ hoti (SyÈ) 
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samaye bahuÑ suttaÑ viÒÒÈpesuÑ. Katepi cÊvare bahuÑ suttaÑ avasiÔÔhaÑ 
hoti. Atha kho chabbaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “handa mayaÑ 
Èvuso aÒÒaÑpi suttaÑ viÒÒÈpetvÈ tantavÈyehi cÊvaraÑ vÈyÈpemÈ”ti. Atha 
kho chabbaggiyÈ bhikkh| aÒÒaÑpi suttaÑ viÒÒÈpetvÈ tantavÈyehi cÊvaraÑ 
vÈyÈpesuÑ. VÊtepi cÊvare bahuÑ suttaÑ avasiÔÔhaÑ hoti. Dutiyampi kho 
chabbaggiyÈ bhikkh| aÒÒaÑpi suttaÑ viÒÒÈpetvÈ tantavÈyehi cÊvaraÑ 
vÈyÈpesuÑ. VÊtepi cÊvare bahuÑ suttaÑ avasiÔÔhaÑ hoti. Tatiyampi kho 
chabbaggiyÈ bhikkh| aÒÒaÑpi suttaÑ viÒÒÈpetvÈ tantavÈyehi cÊvaraÑ 
vÈyÈpesuÑ. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
samaÓÈ SakyaputtiyÈ sÈmaÑ suttaÑ viÒÒÈpetvÈ tantavÈyehi cÊvaraÑ 
vÈyÈpessantÊ”ti.  

 AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| sÈmaÑ suttaÑ viÒÒÈpetvÈ 
tantavÈyehi cÊvaraÑ vÈyÈpessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| chabbaggiye 
bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe bhikkhave sÈmaÑ suttaÑ viÒÒÈpetvÈ 
tantavÈyehi cÊvaraÑ vÈyÈpethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ sÈmaÑ suttaÑ 
viÒÒÈpetvÈ tantavÈyehi cÊvaraÑ vÈyÈpessatha, netaÑ moghapurisÈ 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 637. “Yo pana bhikkhu sÈmaÑ suttaÑ viÒÒÈpetvÈ tantavÈyehi cÊvaraÑ 
vÈyÈpeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 638. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti.  

 SÈmanti sayaÑ viÒÒÈpetvÈ. 

 SuttaÑ nÈma cha suttÈni khomaÑ kappÈsikaÑ koseyyaÑ kambalaÑ 
sÈÓaÑ bha~gaÑ. 
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 TantavÈyehÊti pesakÈrehi vÈyÈpeti, payoge payoge dukkaÔaÑ1. 
PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ 
puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante 
cÊvaraÑ sÈmaÑ suttaÑ viÒÒÈpetvÈ tantavÈyehi vÈyÈpitaÑ nissaggiyaÑ, 
imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammiti. 
 
 639. VÈyÈpite vÈyÈpitasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. VÈyÈpite 
vematiko, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. VÈyÈpite avÈyÈpitasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ.  

 AvÈyÈpite vÈyÈpitasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. AvÈyÈpite vematiko, Èpatti 
dukkaÔassa. AvÈyÈpite avÈyÈpitasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 640. AnÈpatti cÊvaraÑ sibbetuÑ, Èyoge, kÈyabandhane, aÑsabaddhake2, 
pattatthavikÈya, parissÈvane, ÒÈtakÈnaÑ, pavÈritÈnaÑ, aÒÒassatthÈya, attano 
dhanena, ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

SuttaviÒÒattisikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
3. Pattavagga     7. MahÈpesakÈrasikkhÈpada 

 641. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒataro puriso pavÈsaÑ 
gacchanto pajÈpatiÑ etadavoca “suttaÑ dhÈrayitvÈ amukassa tantavÈyassa 
dehi, cÊvaraÑ vÈyÈpetvÈ nikkhipa, Ègato ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena 
acchÈdessÈmÊ”ti. Assosi kho aÒÒataro piÓÉacÈriko bhikkhu tassa purisassa 
imaÑ vÈcaÑ bhÈsamÈnassa. Atha kho so bhikkhu yenÈyasmÈ Upanando 
Sakyaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UpanandaÑ 
SakyaputtaÑ etadavoca “mahÈpuÒÒosi tvaÑ Èvuso Upananda, amukasmiÑ 
okÈse aÒÒataro puriso pavÈsaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VÈyÈpeti, payoge dukkaÔaÑ (SyÈ) 2. AÑsavaÔÔake (SÊ) 
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gacchanto pajÈpatiÑ etadavoca “suttaÑ dhÈrayitvÈ amukassa tantavÈyassa 
dehi, cÊvaraÑ vÈyÈpetvÈ nikkhipa, Ègato ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena 
acchÈdessÈmÊ”ti. AtthÈvuso maÑ so upaÔÔhÈkoti. Sopi kho tantavÈyo 
Èyasmato Upanandassa Sakyaputtassa upaÔÔhÈko hoti. Atha kho ÈyasmÈ 
Upanando Sakyaputto yena so tantavÈyo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ 
tantavÈyaÑ etadavoca “idaÑ kho Èvuso cÊvaraÑ maÑ uddissa viyyati, 
ÈyataÒca karohi vitthataÒca appitaÒca suvÊtaÒca suppavÈyitaÒca 
suvilekhitaÒca suvitacchitaÒca karohÊ”ti. Ete kho me bhante suttaÑ 
dhÈrayitvÈ adaÑsu “iminÈ suttena cÊvaraÑ vinÈhÊ”ti, na bhante sakkÈ 
ÈyataÑ vÈ vitthataÑ vÈ appitaÑ va kÈtuÑ, sakkÈ ca kho bhante suvÊtaÒca 
suppavÈyitaÒca suvilekhitaÒca suvitacchitaÒca kÈtunti. I~gha tvaÑ Èvuso 
ÈyataÒca karohi vitthataÒca appitaÒca, na tena suttena paÔibaddhaÑ 
bhavissatÊti. 

 Atha kho so tantavÈyo yathÈbhataÑ suttaÑ tante upanetvÈ yena sÈ itthÊ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ itthiÑ etadavoca “suttena ayye attho”ti. 
Nanu tvaÑ ayyo1 mayÈ vutto “iminÈ suttena cÊvaraÑ vinÈhÊ”ti. SaccÈhaÑ 
ayye tayÈ vutto “iminÈ suttena cÊvaraÑ vinÈhÊ”ti. Api ca maÑ ayyo 
Upanando evamÈha “i~gha tvaÑ Èvuso ÈyataÒca karohi vitthataÒca 
appitaÒca, na tena suttena paÔibaddhaÑ bhavissatÊ”ti. Atha kho sÈ itthÊ 
yattakaÑ yeva suttaÑ paÔhamaÑ adÈsi, tattakaÑ pacchÈ adÈsi. Assosi kho 
ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto “so kira puriso pavÈsato Ègato”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto yena tassa purisassa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho so puriso 
yenÈyasmÈ Upanando Sakyaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho so puriso pajÈpatiÑ etadavoca “vÊtaÑ taÑ 
cÊvaran”ti. ŒmÈyya vÊtaÑ taÑ cÊvaranti. Œhara ayyaÑ UpanandaÑ cÊvarena 
acchÈdessÈmÊti. Atha kho sÈ itthÊ taÑ cÊvaraÑ nÊharitvÈ sÈmikassa datvÈ 
etamatthaÑ Èrocesi. Atha kho so puriso Èyasmato Upanandassa 
______________________________________________________________ 
 1. Ayya (SyÈ) 
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Sakyaputtassa cÊvaraÑ datvÈ ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “mahicchÈ ime 
samaÓÈ SakyaputtiyÈ asantuÔÔhÈ, nayime sukarÈ cÊvarena acchÈdetuÑ, 
kathaÑ hi nÈma ayyo Upanando mayÈ pubbe appavÈrito tantavÈye1 
upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ ÈpajjissatÊ”ti. 

 AssosuÑ kho bhikkh| tassa purisassa ujjhÈyantassa khiyyantassa 
vipÈcentassa. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto pubbe appavÈrito 
gahapatikassa tantavÈye upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ ÈpajjissatÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ anekapariyÈyena 
vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tvaÑ 
upananda pubbe appavÈrito gahapatikassa tantavÈye upasa~kamitvÈ cÊvare 
vikappaÑ ÈpajjÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. ©Ètako te Upananda aÒÒÈtakoti. 
AÒÒÈtako BhagavÈti. AÒÒÈtako moghapurisa aÒÒÈtakassa na jÈnÈti 
patir|paÑ vÈ appatir|paÑ vÈ santaÑ vÈ asantaÑ vÈ, tattha nÈma tvaÑ 
moghapurisa pubbe appavÈrito aÒÒÈtakassa gahapatikassa tantavÈye 
upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjissasi, netaÑ moghapurisa 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ 
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 642. “BhikkhuÑ paneva uddissa aÒÒÈtako gahapati vÈ gahapatÈnÊ vÈ 
tantavÈyehi cÊvaraÑ vÈyÈpeyya, tatra ce so bhikkhu pubbe appavÈrito 
tantavÈye upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjeyya ‘idaÑ kho Èvuso 
cÊvaraÑ maÑ uddissa viyyati, ÈyataÒca karotha, vitthataÒca appitaÒca 
suvÊtaÒca suppavÈyitaÒca suvilekhitaÒca suvitacchitaÒca karotha, appeva 
nÈma mayaÑpi ÈyasmantÈnaÑ kiÒcimattaÑ anupadajjeyyÈmÈ’ti. EvaÒca so 
bhikkhu vatvÈ kiÒcimattaÑ anupadajjeyya antamaso piÓÉapÈtamattaÑpi, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 643. BhikkhiÑ paneva uddissÈti bhikkhussatthÈya bhikkhuÑ 
ÈrammaÓaÑ karitvÈ bhikkhuÑ acchÈdetukÈmo. 

 AÒÒÈtako nÈma mÈtito vÈ pitito vÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 
asambaddho. 
______________________________________________________________ 
 1. Gahapatikassa tantavÈye (Ka) 
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 Gahapati nÈma yo koci agÈraÑ ajjhÈvasati.  

 GahapatÈnÊ nÈma yÈ kÈci agÈraÑ ajjhÈvasati. 

 Tanta vÈyehÊti pesakÈrehi. 

 CÊvaraÑ nÈma channaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ 
vikappanupagaÑ pacchimaÑ. 

 VÈyÈpeyyÈti vinÈpeti. 

 Tatra ce so bhikkh|ti yaÑ bhikkhuÑ uddissa cÊvaraÑ viyyati so 
bhikkhu.  

 Pubbe appavÈritoti pubbe avutto hoti “kÊdisena te bhante cÊvarena attho, 
kÊdisaÑ te cÊvaraÑ vÈyÈpemÊ”ti.  

 TantavÈye upasa~kamitvÈti gharaÑ gantvÈ yattha katthaci 
upasa~kamitvÈ. 

 CÊvare vikappaÑ ÈpajjeyyÈti “idaÑ kho Èvuso cÊvaraÑ maÑ uddissa 
viyyati, ÈyataÒca karotha, vitthataÒca appitaÒca suvÊtaÒca suppavÈyitaÒca 
suvilekhitaÒca suvitacchitaÒca karotha, appeva nÈma mayaÑpi 
ÈyasmantÈnaÑ kiÒcimattaÑ anupadajjeyyÈmÈ”ti.  

 EvaÒca so bhikkhu vatvÈ kiÒcimattaÑ anupadajjeyya antamaso 
piÓÉapÈtamattaÑpÊti piÓÉapÈto nÈma yÈgupi bhattaÑpi khÈdanÊyaÑpi 
cuÓÓapiÓÉopi dantakaÔÔhaÑpi dasikasuttaÑpi, antamaso dhammaÑpi 
bhaÓati.  

 Tassa vacanena ÈyataÑ vÈ vitthataÑ vÈ appitaÑ vÈ karoti, payoge 
dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ 
gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ 
me bhante cÊvaraÑ pubbe appavÈrito aÒÒÈtakassa gahapatikassa tantavÈye 
upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ ÈpannaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 644. AÒÒÈtake aÒÒÈtakasaÒÒÊ pubbe appavÈrito gahapatikassa tantavÈye 
upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake 
vematiko pubbe appavÈrito gahapatikassa tantavÈye upasa~kamitvÈ cÊvare 
vikappaÑ Èpajjati, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒÈtake ÒÈtakasaÒÒÊ pubbe 
appavÈrito gahapatikassa tantavÈye upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjati, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
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 ©Ètake aÒÒÈtakasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. ©Ètake vematiko, Èpatti 
dukkaÔassa. ©Ètake ÒÈtakasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 645. AnÈpatti ÒÈtakÈnaÑ, pavÈritÈnaÑ, aÒÒassatthÈya, attano dhanena, 
mahagghaÑ vÈyÈpetukÈmassa appagghaÑ vÈyÈpeti, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

MahÈpesakÈrasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
3. Pattavagga     8. AccekacÊvarasikkhÈpada 

 646. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒataro mahÈmatto 
pavÈsaÑ gacchanto bhikkh|naÑ santike d|taÑ pÈhesi “Ègacchantu bhadantÈ 
vassÈvÈsikaÑ dassÈmÊ”ti. Bhikkh| “vassaÑvuÔÔhÈnaÑ BhagavatÈ 
vassÈvÈsikaÑ anuÒÒÈtan”ti kukkuccÈyantÈ nÈgamaÑsu. Atha kho so 
mahÈmatto ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma bhadantÈ mayÈ d|te 
pahite nÈgacchissanti, ahaÑ hi senÈya gacchÈmi, dujjÈnaÑ jÊvitaÑ, dujjÈnaÑ 
maraÓan”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tassa mahÈmattassa ujjhÈyantassa 
khiyyantassa vipÈcentassa. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave accekacÊvaraÑ 
paÔiggahetvÈ nikkhipitun”ti. 
 
 647. Tena kho pana samayena bhikkh| “BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ 
accekacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ nikkhipitun”ti accekacÊvarÈni paÔiggahetvÈ 
cÊvarakÈlasamayaÑ atikkÈmenti, tÈni cÊvarÈni cÊvaravaÑse 
bhaÓÉikÈbaddhÈni tiÔÔhanti. Addasa kho ÈyasmÈ Œnando senÈsanacÈrikaÑ 
ÈhiÓÉanto tÈni cÊvarÈni cÊvaravaÑse bhaÓÉikÈbaddhÈni tiÔÔhante, disvÈ 
bhikkh| etadavoca “kassimÈni Èvuso cÊvarÈni cÊvaravaÑse 
bhaÓÉikÈbaddhÈni tiÔÔhantÊ”ti. AmhÈkaÑ Èvuso accekacÊvarÈnÊti. KÊvaciraÑ 
panÈvuso imÈni cÊvarÈni nikkhittÈnÊti. Atha kho te bhikkh|  
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Èyasmato Œnandassa yathÈnikkhittaÑ ÈrocesuÑ. ŒyasmÈ Œnando ujjhÈyati 
khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma bhikkh| accekacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ 
cÊvarakÈlasamayaÑ atikkÈmessantÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando te bhikkh| 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi -pa- “saccaÑ 
kira bhikkhave bhikkh| accekacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ cÊvarakÈlasamayaÑ 
atikkÈmentÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ 
hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ accekacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ 
cÊvarakÈlasamayaÑ atikkÈmessanti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 648. “DasÈhÈnÈgataÑ kattikatemÈsika puÓÓamaÑ bhikkhuno paneva 
accekacÊvaraÑ uppajjeyya, accekaÑ maÒÒamÈnena bhikkhunÈ 
paÔiggahetabbaÑ, paÔiggahetvÈ yÈva cÊvarakÈlasamayaÑ nikkhipitabbaÑ, 
tato ce uttari nikkhipeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti.  
 
 649. DasÈhÈnÈgatanti dasÈhÈnÈgatÈya pavÈraÓÈya. 

 KattikatemÈsikapuÓÓamanti pavÈraÓÈ kattikÈ vuccati. 

 AccekacÊvaraÑ nÈma senÈya vÈ gantukÈmo hoti, pavÈsaÑ vÈ 
gantukÈmo hoti, gilÈno vÈ hoti, gabbhinÊ vÈ hoti, assaddhassa vÈ saddhÈ 
uppannÈ hoti, appasannassa vÈ pasÈdo uppanno hoti, so ce bhikkh|naÑ 
santike d|taÑ pahiÓeyya “Ègacchantu bhadantÈ vassÈvÈsikaÑ dassÈmÊ”ti, 
etaÑ accekacÊvaraÑ nÈma. 

 AccekaÑ maÒÒamÈnena bhikkhunÈ paÔiggahetabbaÑ, paÔiggahetvÈ 
yÈva cÊvarakÈlasamayaÑ nikkhipitabbanti saÒÒÈÓaÑ katvÈ nikkhipitabbaÑ 
“idaÑ accekacÊvaran”ti. 

 CÊvarakÈlasamayo nÈma anatthate kathine vassÈnassa pacchimo mÈso, 
atthate kathine paÒcamÈsÈ. 

 Tato ce uttari nikkhipeyyÈti anatthate kathine vassÈnassa pacchimaÑ 
divasaÑ atikkÈmeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ1. Atthate kathine 
______________________________________________________________ 
 1. NissaggiyaÑ hoti (SyÈ) 

 



376 VinayapiÔaka 

kathinuddhÈradivasaÑ atikkÈmeti, nissaggiyaÑ hoti. NissajjitabbaÑ 
saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana bhikkhave 
nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante accekacÊvaraÑ cÊvarakÈlasamayaÑ 
atikkÈmitaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyati -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 650. AccekacÊvare accekacÊvarasaÒÒÊ cÊvarakÈlasamayaÑ atikkÈmeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AccekacÊvare vematiko cÊvarakÈlasamayaÑ 
atikkÈmeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AccekacÊvare anaccekacÊvarasaÒÒÊ 
cÊvarakÈlasamayaÑ atikkÈmeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AnadhiÔÔhite 
adhiÔÔhitasaÒÒÊ -pa-. Avikappite vikappitasaÒÒÊ. Avissajjite vissajjitasaÒÒÊ. 
AnaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊ. AvinaÔÔhe vinaÔÔhasaÒÒÊ. AdaÉÉhe daÉÉhasaÒÒÊ. 
Avilutte viluttasaÒÒÊ, cÊvarakÈlasamayaÑ atikkÈmeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. 

 NissaggiyaÑ cÊvaraÑ anissajjitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
AnaccekacÊvare accekacÊvarasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. AnaccekacÊvare 
vematiko, Èpatti dukkaÔassa. AnaccekacÊvare anaccekacÊvarasaÒÒÊ, anÈpatti. 
 
 651. AnÈpatti antosamaye adhiÔÔheti, vikappeti, vissajjeti, nassati, 
vinassati, Éayhati, acchinditvÈ gaÓhanti, vissÈsaÑ gaÓhanti, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
  

AccekacÊvarasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
3. Pattavagga     9. SÈsa~kasikkhÈpada 

 652. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane A 
nÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena bhikkh| vuÔÔhavassÈ 
araÒÒakesu senÈsanesu viharanti. KattikacorakÈ “bhikkh| laddhalÈbhÈ”ti 
paripÈtenti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi 
“anujÈnÈmi bhikkhave ÈraÒÒakesu senÈsanesu viharantena tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ 
aÒÒataraÑ cÊvaraÑ antaraghare nikkhipitun”ti. 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ “ÈraÒÒakesu 
senÈsanesu viharantena tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ antaraghare 
nikkhipitun”ti tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ antaraghare nikkhipitvÈ 
atirekachÈrattaÑ vippavasanti, tÈni cÊvarÈni nassantipi vinassantipi 
Éayhantipi und|rehipi khajjanti. Bhikkh| duccoÄÈ honti l|khacÊvarÈ. 
Bhikkh| evamÈhaÑsu “kissa tumhe Èvuso duccoÄÈ l|khacÊvarÈ”ti. Atha kho 
te bhikkh| bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ, te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma bhikkh| tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ 
aÒÒataraÑ cÊvaraÑ antaraghare nikkhipitvÈ atirekachÈrattaÑ 
vippavasissantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| te anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira bhikkhave bhikkh| 
tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ antaraghare nikkhipitvÈ 
atirekachÈrattaÑ vippavasantÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ 
aÒÒataraÑ cÊvaraÑ antaraghare nikkhipitvÈ atirekachÈrattaÑ 
vippavasissanti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. EvaÒca 
pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 653. “UpavassaÑ kho pana kattikapuÓÓamaÑ yÈni kho pana tÈni 
ÈraÒÒakÈni senÈsanÈni sÈsa~kasammatÈni sappaÔibhayÈni, tathÈr|pesu 
bhikkhu senÈsanesu viharanto Èka~khamÈno tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ 
cÊvaraÑ antaraghare nikkhipeyya, siyÈ ca tassa bhikkhuno kocideva 
paccayo tena cÊvarena vippavÈsÈya, chÈrattaparamaÑ tena bhikkhunÈ tena 
cÊvarena vippavasitabbaÑ, tato ce uttari vippavaseyya aÒÒatra 
bhikkhusammutiyÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 654. UpavassaÑ kho panÈti vuÔÔhavassÈnaÑ. 

 KattikapuÓÓÈmanti kattikacÈtumÈsinÊ vuccati. 

 * YÈni kho pana tÈni ÈraÒÒakÈni senÈsanÈnÊti ÈraÒÒakaÑ nÈma 
senÈsanaÑ paÒcadhanusatikaÑ pacchimaÑ. 

 * SÈsa~kaÑ nÈma ÈrÈme ÈrÈm|pacÈre corÈnaÑ niviÔÔhokÈso dissati, 
bhuttokÈso dissati, ÔhitokÈso dissati, nisinnokÈso dissati, nipannokÈso 
dissati. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 236 piÔÔhepi. 
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 * SappaÔibhayaÑ nÈma ÈrÈme ÈrÈm|pacÈre corehi manussÈ hatÈ 
dissanti, viluttÈ dissanti, ÈkoÔitÈ dissanti. 

 * TathÈr|pesu bhikkhu senÈsanesu viharantoti evar|pesu bhikkhu 
senÈsanesu viharanto. 

 Œka~khamÈnoti icchÈmÈno. 

 TiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaranti saÑghÈÔiÑ vÈ uttarÈsa~gaÑ vÈ 
antaravÈsakaÑ vÈ. 

 Antaraghare nikkhipeyyÈti samantÈ gocaragÈme nikkhipeyya. 

 SiyÈ ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cÊvarena vippavÈsÈyÈti  

siyÈ paccayo, siyÈ karaÓÊyaÑ. 

 ChÈrattaparamaÑ tena bhikkhunÈ tena cÊvarena vippavasitabbanti 
chÈrattaparamatÈ vippavasitabbaÑ. 

 AÒÒatra bhikkhusammutiyÈti ÔhapetvÈ bhikkhusammutiÑ. 

 Tato ce uttari vippavaseyyÈti sattame aruÓuggamane nissaggiyaÑ hoti. 
NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana 
bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante cÊvaraÑ atirekachÈrattaÑ 
vippavuÔÔhaÑ aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 655. AtirekachÈratte atirekasaÒÒÊ vippavasati aÒÒatra 
bhikkhusammutiyÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AtirekachÈratte vematiko 
vippavasati aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
AtirekachÈratte |nakasaÒÒÊ vippavasati aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AppaccuddhaÔe paccuddhaÔasaÒÒÊ -pa-. Avissajjite 
vissajjitasaÒÒÊ. AnaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊ. AvinaÔÔhe vinaÔÔhasaÒÒÊ. AdaÉÉhe 
daÉÉhasaÒÒÊ. Avilutte viputtasaÒÒÊ vippavasati aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 NissaggiyaÑ cÊvaraÑ anissajjitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. 
�nakachÈratte atirekasaÒÒÊ, Èpatti dukkaÔassa. �nakachÈratte vematiko, 
Èpatti dukkaÔassa. �nakachÈratte |nakasaÒÒÊ, anÈpatti. 
______________________________________________________________ 
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 656. AnÈpatti chÈrattaÑ vippavasati, |nakachÈrattaÑ vippavasati, 
chÈrattaÑ vippavasitvÈ puna gÈmasÊmaÑ okkamitvÈ vasitvÈ pakkamati, anto 
chÈrattaÑ paccuddharati, vissajjeti, nassati, vinassati, Éayhati, acchinditvÈ 
gaÓhanti, vissÈsaÑ gaÓhanti, bhikkhusammutiyÈ, ummattakassa 
ÈdikammikassÈti. 
 

SÈsa~kasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 

 
3. Pattavagga     10. PariÓatasikkhÈpada 

 657. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa 
p|gassa saÑghassa sacÊvarabhattaÑ paÔiyattaÑ hoti “bhojetvÈ cÊvarena 
acchÈdessÈmÈ”ti. Atha kho chabbaggiyÈ bhikkh| yena so p|go 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ taÑ p|gaÑ etadavocuÑ “dethÈvuso 
amhÈkaÑ imÈni cÊvarÈnÊ”ti. Na mayaÑ bhante dassÈma, amhÈkaÑ 
saÑghassa anuvassaÑ sacÊvarabhikkhÈ paÒÒattÈti. Bah| Èvuso saÑghassa 
dÈyakÈ bah| saÑghassa bhattÈ1, mayaÑ tumhe nissÈya tumhe sampassantÈ 
idha viharÈma, tumhe ce amhÈkaÑ na dassatha, atha ko carahi amhÈkaÑ 
dassati, dethÈvuso amhÈkaÑ imÈni cÊvarÈnÊti. Atha kho so p|go 
chabbaggiyehi bhikkh|hi nippÊÄiyamÈno yathÈpaÔiyattaÑ cÊvaraÑ 
chabbaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ datvÈ saÑghaÑ bhattena parivisi. Ye te 
bhikkh| jÈnanti saÑghassa sacÊvarabhattaÑ paÔiyattaÑ, na ca jÈnanti 
“ChabbaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ dinnan”ti, te evamÈhaÑsu “oÓojethÈvuso 
saÑghassa cÊvaran”ti. Natthi bhante, yathÈpaÔiyattaÑ cÊvaraÑ ayyÈ 
chabbaggiyÈ attano pariÓÈmesunti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| jÈnaÑ 
saÑghikaÑ lÈbhaÑ pariÓataÑ attano pariÓÈmessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
chabbaggiye bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- “saccaÑ kira tumhe bhikkhave jÈnaÑ saÑghikaÑ lÈbhaÑ 
pariÓataÑ attano pariÓÈmethÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ jÈnaÑ saÑghikaÑ 
lÈbhaÑ pariÓataÑ 
______________________________________________________________ 
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attano pariÓÈmessatha, netaÑ moghapurisÈ appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa-. 
EvaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha– 
 
 658. “Yo pana bhikkhu jÈnaÑ saÑghikaÑ lÈbhaÑ pariÓataÑ attano 
pariÓÈmeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. 
 
 659. Yo panÈti yo yÈdiso -pa-. Bhikkh|ti -pa- ayaÑ imasmiÑ atthe 
adhippeto “bhikkh|”ti. 

 * JÈnÈti nÈma sÈmaÑ vÈ jÈnÈti, aÒÒe vÈ tassa Èrocenti, so vÈ Èroceti. 

 * SaÑghikaÑ nÈma saÑghassa dinnaÑ hoti pariccattaÑ. 

 * LÈbho nÈma cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajja-
parikkhÈrÈ, antamaso cuÓÓapiÓÉopi dantakaÔÔhaÑpi dasikasuttaÑpi. 

 * PariÓataÑ nÈma “dassÈma karissÈmÈ”ti vÈcÈ bhinnÈ hoti. 

 Attano pariÓÈmeti, payoge dukkaÔaÑ. PaÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. 
NissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ. EvaÒca pana 
bhikkhave nissajjitabbaÑ -pa- “idaÑ me bhante jÈnaÑ saÑghikaÑ lÈbhaÑ 
pariÓataÑ attano pariÓÈmitaÑ nissaggiyaÑ, imÈhaÑ saÑghassa 
nissajjÈmÊ”ti -pa- dadeyyÈti -pa- dadeyyunti -pa- Èyasmato dammÊti. 
 
 660. PariÓate pariÓatasaÒÒÊ attano pariÓÈmeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 

 PariÓate vematiko attano pariÓÈmeti, Èpatti dukkaÔassa. PariÓate 
apariÓatasaÒÒÊ attano pariÓÈmeti, anÈpatti. SaÑghassa pariÓataÑ 
aÒÒasaÑghassa vÈ cetiyassa vÈ pariÓÈmeti, Èpatti dukkaÔassa. Cetiyassa 
pariÓataÑ aÒÒacetiyassa vÈ saÑghassa vÈ puggalassa vÈ pariÓÈmeti, Èpatti 
dukkaÔassa. Puggalassa pariÓataÑ aÒÒapuggalassa vÈ saÑghassa vÈ 
cetiyassa vÈ pariÓÈmeti, Èpatti dukkaÔassa. ApariÓate pariÓatasaÒÒÊ, Èpatti 
dukkaÔassa. ApariÓate vematiko Èpatti dukkaÔassa. ApariÓate apariÓatasaÒÒÊ, 
anÈpatti. 
______________________________________________________________ 
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 661. AnÈpatti “kattha demÈ”ti pucchÊyamÈno “yattha tumhÈkaÑ 
deyyadhammo paribhogaÑ vÈ labheyya, paÔisa~khÈraÑ vÈ labheyya, 
ciraÔÔhitiko vÈ assa, yattha vÈ pana tumhÈkaÑ cittaÑ pasÊdati, tattha dethÈ”ti 
bhaÓati, ummattakassa ÈdikammikassÈti. 
 

PariÓatasikkhÈpadaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 

Pattavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve ca pattÈni bhesajjaÑ, vassikÈ dÈnapaÒcamaÑ. 
   SÈmaÑ vÈyÈpanacceko, sÈsa~kaÑ saÑghikena cÈti. 
 
 662. UddiÔÔhÈ kho Èyasmanto tiÑsa nissaggiyÈ pÈcittiyÈ dhammÈ, 
tatthÈyasmante pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, dutiyampi pucchÈmi 
kaccittha parisuddhÈ, tatiyampi pucchÈmi kaccittha parisuddhÈ, 
parisuddhetthÈyasmanto, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊti. 
 

NissaggiyakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 

 
PÈrÈjikapÈÄi niÔÔhitÈ 
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AcchinnacÊvaro 314 
AjjhattabahiddhÈr|pe 154 
Ajjhattar|pe 154 
AjÈnaÑ 118 
AÒÒatra 118, 153 
AÒÒabhÈgiyassa 257 
AÒÒÈtakÈ 322 
AÒÒÈtako 314, 316, 318 
AÒÒÈtikÈ 307, 310 
AttakÈmaÑ 194 
AtirekacÊvaraÑ 295 
Atirekapatto 353 
AttuddesaÑ 224, 238 
Att|panÈyikaÑ 117 
Antamaso 34 
Antaraghare 378   AbhinetabbÈ 224 
AdinnaÑ 57 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AddhamÈso 365 
AdhikaraÓaÑ 250, 260 
AdhikaraÓassa 257 
AdhiÔÔhÈya 94 
AnabhijÈnaÑ 117 
Anabhineyya 227 
AnÈdÈ 332, 339 
AnÈrambhaÑ 226, 240  
AnÈvikatvÈ 29 
Aniyato 289, 293 
AnuddhaÑseyya 250, 260 
AnuvattakÈ 268 
AnusÈsati 188 
AnusÈsanÊ 99 
AnekapariyÈyena 93 
ApadaÑ 64 
AparikkamanaÑ 226, 240 
ApassaÑ 118 
ApassenaÑ 97 
AppaccakkhÈya 29 
AppatÊto 249, 257 
Appeva nÈma 250, 260 
AbhiniggaÓhanÈ 174 
AbhinippÊÄanÈ 174 

AbhihaÔÔhuÑ 316 

 



PÈrÈjikapÈÄiyÈ 384 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 
[ A ] 

Ambho 93 
Am|lakaÑ 250 
AyaÑ 58, 93, 293 
AraÒÒaÑ 57, 62 
AraÒÒatthaÑ 62 
AlaÑ 291 
AlaÑkammaniye 287 
AvaÓÓaÑ 188 
AvissajjetvÈ 335 
Asante 341, 358 
AsamanuggÈhÊyamÈno 118 
 250, 260 
AsaÑvÈso 34, 58, 94, 118 
AssÈmikaÑ 224 

[ Œ ] 
Œka~khamÈnena 304, 341 
ŒkaÉÉhanÈ 174 
ŒkÈsaÔÔhaÑ 59 
ŒkÈse 154 
Œcariyaleso 260 
Œcikkhati 188 
ŒcikkhanÈ 99 
ŒdiyamÈno 57 
Œdiyeyya 57 
Œpattileso 259 
Œpanno 118 
ŒmasanÈ 174 
ŒyÈcati 188 
ŒraÒÒakaÑ 377 
ŒrÈmaÔÔhaÑ 60 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 
[ Œ ] 

ŒrÈmo 60 
ŒrogyatthÈya 154 

[ I ] 
Iti cittamano 93 
Iti jÈnÈmi 117 
Iti passÈmi 117 
ItthiyÈ vÈ purisamatiÑ 202 
IminÈ cÊvaracetÈpannena 319 
 326 
Imehi cÊvaracetÈpannehi 322  

[ U ] 
UkkaÔÔho patto 353 
UggaÓhÈpeyya 345 
UggaÓheyya 345 
UccÈli~gapÈÓakadaÔÔh|- 
   patthambhe 154 
Uttarimanussadhammo 117, 118 
UdakaÑ 63 
UdakaÔÔhaÑ 59 
UddesapariyÈpannesu 272 
UpajjhÈyaleso 260 
UpanikkhittaÑ 346 
UpanikkhipanaÑ 97 
Upanidhi 63 
UpanissÈya viharati 280 
UpavassaÑ kho pana 377 
Upasa~kamitvÈ 319, 322 
Uppajjeyya 304 
UpÈsikÈ 287, 291 
UbbhatasmiÑ kathine 295, 299, 
 304 

 



SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 385 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UbhinnaÑ 322 
Ubhova santÈ ekena 322 
UmmasanÈ 174 
Ulla~ghanÈ 174 

[ � ] 
�napaÒcabandhano 357 
�nassa pÈrip|riyÈ 304 

[ E ] 
Ekarattampi ce bhikkhu 299 
Eko ekÈya 286, 291 
Eko vÈ 268 
EtadaggaÑ 194 
Etena dhammena 195 
EvaÒca so bhikkhu vatvÈ 
   kiÒcimattaÑ 373 
Evar|paÑ vÈ evar|paÑ 
   vÈ 319, 322 
EÄakalomÈni 340 

[ O ] 
Ocarako 65 
OÓirakkho 65 
OtiÓÓo 174, 187, 194 
OdapattakinÊ 203 
OpÈtaÑ 96 
ObhaÔacumbaÔÈ 203 
ObhÈseyya 188 
Omako patto 353 
OmasanÈ 174 
Orena ce channaÑ vassÈnaÑ 335 
OrenaddhamÈso seso 365 
Ola~ghanÈ 174 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KaÔiÑ kampento 154 
KatÈkataÑ 348 
KataÑ 348 
KattikatemÈsikapuÓÓamaÑ 375 
KattikapuÓÓamaÑ 377 
KammakÈrÊ 203 
KayavikkayaÑ 351 
KalyÈÓakamyataÑ 319, 322 
KalyÈÓadhammo 194 
KÈyasaÑsaggaÑ  
   samÈpajjeyya 174 
KÈyena vÈcÈya saÑvaÓÓeti 96 
KÈyena saÑvaÓÓeti 96 
KÈrayamÈnena 224, 238 
 332, 339 
KÈrÈpetvÈ 335 
KÈrÈpeyya 329, 330 
KÈreyya 227, 240 
KÈÄakaÑ 330 
KiÒcidesaÑ 258 
KilesappahÈnaÑ 119 
KiÑ tuyhiminÈ pÈpakena 93 
KuÔi 224, 227 
Kupito 368 
Kulad|sako 281 
KulaÑ 281 
KulÈni ca tena duÔÔhÈni 281 
Kocideso 261 

[ Kha ] 
KhettaÑ 61 
KhettaÔÔhaÑ 61 

 



PÈrÈjikapÈÄiyÈ 386 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Gandh|pahÈro 98 
GahaÓaÑ 174 
GahapatÈniyo 322 
GahapatÈnÊ 314, 316, 319, 
 373 
Gahapatiko 326 
Gahapati 314 
GÈmaÔÔhaÑ 62 
GÈm|pacÈro 56 
GÈmo 56 
GottarakkhitÈ 203 
Gottaleso 259 

[ Ca ] 
Cakkhussa raho 291 
CatuÔÔhaÑ gocariyÈnaÑ 332 
CatuppadaÑ 64 
Cittasa~kappo 93 
CÊvarakÈlasamayo 375 
CÊvaracetÈpannÈni 322 
CÊvaracetÈpannaÑ 319, 326 
CÊvaraleso 259 
CÊvare vikappaÑ Èpajjeyya 319 
 322 
CÊvaraÑ 295, 311, 314, 
 368, 373 
CetÈpetvÈ 319, 322, 326 
CetÈpeyya 357 
Coro 57 
Corosi 57 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha ] 
ChandavÈsinÊ 203 
ChabbassÈni 335 
ChÈrattaparamaÑ 378 
ChupanaÑ 174 

[ Ja ] 
JÈtar|paÑ 345 
JÈtileso 258 
JÈnÈti 380 
JÈyattane 202 
JÈrattane 202 
JÊvitÈ 92 

[ Jha ] 
JhÈnaÑ 118 

[ ©a ] 
©ÈÓaÑ 117, 119 
©ÈtirakkhitÈ 203 

[ Ta ] 
TaÒce 316 
TaÑkhaÓikÈya 202 
Tatra ce so bhikkhu 319, 322, 373 
TatiyaÑ odÈtÈnaÑ 332 
Tato aparena 
   samayena 117, 250, 260 
Tato ce uttari 304 
TathÈr|pe 291 
TathÈr|paÑ 57 
TantavÈye upasa~kamitvÈ 373 
TantavÈyehi 370, 373 
Tasseva kho pana 268 

 



SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 387 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TÈni paÔiggahetvÈ 363 
TiÔÔheyya 265 
TiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ 378 
TiracchÈnagatÈya 34 
TiriyaÑ sattantarÈ 224 
TucchaÑ 118 
Te bhikkh| 269 
TelaÑ 363 
TaÑ atikkÈmayato 295, 353 
TaÑ santhataÑ 335 

[ Tha ] 
ThalaÔÔhaÑ 59 
Theyyasa~khÈtaÑ 57 

[ Da ] 
DantapoÓaÑ 63 
DavatthÈya 155 
DassanaÑ 117 
DasÈhaparamaÑ 295, 353 
DasÈhÈnÈgataÑ 375 
DÈnatthÈya 154 
DÈsÊ 203 
DvipadaÑ 64 
DisvÈ 287, 291 
Dissanti ceva 281 
DujjÊvitena 93 
DujjÊvitaÑ 93 
DuÔÔhullÈ vÈcÈ 188 
DuÔÔho doso 249, 257 
DubbacajÈtiko 272 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DubbalyaÑ 29 
DubbalyÈvikammaÑ 29 
D|tena saÑvaÓÓeti 96 
Dve bhÈgÈ suddhakÈÄakÈnaÑ 332 

[ Dha ] 
DhajÈhaÔÈ 203 
DhanakkÊtÈ 203 
Dhamm|pahÈro 98 
DhammarakkhitÈ 203 

[ Na ] 
NaÔÔhacÊvaro 314 
NavanÊtaÑ 363 
Navo patto 357 
NavaÑ 332, 335 
Na heva kho pana 
   paÔicchannaÑ 290 
NÈnappakÈrakaÑ 348, 351, 365, 
 368 
NÈmaleso 258 
NÈlaÑ kammaniyaÑ 291 
NÈvaÔÔhaÑ 60 
NÈvÈ 60 
NiÔÔhitacÊvarasmiÑ 295, 298, 304 
NimittakammaÑ 65, 99 
NissaggiyaÑ hoti 299 
NisajjaÑ kappeyya 287, 291 
NisÊdanaÑ 339 
No cassa pÈrip|ri 304 

 



PÈrÈjikapÈÄiyÈ 388 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Paggayha 265 
PaÔavÈsinÊ 203 
PaÔikaÉÉhanÈ 174 
PaÔiggahetabbaÑ 304 
PaÔiggahetvÈ 304, 341 
PaÔicchannaÑ 287 
PaÔipucchati 188 
PaÔisevati 34 
Pattaleso 259 
Patto 353 
PabbÈjeyyuÑ 57 
PamÈÓikÈ kÈretabbÈ 224 
PamÈÓaÑ atikkÈmeyya 227 
Parakkameyya 265 
ParÈmasanÈ 174 
Paricareyya 195 
PariÓataÑ 380 
PassÈmi 117, 118 
PassÈv|patthambhe 154 
PÈÓo 64 
PÈpakena 93 
PÈpakaÑ 93 
PÈpasamÈcÈro 281 
PÈrÈjikena dhammena 250, 260 
PÈrÈjiko 34, 58, 93, 118 
PiÓÉapÈto 373 
PiturakkhitÈ 203 
Pucchati 188 
PuÒÒatthÈya 154 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pubbe appavÈrito 319, 322 
 373 
PurÈÓacÊvaraÑ 307 
PurÈÓasanthataÑ 339 
PurisamatiÑ 202 

[ Pha ] 
PhalasacchikiriyÈ 119 
PhÈÓitaÑ 363 
PhoÔÔhabb|pahÈro 98 

[ Ba ] 
BandheyyuÑ vÈ 57 
BrahmacariyÈ 250 
BrahmacÈriÑ 194 
BahiddhÈr|pe 154 
BahuppadaÑ 65 
Bah|hi cÊvarehi 316 
BrÈhmaÓo 326 
BÊjatthÈya 154 

[ Bha ] 
BhaginirakkhitÈ 203 
BhÈturakkhitÈ 203 
BhÈro 60 
Bhikkhu 28 
BhikkhuÑ 249, 257, 318, 321 
BhikkhunÊ 307, 310 
Bhikkhu paneva  
   dubbacajÈtiko 272 
Bhikkhuno paneva  
   addhÈnamaggapaÔipannassa 340 
Bhikkhussa 368 

 



SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 389 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bhikkh| abhinetabbÈ 224, 238 
Bhikkh| vÈ anabhineyya 227, 240 
Bhikkh|hi 265, 269, 272, 281 
Bhikkh| honti 268 
Bh|maÔÔhaÑ 58 
BhedanasaÑvattanikaÑ 265 
BhedÈya parakkameyya 265 
BhesajjaÑ 97 
BhesajjatthÈya 154 
BhogavÈsinÊ 203 

[ Ma ] 
MaggabhÈvanÈ 119 
Majjhimo patto 353 
Madhu 363 
Manussaviggaho 92 
MaraÓavaÓÓaÑ 92, 93 
MaraÓÈya vÈ 92, 93 
Mahallako 237, 240 
MÈtÈpiturakkhitÈ 203 
MÈtugÈmassa santike 194 
MÈtugÈmo 174, 188, 194, 
 286, 291 
MÈturakkhitÈ 202 
MÈdisaÑ 194 
MÈsaparamaÑ 304 
MÈso seso 365 
MusÈ 118 
MuhuttikÈ 203 
Methunadhammo 34 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MethunupasaÑhitÈhi 188 
MethunupasaÑhitena 195 

[ Ya ] 
YaÒÒatthÈya 154 
YathÈ taÑ yuvÈ yuvatiÑ 188 
YathÈr|paÑ 57 
YÈ 194 
YÈcati 188 
YÈnaÑ 60 
YÈnaÔÔhaÑ 60 
YÈni kho pana tÈni  
   ÈraÒÒakÈni 377 
YÈni kho pana tÈni  
   gilÈnÈnaÑ 363 
YuvatiÑ 188 
YuvÈ 188 
Yo pana 28 

[ Ra ] 
RajataÑ 345 
Ras|pahÈro 98 
Raho 287, 291 
RÈg|patthambhe 154 
RÈjabhoggo 326 
RÈjÈ 326 
RÈjÈno 57 
R|piyaÑ 348 
R|p|pahÈro 97 

[ La ] 
LÈbho 380 
Li~galeso 259 

 



PÈrÈjikapÈÄiyÈ 390 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LekhÈya saÑvaÓÓeti 96 
LesamattaÑ 258 
Lesamatto upÈdinno 261 
Leso 258 

[ Va ] 
VaggavÈdakÈ 268 
Vacc|patthambhe 154 
VaÓÓaÑ bhaÓati 188 
Vatthu 62 
VatthuÔÔhaÑ 62 
VatthudesanÈya 224, 227, 
 238, 240 
Vanappati 63 
VÈcÈya saÑvaÓÓeti 96 
VÈt|patthambhe 154 
VÈyÈpeyya 373 
VinÊvaraÓatÈ 119 
VipariÓataÑ 174, 188, 194 
Vimokkho 118 
VilapiÑ 118 
VissaÔÔhi 153 
VisuddhÈpekkho 118 
VihÈraÔÔhaÑ 61 
VihÈro 237, 240 
VÊmaÑsatthÈya 155 
VeÓÊ 174 
VehÈsaÔÔhaÑ 59 
Voropeyya 92 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sa~ketakammaÑ 65, 99 
SaggatthÈya 154 
SaÒcarittaÑ samÈpajjeyya 202 
SaÒcicca 92 
SaÒcetanikÈ 153 
SaÒÒÈcikÈ 224 
SatiyÈ paccÈsÈya 304 
SatthahÈrakaÑ 92 
SantaruttaraparamaÑ 316 
SanthataÑ 329, 330, 332 
 335, 339 
Sadd|pahÈro 97 
SaddhiÑ 174, 286, 291 
SaddheyyavacasÈ 287, 291 
Santike 194 
SaparikkamanaÑ 227, 240 
SaparidaÓÉÈ 203 
SappaÔibhayaÑ 378 
Sappi 363 
Samaggo saÑgho 265 
SamanuggÈhÊyamÈno 117, 250,  
 260 
SamÈdapeyya 92, 93 
SamÈdÈya 265 
SamÈdhi 118 
SamÈpatti 119 
SamudÈcareyya 117 
SassÈmikaÑ 238 
SahadhammikaÑ 272 
SÈjÊvaÑ 28 

 



SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 391 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SÈjÊvasamÈpanno 28 SupinantÈ 153 
SÈmaÑ 94, 368, 369 Suyyanti 281 
SÈmantÈ Sugatavidatthi 339 
SÈrakkhÈ 203 

SenÈsanaleso 260 

SÈrambhaÑ 226, 239 
Sotassa raho 287, 291 

SÈsa~kaÑ 377 
So bhikkhu 265, 272, 281 

SikkhÈ 28 
SaÑghÈdiseso 153 
SaÑghikaÑ 380 

SikkhaÑ appaccakkhÈya 29 
SÊlavantaÑ 194 

SaÑvaÓÓeyya 92, 93 

SukkaÑ 153 
SaÑvidÈvahÈro 65 

[ Ha ] Su~kaghÈtaÑ 64 
SukhatthÈya 154 Hattho 174 

HaneyyuÑ vÈ 57 SuÒÒÈgÈre abhirati 119 
SuttaÑ 369 HaraÓakaÑ 63 

 



 

 



 

 
PÈrÈjikapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ 

IdaÑ panettha saÒÒÈpanaÑ, idha dissamÈnaÑ m|lapÈÔhaÑ 
paÔhamataraÑ dassetvÈ tadanantaraÑ pÈÔhantarÈ dassitÈ. Tattha ca “Ka” iti 
iminÈ kesuci Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔhantarÈ dassitÈ. 
Kambujapotthake pana ÈgatapÈÔhantarÈ yebhuyyena 
SyÈmapotthakÈgatapÈÔhasadisÈyeva, tasmÈ idha visuÑ na dassitÈti. 
 

PÈrÈjikapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Agamimha = AgamamhÈ (Ka) 18 
A~gajÈte = A~gajÈtena (SÊ) 50 
AtikkantamÈnusakena = AtikkantamÈnussakena (Ka) 5 
AddasÈ kho = Addasa kho (Ka) 247 
AnanucchavikaÑ = AnanucchaviyaÑ (SÊ) 23 
AnabhÈvaÑkatÈ = AnabhÈvakatÈ (SÊ) AnabhÈvaÑgatÈ (SyÈ)  2 
AnÈrambhaÑ = AnÈrabbhaÑ (Ka) 224 
AnuÒÒÈto = AnuÒÒÈtomhi (SÊ, SyÈ) 17 
Apalokema = ApalokÈma (Ka)  12 
Api meyya = Api mÈyya (Ka) Api mayya (SÊ) 317 
AbhiramatÊti = AbhiramÊti (SÊ, SyÈ) 86 
Ayyasseveso = Ayyasseva so (SÊ)  362 
Ayyo = Ayya (SyÈ) (ŒlapanamidaÑ) 371 
Ayyo = AyyÈ (SyÈ) (ŒlapanamidaÑ) 198 
Arahattassa = Arahattaphalassa (SyÈ) 119 
AruÓuggamanÈ = AruÓuggamanena (SÊ, SyÈ) 299 
AvÈpuraÓaÑ = ApÈpuraÓaÑ (SyÈ) 172 
AsantuÔÔhitÈya = AsantuÔÔhatÈya (SyÈ) AsantuÔÔhiyÈ (Ka) 24 

 



 PÈrÈjikapÈÄiyÈ 394 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AsammuÔÔhÈ = AppamuÔÔhÈ (SÊ, SyÈ) 4 
AssavÈÓijÈ = AssavaÓijÈ (Ka) 7 
AhirikÈ = AhirikÈyo (SÊ, SyÈ) 187 
AÑsabaddhake = AÑsavaÔÔake (SÊ)  370 

  [ Œ ] 
ŒÓÈpesi = ŒÓÈpeti (SyÈ, Ka) 217 
ŒlimpesuÑ = ŒÄimpesuÑ (SyÈ, Ka) 111 
ŒviÒchanÈ = ŒviÒjanÈ (SÊ, SyÈ) 174 
ŒviÒchi = ŒviÒji (SÊ, SyÈ) 186 
Œsivisassa = ŒsÊvisassa (SÊ, SyÈ) 24 
ŒÄavakÈ = ŒÄavikÈ (SyÈ) 102 

  [ I ] 
IdÈni cepi = IdÈnipi ce (SyÈ) 27 
Iddhimassa = Iddhimato (SÊ) Iddhimantassa (SyÈ) 85 
IndakhÊle = Indakhile (Ka) 56 

  [ U ] 
UttarÈpathakÈ = UttarÈhakÈ (SÊ) 7 
Uttari = UttariÑ (SÊ, SyÈ) 304 
Uddisati = Na uddisati (SÊ) 10 
Und|rehi vÈ = Undurehi vÈ (SyÈ) 314 
UbbhajitvÈ = UbbhujitvÈ (SÊ, SyÈ) 50 
UssÈritÈ = UssÈditÈ (SyÈ) 271 
UssÈreyya = UssÈdeyya (SyÈ) 271 

  [ � ] 
�runtarikÈya = �rantarikÈya (SÊ) 49

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 395  

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ O ] 
OkiriniÑ = OkiriÓiÑ (Ka) 147 
OnÊtapattapÈÓiÑ = OÓÊtapattapÈtiÑ (Ka) 12, 20 
OpÈtehi = OsÈdehi (SÊ, SyÈ) 19 
OpuÒjÈpetvÈ = OpuÒchÈpetvÈ (SÊ, SyÈ) 18 

  [ Ka ]  
KaÔamodakatissako = KaÔamorakatissako (SÊ, SyÈ) 263 
KaÓÉuvantassa = KaÓÉ|vantassa (SÊ) 167 
KadÈ = KadÈ te (SyÈ) 188 
KalandagÈmo nÈma atthi = KalandagÈmo nÈma hoti (SÊ) 
 KalandagÈmo hoti (SyÈ) 13 
KÈyadaÄhibahulÈ = KÈyadaÉÉhibahulÈ (SÊ) 245 
KÈla~katÈ = KÈlakatÈ (SÊ, SyÈ) 46 
Ki~kaÓikasaddo = Ki~kiÓikasaddo (SÊ, SyÈ) 51 
KipillikÈnaÑ = KippilikÈnaÑ (Ka) 226 
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ) 222 
KuÔÔam|laÑ = KuÉÉam|laÑ (SÊ, SyÈ) 18 
KuÔÔena vÈ = KuÉÉena vÈ (SÊ, SyÈ) 287 
KuramaÑsaÒca = K|ramaÑsaÒca (SyÈ) 69 
KuladhÊtaro = KuladhÊtÈyo (SÊ, SyÈ) 173 
KotthaÄiyÈ vÈ = KoÔÔhaÄiyÈ vÈ (SyÈ) 287, 290 
Kolambepi = KoÄambepi (SÊ) 362 

  [ Kha ] 
KhattiyÊ = KhattiyÈ (SyÈ) 194 
Khiyyanti = KhÊyanti (SÊ, SyÈ) 54 
KhilaÑ vÈ = KhÊlaÑ vÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 61 
Khvayo = KhvayyÈ (SyÈ) KhvÈyyo (Ka) (BahuvacanantÈlapanaÑ) 197 

 



 PÈrÈjikapÈÄiyÈ 396 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga ] 
GaÓetvÈ = VigaÓetvÈ (Ka) 361 
GotamakakandarÈyaÑ = GotamakantarÈyaÑ (SÊ) 
 GomaÔakandarÈyaÑ (SyÈ) 245 
Govikantanena = Govikattanena (SÊ, Ka) 114 

  [ Ca ] 
CÈtumahÈrÈjikÈ = CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ) 21 
CÊvaracetÈpannaÑ = CÊvaracetÈpanaÑ (SyÈ) 318 
CÊvaraÑ vinÈhi = CÊvaraÑ vÊnÈhi (Ka) 371 

  [ Cha ] 
ChagalakaÑ = ChakalakaÑ (SyÈ) 255 
ChaÉÉetukÈmÈ = ChaÔÔetukÈmÈ (Ka) 17 

  [ Ja ] 
Jantaggena = JantÈgharena (SyÈ) 69 
JantÈgharupakkamo = Jantaggupakkamo (SÊ) JantÈgharaÑ |ru (SyÈ) 165 

  [ ©a ] 
©ÈÓanti tisso vijjÈ = ©ÈÓadassananti tisso vijjÈ (Ka) 119 
©ÈtÊ maÑ = ©ÈtakÈpi maÑ (SyÈ) 17 

  [ ®ha ] 
®hapetvÈ = ThapetvÈ (Ka) 57 

  [ Ta ] 
TamahaÑ = TÈhaÑ (Ka) 337 
TapodakandarÈyaÑ = KapotakandarÈyaÑ (SyÈ) 245 
TÈni = TÈniyeva (SÊ, SyÈ) 43 
TiÓakaÔÔhapaÓÓasaÔaÑ = TiÓakaÔÔhapaÓÓakasaÔaÑ (Ka) 271 
TvaÑ piyÈ ca manÈpÈ ca = Tvampi yÈ ca (SÊ) 19 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
DantapoÓaÑ = DantaponaÑ (SÊ, Ka) 58 
DassanaÑ pihentÈ = DassanÈya pihayamÈnÈ (SyÈ) 338 
DÈrukuÔikaÑ = DÈrukuÉÉikaÑ kuÔikaÑ (SÊ) 52 
Devadatto RÈjagahaÑ = Devadatto sapariso RÈjagahaÑ (SyÈ) 264 
DvidhÈ bhinnÈ = DvedhÈ bhinnÈ (SyÈ) 93 

  [ Dha ] 
DhammakathikÈ = ŒbhidhammikÈ (SyÈ) 245 

  [ Na ] 
Na arahanto = Anarahanto (SÊ) 142 
NaccakiÑ = NaccantiÑ (SÊ, SyÈ) 275 
Na byÈbÈdhissantÊ”ti = Na byÈbÈhissantÊti (Ka) 245 
NayimesaÑ sukarÈ dhammanimantanÈpi kÈtuÑ = Nayime sukarÈ  
 dhammanimantanÈ- 
 yapi kÈtuÑ (SyÈ)  312 
Nikkhami = Nikkhameyya (SÊ, SyÈ) 75 
NiccabhattikÈttha = NiccabhattikÈti (SyÈ) 247 

  [ Pa ] 
PakkÈmi = Pakkami (Ka) 7 
PaggÈhikasÈlaÑ = PaÔaggÈhikasÈlaÑ (?) 316 
PaccuÔÔhÈsi = PaccupaÔÔhÈsi (?) 309 
PaÒÒapeyya = PaÒÒÈpeyya (SÊ, SyÈ) 10 
PaÒÒapessÈmi = PaÒÒÈpessÈmi (SÊ, SyÈ) 24 
PaÒÒapessÈmÈ”ti = PaÒÒÈpessÈmÈti (SÊ, SyÈ) 7 
PaÒhassa = PaÒhassa byÈkaraÓÈya (SÊ, SyÈ) 144 
PaÔikacceva = PaÔigacceva (SÊ) 364 
PaÔiggahesÊ”ti = PaÔiggaÓhÈsÊti (SyÈ) 345 
PaÔibaddhacitto = PaÔibandhacitto (Ka) 43 
PaÔÔo = PaÔÔho (SyÈ, Ka) 311 
PatthapatthapulakaÑ = Patthapattham|lakaÑ (Ka) 7 

 



 PÈrÈjikapÈÄiyÈ 398 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Parasu = Pharasu (SÊ, SyÈ) 115 
ParibhogatthÈya = ParibhogatthÈ (SÊ) 82 
PariyosÈpeti = PariyosÈvÈpeti (Ka) 236 
PavaÔÔetvÈ = PavattetvÈ (Ka) 79 
Pavattesi = PavaÔÔesi (SÊ, SyÈ) 48 
PavesanaÑ sÈdiyati = PavisanaÑ sÈdayati (Ka) 35 
PÈdÈsi = AdÈsi (SyÈ) 361 
PupphÈvaliyaÑ = PupphÈvaÄiyaÑ (SyÈ, Ka) 170 
BandhaÑ = BaddhaÑ (SÊ) 53 
BibbohanaÑ = BimbohanaÑ (SÊ, SyÈ) 83, 115 
By|hati = Viy|hati (SyÈ) 58 

  [ Bha ] 
BhagavÈ’ = BhagavÈti (SyÈ) 1 
BhagavÈ te = BhagavÈ (SÊ, SyÈ) 116 
Bhadanto = Bhaddanto (SyÈ,Ka) 297 
BhiÑsanakatasmiÑ = BhiÑsanakattasmiÑ (Ka) 9 
BhiÑsanake = BhÊsanake (Ka) 9 
BheÓÉiÑ vÈ = BhendiÑ vÈ (Ka) 92 

  [ Ma ] 
Majjhanhike = MajjhaÓhike (Ka) 302 
MaÓimassa = MaÓissa (SÊ, Ka) 220 
ManasÈkattha = ManasÈkarittha (Ka) 9 
MallÈ = MÈlÈ (Ka) 42 
“MahÈpuÒÒattha = MahÈpuÒÒÈttha (Ka)  55 
MahÈmoggallÈno = MahÈmoggalÈno (Ka) 8 
MahiÑsasappi = Mahisasappi (SÊ, SyÈ) 363 
Milakkhakena = Milakkhukena (Ka) 34 
Milakkhassa = Milakkhakassa (SÊ, SyÈ) Milakkhussa (Ka) 33 
MudhappasannÈ = MuddhappasannÈ (SÊ) 49 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
Mettiyabh|majakÈ = MettiyabhummajakÈ (SÊ, SyÈ) 246 

  [ Ya ] 
YakkhiniyÈ = YakkhiyÈ (SÊ) 46 
YÈvatakaÑ = YÈvatikaÑ (Ka) 316 
YaÑ kiÒci = YaÒca kiÒci (SÊ, Ka) 243 

  [ Ra ] 
RattivippavutthaÑ = RattiÑ vippavutthaÑ (SÊ) 299 
RathikÈya = RathiyÈya (Ka) 45 
RÈjaggaÑ = RÈjagghaÑ (SÊ, SyÈ) 64 

  [ La ] 
LaguÄaÑ vÈ = S|laÑ vÈ laguÄaÑ vÈ (SyÈ) 92 
LohitakaÑ = LohitagataÑ (Ka) 87 
LohitikÈ = LohitakÈ (SyÈ) 51 

  [ Va ] 
VaÔaÑsakaÑ = VataÑsakaÑ (Ka) 277 
VaÓÔika = VaÓÉika (SyÈ, Ka) 274 
VassaÑvuÔÔhÈ = VassaÑvutthÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 12 
VÈreyyÈnipi = VÈreyyaÑpi (Ka) (AÔÔhakathÈya sameti) 197 
VituÉenti = Vitudenti vitacchenti virÈjenti (SyÈ)  144 
VinicchinissantÊ”ti = VinicchissantÊti (Ka) 245 
Vimokkho = VimokkhaÑ (SÊ, SyÈ) 117 
VissaÔÔhi = VisaÔÔhi (SÊ, SyÈ) 153 
VÊriyaÑ = ViriyaÑ (SÊ, SyÈ) 4 
VÊriyÈrambhassa = VÊriyÈrabbhassa (Ka) 24, 263 
VuÉÉhe = Vuddhe (SyÈ) 2 
VediyÈmi = VedayÈmi (Ka) 46 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Sa~gamituÑ = Sa~kamituÑ (SÊ, SyÈ) 43 
SaccaÑ kira devena = SaccaÑ kira deva devena (SÊ) 53 
SaÒÒÈcikÈya = SaÑyÈcikÈya (Ka) 225 
SamacÈrino = SammacÈrino (Ka) 52 
SambahulÈ = Sampah|lÈ (SÊ) 25 
Sambahulehi = Sampah|lehi (SÊ) 13 
Sammuti = Sammati (SyÈ) 225 
SaÑvaddhÈ hi = SaÑvaÉÉhÈ hi (SyÈ) 271 
SaÑsaraÓanissitaÑ vÈ = SaÒcaraÓanissitaÑ vÈ (Ka) 226 
SÈdiyati = SÈdayati (Ka) 35 
SÈdhatthiko = SÈdhutthiko (SyÈ) 319 
SÈdh|ti = SuÔÔh|ti (Ka) 67 
SÈyanhasamayaÑ = SÈyaÓhasamayaÑ (SÊ) 8 
SÈrambhe = SÈrabbhe (Ka) 224 
Sukhamedho = Sukhamedhito (SÊ, Ka) 200 
Supinante = Supinantena (SÊ, SyÈ) 49 
S|nagharaÑ = S|nÈgharaÑ (SÊ, SyÈ) 74 
SenÈsanaÑ = EvaÑ senÈsanaÑ (SyÈ) 245 
So ca taÑ = So cetaÑ (SyÈ) 287, 291 

  [ Ha ] 
HaritatthÈya = HaritattÈya (SÊ, SyÈ) 85 
HaritabbÈni = HÈretabbÈni (SÊ, SyÈ, Ka) 340

 



   

 
 

PÈrÈjikapÈÄiyÈ 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 
PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AggÈÄava cetiya 219, 328 
Ajjuka 84 
AnÈthapiÓÉika 151, 172, 186, 
 192, 197, 274, 276, 285, 
 289, 297, 303, 306, 311, 
 315, 317, 320, 323, 331, 
 333, 336, 340, 347, 349,  
 352, 360, 364, 367, 370, 
 374, 376, 379, 
Andhavana 47, 81 
ApÈya 24 
AssajipunabbasukÈ 274, 276-80 

[ Œ ] 
ŒjÊvakasÈvaka 197 
Œnanda 7, 11, 27, 73, 294, 
 297, 303, 352, 374-5 
ŒrÈmikagÈma 361 
ŒÄavakÈ 102-4, 110-1, 218 
ŒÄavÊ 328 

[ I ] 
Isigili 50, 245 

[ U ] 
UttarÈpathaka 7 
UdÈyÊ 151, 172-3, 186-7,  
 192-3, 197, 202, 282, 
 286, 289-90, 306, 309-10 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Upananda 311-3, 317-8, 320-1, 
 323-5, 344-5, 349-50, 
 367, 370-2 
Upasena Va~gantaputta 336-8 
UpÈli 49, 313 
UppalavaÓÓÈ 43, 308-9 

[ Ka ] 
Kakusandha 8, 10 
KaÔamodakatissaka 263, 267 
KaÓÓakujja 12 
Kapila 85 
Kapilavatthu 342, 355 
KalandakanivÈpa 144, 218, 243, 
 255, 263, 267, 
  308, 344, 368, 
KalandagÈma 13, 14 
KalyÈÓabhattika 246, 247 
Kassapa (BhagavÈ) 8, 10 
KÈÄasilÈ 245 
KÈsÊ 275 
KÊÔÈgiri 274-9 
K|ÔÈgÈrasÈlÈ 12, 17, 48, 
 86, 112-3, 330 
KokÈlika 263, 267 
KoÓÈgamana 8, 10 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KosambÊ 85, 237, 271, 
 297, 334 
Kosala 340 

[ Kha ] 
KhaÓÉadevÊ 263, 267 

[ Ga ] 
Ga~gÈ 12, 220, 221 
Gijjhak|Ôa 50-1, 73, 104-5, 
 144-6, 147-8, 245, 255 
GotamakakandarÈ 245 
Gotamakacetiya 294 
GotamÊ, MahÈpajÈpati 342 

[ Gha ] 
GhositÈrÈma 237, 271 

[ Ca ] 
CampÈ 83 
CÈtumahÈrÈjikÈ 21 
CorapapÈta 245 

[ Cha ] 
Channa 237, 271 
ChabbaggiyÈ 55-6, 70, 90, 105, 
 108-9, 111, 294, 315-6, 
 328-31, 342, 347, 
 352, 356, 364-5, 368, 
 379 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
JÈtiyÈvana 47 
JÊvakambavana 245 
Jetavana 151, 172, 186, 192, 
 197, 274, 276, 285, 289, 
 297, 303, 306, 311, 315, 
 317, 320, 323, 331, 333, 
 336, 340, 347, 349, 352,  
 360, 364, 367, 370, 374, 
 376, 379 

[ Ta ] 
TapodakandarÈ 245 
TapodÈ 149 
TapodÈrÈma 245 
TÈvatiÑsÈ 21 
TindukakandarÈ 245 
TusitÈ 21 

[ Tha ] 
ThullanandÈ 83, 84 

[ Da ] 
Dabba Mallaputta 243-8, 
 255-6 
DaÄhika 85 
Devadatta 263-5, 
 267-8 

[ Dha ] 
Dhaniya 50, 53  

 



 NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 403  

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NaÄerupucimanda 1 
NigrodhÈrÈma 342, 355 
NimmÈnaratÊ 21 

[ Pa ] 
PaÓÉuka 85 
PayÈgapatiÔÔhÈna 12 
ParanimmitavasavattÊ 21 
PilindagÈmaka 361 
Pilindavaccha 85, 360-2 

[ Ba ] 
BÈrÈÓasÊ 12, 85 
BimbisÈra 53, 55, 149, 360-2 
BÊjaka 21 
BrahmakÈyikÈ 21 
Brahmaloka 21 

[ Bha ] 
Bhaddiya 47 
BhÈrukacchaka 49 
BhummÈ devÈ 21 

[ Ma ] 
MaÓikaÓÔha 220-1 
Maddakucchi 245 
MahÈkassapa 218 
MahÈmoggallÈna 8, 144, 149 
MahÈvana 12, 17, 20, 25, 47, 48,  
 86, 112, 113, 330, 
MigadÈya 245 
MigalaÓÉika 86-8, 90 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Mettiyabh|majakÈ 246-9, 255-6 
MettiyÈ 248-9, 255 
MoggallÈna 148, 278-9 

[ Ya ] 
YÈmÈ 21 

[ Ra ] 
RaÔÔhapÈla 223 
RÈjagaha 45, 49, 50, 53, 55, 84, 
 144, 218-9, 243, 246, 
 255, 263, 267, 308,  
 344, 368 

[ La ] 
LakkhaÓa 144 
LicchavikumÈrakÈ 49, 50 
LicchavÊ 20-1, 149 

[Va] 
VaggumudÈ 87, 112 
VaggumudÈtÊriyÈ 114, 116 
VajjiputtakÈ 27, 42 
VajjÊ 17, 27, 112 
VassakÈra 53 
VipassÊ 8, 9 
VisÈkhÈ 285-6, 290 
VebhÈra 245 
VeraÒja 1, 11-2 
VeraÒjÈ 1, 7 
VesÈlikÈ 27, 42 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VesÈlÊ 12-4, 17, 25, 47, 50, 
 84, 86, 112-3, 294, 
 330 
Vessabh| 8, 9 
VeÄuvana 144, 218, 243, 255, 
 263, 267, 308, 344, 368 

[ Sa ] 
SakkÈ 342, 355 
Sa~kassa 12 
SattapaÓÓiguhÈ 245 
SattarasavaggiyÈ 108, 9 
SaddhÈ 49 
SappasoÓÉikapabbhÈra 245 
SappinikÈ 149 
Samuddadatta 263, 267 
SÈketa 294, 313, 352 
SÈgala 85 
SÈriputta 8, 10, 294-5,  
 278-9, 352 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈvatthi 47, 49, 81, 151, 172, 
  186, 192, 197, 274-6, 
 285, 289, 297, 303,  
 306, 311, 313, 315, 
 317, 320, 323, 331, 
  333, 336, 340, 347, 
 349, 352, 360, 364, 
 367, 370, 374, 376,  
 379  
SikhÊ 8, 9 
SÊtavana 245 
Sudinna 13, 23 
Sundara 45 
SupabbÈ 49 
Seyyasaka 151-2 
Sobhita 150 
Soreyya 12 

[ Ha ] 
Himavanta 222

 



 

PÈrÈjikapÈÄiyÈ 

GÈthÈs|ci

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 

AÒÒathÈ santamattÈnaÑ 116 

ApÈhaÑ te na jÈnÈmi 223 

[ Ka ] 

KÈsÈvakaÓÔhÈ bahavo 116 

[ Na ] 

Na taÑ yÈce yassa piyaÑ 

   jigÊse 222 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MamannapÈnaÑ vipulaÑ 
   uÄÈraÑ 221 

[ Ya ] 
YÈcako appiyo hoti 223 

[ Sa ] 
Sus| yathÈ sakkharadhota- 
   pÈÓÊ 221 
Seyyo ayoguÄo 
   bhutto 116 
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