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________ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 

 
1. Kammakkhandhaka 

 

1. TajjanÊyakamma 

 1. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| 
attanÈ bhaÓÉanakÈrakÈ kalahakÈrakÈ vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ saÑghe 
adhikaraÓakÈrakÈ, yepi caÒÒe bhikkh| bhaÓÉanakÈrakÈ kalahakÈrakÈ 
vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, te upasa~kamitvÈ 
evaÑ vadanti “mÈ kho tumhe Èyasmanto eso ajesi, balavÈbalavaÑ 
paÔimantetha, tumhe tena paÓÉitatarÈ ca byattatarÈ ca bahussutatarÈ ca 
alamattatarÈ ca1, mÈ cassa bhÈyittha, mayampi tumhÈkaÑ pakkhÈ 
bhavissÈmÈ”ti. Tena anuppannÈni ceva bhaÓÉanÈni uppajjanti, uppannÈni ca 
bhaÓÉanÈni bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattanti. Ye te bhikkh| appicchÈ 
-pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma PaÓÉukalohitakÈ 
bhikkh| attanÈ bhaÓÉanakÈrakÈ kalahakÈrakÈ vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ 
saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, yepi caÒÒe bhikkh| bhaÓÉanakÈrakÈ 
kalahakÈrakÈ vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, te 
upasa~kamitvÈ evaÑ vakkhanti ‘mÈ kho tumhe Èyasmanto eso ajesi, 
______________________________________________________________ 
 1. AlamatthatarÈ ca (SyÈ, Ka) 
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balavÈbalavaÑ paÔimantetha, tumhe tena paÓÉitatarÈ ca byattatarÈ ca 
bahussutatarÈ ca alamattatarÈ ca, mÈ cassa bhÈyittha, mayampi tumhÈkaÑ 
pakkhÈ bhavissÈmÈ’ti, tena anuppannÈni ceva bhaÓÉanÈni uppajjanti, 
uppannÈni ca bhaÓÉanÈni bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattantÊ”ti. 
 
 2. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho 
BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave PaÓÉukalohitakÈ 
bhikkh| attanÈ bhaÓÉanakÈrakÈ kalahakÈrakÈ vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ 
saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, yepi caÒÒe bhikkh| bhaÓÉanakÈrakÈ 
kalahakÈrakÈ vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, te 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti ‘mÈ kho tumhe Èyasmanto eso ajesi, 
balavÈbalavaÑ paÔimantetha, tumhe tena paÓÉitatarÈ ca byattatarÈ ca 
bahussutatarÈ ca alamattatarÈ ca, mÈ cassa bhÈyittha, mayampi tumhÈkaÑ 
pakkhÈ bhavissÈmÈ’ti, tena anuppannÈni ceva bhaÓÉanÈni uppajjanti, 
uppannÈni ca bhaÓÉanÈni bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattantÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ “ananucchavikaÑ bhikkhave tesaÑ 
moghapurisÈnaÑ ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ 
akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ attanÈ 
bhaÓÉanakÈrakÈ -pa- saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, yepi caÒÒe bhikkh| 
bhaÓÉanakÈrakÈ -pa- saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, te upasa~kamitvÈ evaÑ 
vakkhanti ‘mÈ kho tumhe Èyasmanto eso ajesi, balavÈbalavaÑ paÔimantetha, 
tumhe tena paÓÉitatarÈ ca byattatarÈ ca bahussutatarÈ ca alamattatarÈ ca, mÈ 
cassa bhÈyittha, mayampi tumhÈkaÑ pakkhÈ bhavissÈmÈ’ti, tena 
anuppannÈni ceva bhaÓÉanÈni uppajjanti, uppannÈni ca bhaÓÉanÈni 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattanti. NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya pasannÈnaÑ vÈ bhiyyobhÈvÈya, atha khvetaÑ bhikkhave 
appasannÈnaÒceva appasÈdÈya pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattÈyÈ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ te1 bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
dubbharatÈya dupposatÈya mahicchatÈya asantuÔÔhitÈya2 sa~gaÓikÈya 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÉukalohitake (SyÈ) 2. AsantuÔÔhatÈya (SyÈ), asantuÔÔhiyÈ (SÊ) 
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kosajjassa avaÓÓaÑ bhÈsitvÈ anekapariyÈyena subharatÈya suposatÈya 
appicchassa santuÔÔhassa sallekhassa dhutassa pÈsÈdikassa apacayassa 
vÊriyÈrambhassa1 vaÓÓaÑ bhÈsitvÈ bhikkh|naÑ tadanucchavikaÑ 
tadanulomikaÑ dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–tena hi 
bhikkhave saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ 
karotu. EvaÒca pana bhikkhave kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ PaÓÉukalohitakÈ 
bhikkh| codetabbÈ, codetvÈ sÈretabbÈ, sÈretvÈ ÈpattiÑ2 ÈropetabbÈ, ÈpattiÑ 
ÈropetvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 3. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| attanÈ 
bhaÓÉanakÈrakÈ kalahakÈrakÈ vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ saÑghe 
adhikaraÓakÈrakÈ, yepi caÒÒe bhikkh| bhaÓÉanakÈrakÈ kalahakÈrakÈ 
vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, te upasa~kamitvÈ 
evaÑ vadanti ‘mÈ kho tumhe Èyasmanto eso ajesi, balavÈbalavaÑ 
paÔimantetha, tumhe tena paÓÉitatarÈ ca byattattatarÈ ca bahussutatarÈ ca 
alamattatarÈ ca, mÈ cassa bhÈyittha, mayampi tumhÈkaÑ pakkhÈ 
bhavissÈmÈ’ti, tena anuppannÈni ceva bhaÓÉanÈni uppajjanti, uppannÈni ca 
bhaÓÉanÈni bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattanti, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ 
kareyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| attanÈ 
bhaÓÉanakÈrakÈ -pa- saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, yepi caÒÒe bhikkh| 
bhaÓÉanakÈrakÈ -pa- saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ, te upasa~kamitvÈ evaÑ 
vadanti ‘mÈ kho tumhe Èyasmanto eso ajesi, balavÈbalavaÑ paÔimantetha, 
tumhe tena paÓÉitatarÈ ca byattatarÈ ca bahussutatarÈ ca alamattatarÈ ca, mÈ 
cassa bhÈyittha, mayampi tumhÈkaÑ pakkhÈ bhavissÈmÈ’ti, tena 
anuppannÈni ceva bhaÓÉanÈni uppajjanti, uppannÈni ca bhaÓÉanÈni 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattanti, saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ViriyÈrambhassa (SÊ), vÊriyÈrabbhassa (Ka) 2. Œpatti (SÊ, SyÈ) 
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bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ karoti, yassÈyasmato khamati 

PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyassa kammassa karaÓaÑ, so 

tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime 

PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| attanÈ bhaÓÉanakÈrakÈ -pa- saÑghe 

adhikaraÓakÈrakÈ, yepi caÒÒe bhikkh| bhaÓÉanakÈrakÈ -pa- saÑghe 

adhikaraÓakÈrakÈ, te upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti ‘mÈ kho tumhe 

Èyasmanto eso ajesi, balavÈbalavaÑ paÔimantetha, tumhe tena paÓÉitatarÈ ca 

byattatarÈ ca bahussutatarÈ ca alamattatarÈ ca, mÈ cassa bhÈyittha, mayampi 

tumhÈkaÑ pakkhÈ bhavissÈmÈ’ti, tena anuppannÈni ceva bhaÓÉanÈni 

uppajjanti, uppannÈni ca bhaÓÉanÈni bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattanti, 

saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ karoti, 

yassÈyasmato khamati PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyassa 

kammassa karaÓaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime 

PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| attanÈ bhaÓÉanakÈrakÈ -pa- saÑghe 

adhikaraÓakÈrakÈ, yepi caÒÒe bhikkh| bhaÓÉanakÈrakÈ -pa- saÑghe 

adhikaraÓakÈrakÈ, te upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti ‘mÈ kho tumhe 

Èyasmanto eso ajesi, balavÈbalavaÑ paÔimantetha, tumhe tena paÓÉitatarÈ ca 

byattatarÈ ca bahussutatarÈ ca alamattatarÈ ca, mÈ cassa bhÈyittha, mayampi 

tumhÈkaÑ pakkhÈ bhavissÈmÈ’ti, tena anuppannÈni ceva bhaÓÉanÈni 

uppajjanti, uppannÈni ca bhaÓÉanÈni bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattanti, 

saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ karoti, 

yassÈyasmato khamati PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyassa 

kammassa karaÓaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 KataÑ saÑghena PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ, 

khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
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AdhammakammadvÈdasaka 

 4. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca1 hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AsammukhÈ 
kataÑ hoti, appaÔipucchÈ kataÑ hoti, appaÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (1) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AnÈpattiyÈ 
kataÑ hoti, adesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, desitÈya ÈpattiyÈ kataÑ 
hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (2) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AcodetvÈ 
kataÑ hoti, asÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (3) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 
AsammukhÈkataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi 
kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (4) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AppaÔipucchÈ 
kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (5) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AppaÔiÒÒÈya 
kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (6) 
______________________________________________________________ 
 1. AdhammakammaÒceva (SyÈ) 
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 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AnÈpattiyÈ 
kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (7) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 
AdesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (8) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. DesitÈya 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (9) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AcodetvÈ 
kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (10) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AsÈretvÈ 
kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (11) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatÑ tajjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. ŒpattiÑ 
anÈropetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi 
kho 
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bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (12) 
 

AdhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
DhammakammadvÈdasaka 

 5. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ 
hoti, paÔipucchÈ kataÑ hoti, paÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (1) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. ŒpattiyÈ kataÑ 
hoti, desanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti. 
Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (2) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. CodetvÈ kataÑ 
hoti, sÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (3) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgatÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (4) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. PaÔipucchÈ kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (5) 
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 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. PaÔiÒÒÈya kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (6) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. ŒpattiyÈ kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (7) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. DesanÈgÈminiyÈ 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi 
kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (8) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. AdesitÈya 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi 
kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (9) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. CodetvÈ kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (10) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. SÈretvÈ kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (11) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. ŒpattiÑ ÈropetvÈ 
kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave 
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tÊha~gehi samannÈgataÑ tajjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (12) 
 

DhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
Œka~khamÈnachakka 

 6. * TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho tajjanÊyakammaÑ kareyya, bhaÓÉanakÈrako hoti kalahakÈrako 
vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, bÈlo hoti abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho tajjanÊyakammaÑ kareyya. (1) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho tajjanÊyakammaÑ kareyya. AdhisÊle sÊlavipanno hoti, 
ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
tajjanÊyakammaÑ kareyya. (2) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho tajjanÊyakammaÑ kareyya. Buddhassa avaÓÓaÑ 
bhÈsati, dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi 
kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
tajjanÊyakammaÑ kareyya. (3) 

 TiÓÓaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
tajjanÊyakammaÑ kareyya. Eko bhaÓÉanakÈrako hoti kalahakÈrako 
vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, eko bÈlo hoti abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, eko gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno 
saÑgho tajjanÊyakammaÑ kareyya. (4) 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 219 piÔÔhepi. 
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 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
tajjanÊyakammaÑ kareyya. Eko adhisÊle sÊlavipanno hoti, eko ajjhÈcÈre 
ÈcÈravipanno hoti, eko atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. ImesaÑ kho bhikkhave 
tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho tajjanÊyakammaÑ kareyya. (5) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
tajjanÊyakammaÑ kareyya. Eko Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko 
Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. ImesaÑ kho 
bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho tajjanÊyakammaÑ 
kareyya. (6) 
 

Œka~khamÈnachakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
AÔÔhÈrasavatta 

 7. TajjanÊyakammakatena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. 
TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ–na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na 
sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti1 sÈditabbÈ, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
tajjanÊyakammaÑ kataÑ hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, tato 
vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na 
savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na anuvÈdo paÔÔhapetabbo, na okÈso kÈretabbo, na 
codetabbo, na sÈretabbo, na bhikkh|hi2 sampayojetabbanti. 
 

TajjanÊyakamme aÔÔhÈrasavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
NappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasaka 

 8. Atha kho saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
tajjanÊyakammaÑ akÈsi. Te saÑghena tajjanÊyakammakatÈ sammÈ vattanti, 
lomaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sammati (SyÈ) 2. Na bhikkh| bhikkh|hi (SyÈ) 
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pÈtenti, netthÈraÑ vattanti, bhikkh| upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti “mayaÑ 
Èvuso saÑghena tajjanÊyakammakatÈ sammÈ vattÈma, lomaÑ pÈtema, 
netthÈraÑ vattÈma, kathaÑ nu kho amhehi paÔipajjitabban”ti. Bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. Tena hi bhikkhave saÑgho 
PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ paÔippassambhetu. 

 PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno tajjanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. UpasampÈdeti, nissayaÑ deti, sÈmaÓeraÑ 
upaÔÔhÈpeti, bhikkh|novÈdakasammutiÑ sÈdiyati, sammatopi bhikkhuniyo 
ovadati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
tajjanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 * Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
tajjanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
tajjanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, tato 
vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno tajjanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno tajjanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattassa bhikkhuno uposathaÑ Ôhapeti, 
pavÈraÓaÑ Ôhapeti, savacanÊyaÑ karoti, anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, okÈsaÑ kÈreti, 
codeti, sÈreti, bhikkh|hi sampayojeti1. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno tajjanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 
 

NappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
PaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasaka 

 9. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
tajjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na upasampÈdeti, na nissayaÑ 
deti, na sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, na bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, 
sammatopi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno tajjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 317 piÔÔhepi. 1. Bhikkh| bhikkh|hi sampayojeti (SyÈ) 
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 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
tajjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
tajjanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ na Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ na garahati, kammike na garahati. Imehi 
kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno tajjanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno tajjanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattassa bhikkhuno uposathaÑ Ôhapeti, na 
pavÈraÓaÑ Ôhapeti, na savacanÊyaÑ karoti, na anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, na 
okÈsaÑ kÈreti, na codeti, na sÈreti, na bhikkh|hi sampayojeti. Imehi kho 
bhikkhave aÔÔha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno tajjanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. 
 

PaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 10. EvaÒca pana bhikkhave paÔippassambhetabbaÑ, tehi bhikkhave 
PaÓÉukalohitakehi bhikkh|hi saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “mayaÑ bhante saÑghena 
tajjanÊyakammakatÈ sammÈ vattÈma, lomaÑ pÈtema, netthÈraÑ vattÈma, 
tajjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcÈmÈ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. 
Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| saÑghena 
tajjanÊyakammakatÈ sammÈ vattanti, lomaÑ pÈtenti, netthÈraÑ vattanti, 
tajjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcanti, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ 
paÔippassambheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| saÑghena 
tajjanÊyakammakatÈ sammÈ vattanti, lomaÑ pÈtenti, netthÈraÑ vattanti, 
tajjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcanti, saÑgho 
PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ paÔippassambheti, 
yassÈyasmato khamati PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyassa 
kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 
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 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime 
PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| saÑghena tajjanÊyakammakatÈ sammÈ vattanti, 
lomaÑ pÈtenti, netthÈraÑ vattanti, tajjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ 
yÈcanti, saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ 
paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
tajjanÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime 
PaÓÉukalohitakÈ bhikkh| saÑghena tajjanÊyakammakatÈ sammÈ vattanti, 
lomaÑ pÈtenti, netthÈraÑ vattanti, tajjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ 
yÈcanti, saÑgho PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ tajjanÊyakammaÑ 
paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
tajjanÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 PaÔippassaddhaÑ saÑghena PaÓÉukalohitakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
tajjanÊyakammaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

TajjanÊyakammaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Niyassakamma 

 11. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Seyyasako bÈlo hoti abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi, apissu bhikkh| pakatÈ1 parivÈsaÑ dentÈ m|lÈya 
paÔikassantÈ mÈnattaÑ dentÈ abbhentÈ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Seyyasako bÈlo 
bhavissati abyatto Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharissati 
ananulomikehi gihisaÑsaggehi, apissu bhikkh| pakatÈ parivÈsaÑ dentÈ 
m|lÈya paÔikassantÈ mÈnattaÑ dentÈ abbhentÈ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PakatattÈ (SÊ, SyÈ) 
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 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave Seyyasako 
bhikkhu bÈlo abyatto Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati 
ananulomikehi gihisaÑsaggehi, apissu bhikkh| pakatÈ parivÈsaÑ dentÈ 
m|lÈya paÔikassantÈ mÈnattaÑ dentÈ abbhentÈ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. 
Vigarahi Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ bhikkhave tassa moghapurisassa 
ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ. KathaÑ 
hi nÈma so bhikkhave moghapuriso bÈlo bhavissati abyatto Èpattibahulo 
anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharissati ananulomikehi gihisaÑsaggehi, apissu 
bhikkh| pakatÈ parivÈsaÑ dentÈ m|lÈya paÔikassantÈ mÈnattaÑ dentÈ 
abbhentÈ. NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ 
-pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–tena hi bhikkhave saÑgho 
Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ1 karotu “nissÈya te vatthabban”ti. 
EvaÒca pana bhikkhave kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ Seyyasako bhikkhu codetabbo, 
codetvÈ sÈretabbo, sÈretvÈ ÈpattiÑ Èropetabbo2, ÈpattiÑ ÈropetvÈ byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 12. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Seyyasako bhikkhu, bÈlo abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi, apissu bhikkh| pakatÈ parivÈsaÑ dentÈ m|lÈya paÔikassantÈ 
mÈnattaÑ dentÈ abbhentÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ kareyya ‘nissÈya te vatthabban’ti, 
esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Seyyasako bhikkhu bÈlo abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi, apissu bhikkh| pakatÈ parivÈsaÑ dentÈ m|lÈya paÔikassantÈ 
mÈnattaÑ dentÈ abbhentÈ, saÑgho Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ 
karoti ‘nissÈya te vatthabban’ti, yassÈyasmato khamati Seyyasakassa 
bhikkhuno niyassassa kammassa karaÓaÑ ‘nissÈya te vatthabban’ti, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 
______________________________________________________________ 
 1. NiyasakammaÑ (Ka) 2. Œpatti ÈropetabbÈ (SÊ, SyÈ) 
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 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Seyyasako bhikkhu bÈlo abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi, apissu bhikkh| pakatÈ parivÈsaÑ dentÈ m|lÈya paÔikassantÈ 
mÈnattaÑ dentÈ abbhentÈ, saÑgho Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ 
karoti ‘nissÈya te vatthabban’ti, yassÈyasmato khamati Seyyasakassa 
bhikkhuno niyassassa kammassa karaÓaÑ ‘nissÈya te vatthabban’ti, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 KataÑ saÑghena Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ ‘nissÈya te 
vatthabban’ti, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

AdhammakammadvÈdasaka 

 13. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AsammukhÈ 
kataÑ hoti, appaÔipucchÈ kataÑ hoti, appaÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (1) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AnÈpattiyÈ 
kataÑ hoti, adesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, desitÈya ÈpattiyÈ kataÑ 
hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (2) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatÑ niyassakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AcodetvÈ 
kataÑ hoti, asÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (3) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. AsammukhÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ 
hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (4) 
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 Aparehipi bhikkhave -pa-. AppaÔipucchÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ 
hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (5) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. AppaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, adhammena kataÑ 
hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (6) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. AnÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ 
hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (7) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. AdesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (8) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. DesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena 
kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (9) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ 
hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (10) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. AsÈretvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, 
vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (11) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. ŒpattiÑ 
anÈropetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi 
kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. (12) 
 

AdhammakammadvÈdasakaÑ diÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
DhammakammadvÈdasaka 

 14. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ 
hoti, paÔipucchÈ kataÑ hoti, paÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (1) 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 17 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. ŒpattiyÈ kataÑ 
hoti, desanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti. 
Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (2) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. CodetvÈ kataÑ 
hoti, sÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (3) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. SammukhÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ 
hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (4) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. PaÔipucchÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ 
hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (5) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. PaÔiÒÒÈyakataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (6) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. ŒpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (7) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. DesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, 
dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. 
(8) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. AdesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena 
kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (9) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. CodetvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (10) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. SÈretvÈ kataÑ hoti, dhammena katÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave -pa-. (11)  
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 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. ŒpattiÑ ÈropetvÈ 
kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ niyassakammaÑ dhammakammaÒca 
hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. (12) 
 

DhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
Œka~khamÈnachakka 

 15. * TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho niyassakammaÑ kareyya. BhaÓÉanakÈrako hoti kalahakÈrako 
vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, bÈlo hoti abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho niyassakammaÑ kareyya. (1) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho niyassakammaÑ kareyya. AdhisÊle sÊlavipanno hoti, 
ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
niyassakammaÑ kareyya. (2) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho niyassakammaÑ kareyya. Buddhassa avaÓÓaÑ 
bhÈsati, Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi 
kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
niyassakammaÑ kareyya. (3) 

 TiÓÓaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho niyassakammaÑ 
kareyya. Eko bhaÓÉanakÈrako hoti kalahakÈrako vivÈdakÈrako bhassakÈrako 
saÑghe adhikaraÓakÈrako, eko bÈlo hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, 
eko gihisaÑsaÔÔho viharati 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 219 piÔÔhepi. 
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ananulomikehi gihisaÑsaggehi. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 
Èka~khamÈno saÑgho niyassakammaÑ kareyya. (4) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
niyassakammaÑ kareyya. Eko adhisÊle sÊlavipanno hoti, eko ajjhÈcÈre 
ÈcÈravipanno hoti, eko atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. ImesaÑ kho bhikkhave 
tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho niyassakammaÑ kareyya. (5) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
niyassakammaÑ kareyya. Eko Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko Dhammassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, eko SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. ImesaÑ kho bhikkhave 
tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho niyassakammaÑ kareyya. (6) 
 

Œka~khamÈnachakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
AÔÔhÈrasavatta 

 16. Niyassakammakatena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. 
TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ–na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na 
sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
niyassakammaÑ kataÑ hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, tato 
vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na 
savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na anuvÈdo paÔÔhapetabbo, na okÈso kÈrÈpetabbo, 
na codetabbo, na sÈretabbo, na bhikkh|hi sampayojetabbanti. 
 

Niyassakamme aÔÔhÈrasavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 17. Atha kho saÑgho Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ akÈsi 
“nissÈya te vatthabban”ti. So saÑghena niyassakammakato 
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kalyÈÓamitte sevamÈno bhajamÈno payirupÈsamÈno uddisÈpento 
paripucchanto bahussuto hoti ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo 
mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo, sammÈ 
vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, bhikkh| upasa~kamitvÈ evaÑ vadeti 
“ahaÑ Èvuso saÑghena niyassakammakato sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, 
netthÈraÑ vattÈmi, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. Tena hi bhikkhave saÑgho 
Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ paÔippassambhetu. 
 

NappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasaka 

 18. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
niyassakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. UpasampÈdeti, nissayaÑ deti, 
sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, sammatopi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa 
bhikkhuno niyassakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 * Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
niyassakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
niyassakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, tato 
vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno niyassakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno niyassakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattassa bhikkhuno uposathaÑ Ôhapeti, 
pavÈraÓaÑ Ôhapeti, savacanÊyaÑ karoti, anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, okÈsaÑ kÈreti, 
codeti, sÈreti, bhikkh|hi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno niyassakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 
 

NappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 317 piÔÔhepi. 
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PaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasaka 

 19. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
niyassakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na upasampÈdeti, na nissayaÑ 
deti, na sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, na bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, 
sammatopi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno niyassakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
niyassakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
niyassakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ na Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ na garahati, kammike na garahati. Imehi 
kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno niyassakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno niyassakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattassa bhikkhuno uposathaÑ Ôhapeti, na 
pavÈraÓaÑ Ôhapeti, na savacanÊyaÑ karoti, na anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, na 
okÈsaÑ kÈreti, na codeti, na sÈreti, na bhikkh|hi sampayojeti. Imehi kho 
bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno niyassakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. 
 

PaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 20. EvaÒca pana bhikkhave paÔippassambhetabbaÑ, tena bhikkhave 
Seyyasakena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante saÑghena niyassakammakato 
sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, netthÈraÑ vattÈmi, niyassassa kammassa 
paÔippassaddhiÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Seyyasako bhikkhu saÑghena 
niyassakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, 
niyassassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, 
saÑgho Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ paÔippassambheyya, esÈ 
Òatti. 
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 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Seyyasako bhikkhu saÑghena 
niyassakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, 
niyassassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho Seyyasakassa 
bhikkhuno niyassakammaÑ paÔippassambheti, passÈyasmato khamati 
Seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ 
Seyyasako bhikkhu saÑghena niyassakammakato sammÈ vattati, lomaÑ 
pÈteti, netthÈraÑ vattati, niyassassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, 
saÑgho Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ paÔippassambheti, 
yassÈyasmato khamati Seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa 
paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ 
Seyyasako bhikkhu saÑghena niyassakammakato sammÈ vattati, lomaÑ 
pÈteti, netthÈraÑ vattati, niyassassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, 
saÑgho Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ paÔippassambheti, 
yassÈyasmato khamati Seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa 
paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 PaÔippassaddhaÑ saÑghena Seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaÑ, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

NiyassakammaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. PabbÈjanÊyakamma 

 21. * Tena kho pana samayena AssajipunabbasukÈ nÈma1 KÊÔÈgirismiÑ 
ÈvÈsikÈ honti alajjino pÈpabhikkh|, te + evar|paÑ anÈcÈraÑ Ècaranti, 
mÈlÈvacchaÑ ropentipi ropÈpentipi, siÒcantipi siÒcÈpentipi, ocinantipi 
ocinÈpentipi, ganthentipi ganthÈpentipi, ekatovaÓÔikamÈlaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NÈma bhikkh| (Ka) 

 * IdaÑ vatthu Vi 1. 274 piÔÔhÈdÊsupi ÈgataÑ. + Vi 4. 284 piÔÔhÈdÊsupi. 
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karontipi kÈrÈpentipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ karontipi kÈrÈpentipi, 
maÒjarikaÑ karontipi kÈrÈpentipi, vidh|tikaÑ1 karontipi kÈrÈpentipi, 
vaÔaÑsakaÑ karontipi kÈrÈpentipi, ÈveÄaÑ karontipi kÈrÈpentipi, 
uracchadaÑ karontipi kÈrÈpentipi. Te kulitthÊnaÑ kuladhÊtÈnaÑ 
kulakumÈrÊnaÑ kulasuÓhÈnaÑ kuladÈsÊnaÑ ekatovaÓÔikamÈlaÑ harantipi 
harÈpentipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ harantipi harÈpentipi, maÒjarikaÑ 
harantipi 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, ekapÈvuraÓÈpi 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 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, 
yathÈvajjenapi kÊÄanti, hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, 
rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, 
hatthissapi purato dhÈvanti, assassapi purato dhÈvanti, rathassapi purato2 
dhÈvantipi ÈdhÈvantipi, usseÄentipi, apphoÔentipi, nibbujjhantipi, muÔÔhÊhipi 
yujjhanti, ra~gamajjhepi sa~ghÈÔiÑ pattharitvÈ naccakiÑ3 evaÑ vadanti 
“idha bhagini naccass|”ti, nalÈÔikampi denti, vividhampi anÈcÈraÑ Ècaranti. 
______________________________________________________________ 
 1. VidhutikaÑ (SyÈ) 2. Purato dhÈvanti (SyÈ) 3. NaccantiÑ (SÊ, SyÈ) 
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 22. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu KÈsÊsu vassaÑvuÔÔho1 
SÈvatthiÑ gacchanto BhagavantaÑ dassanÈya yena KÊÔÈgiri tadavasari. Atha 
kho so bhikkhu pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KÊÔÈgiriÑ 
piÓÉÈya pÈvisi pÈsÈdikena abhikkantena paÔikkantena Èlokitena vilokitena 

samiÒjitena2 pasÈritena okkhittacakkhu iriyÈpathasampanno. ManussÈ taÑ 
bhikkhuÑ passitvÈ evamÈhaÑsu “kvÈyaÑ abalabalo viya mandamando viya 
bhÈkuÔikabhÈkuÔiko viya, ko imassa upagatassa piÓÉakampi 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 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, ocinantipi 
ocinÈpentipi, ganthentipi ganthÈpentipi, ekatovaÓÔikamÈlaÑ karontipi 
kÈrÈpentipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ karontipi kÈrÈpentipi, maÒjarikaÑ 
karontipi kÈrÈpentipi, vidh|tikaÑ karontipi kÈrÈpentipi, vaÔaÑsakaÑ 
karontipi kÈrÈpentipi, ÈveÄaÑ karontipi kÈrÈpentipi, uracchadaÑ karontipi 
kÈrÈpentipi. Te kulitthÊnaÑ kuladhÊtÈnaÑ kulakumÈrÊnaÑ kulasuÓhÈnaÑ 
kuladÈsÊnaÑ ekatovaÓÔikamÈlaÑ harantipi harÈpentipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ 
harantipi harÈpentipi, maÒjarikaÑ harantipi harÈpentipi, 
______________________________________________________________ 
 1. VassaÑvuttho (SÊ, SyÈ) 2. SammiÒjitena (SÊ, SyÈ, KaÑ) 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 25 

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, ekapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔenti, ekattharaÓapÈvuraÓÈpi 
tuvaÔÔenti, vikÈlepi bhuÒjanti, majjampi pivanti, mÈlÈgandhavilepanampi 
dhÈrenti, naccantipi gÈyantipi vÈdentipi lÈsentipi, naccantiyÈpi naccanti 
naccantiyÈpi gÈyanti naccantiyÈpi vÈdenti naccantiyÈpi lÈsenti -pa- (CakkaÑ 
kÈtabbaÑ). LÈsentiyÈpi naccanti lÈsentiyÈpi gÈyanti lÈsentiyÈpi vÈdenti 
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, yathÈvajjenapi kÊÄanti, 
hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, 
dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, hatthissapi purato dhÈvanti, 
assassapi purato dhÈvanti, rathassapi purato dhÈvantipi ÈdhÈvantipi, 
usseÄentipi, apphoÔentipi, nibbujjhantipi, muÔÔhÊhipi yujjhanti, ra~gamajjhepi 
sa~ghÈÔiÑ pattharitvÈ naccakiÑ evaÑ vadanti “idha bhagini naccass|”ti, 
nalÈÔikampi denti, 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 paÔissuÓitvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ 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. 
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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 ca ahaÑ bhante addhÈnaÑ Ègato, idhÈhaÑ bhante KÈsÊsu 
vassaÑvuÔÔho SÈvatthiÑ Ègacchanto BhagavantaÑ dassanÈya yena KÊÔÈgiri 
tadavasariÑ. Atha khvÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya KÊÔÈgiriÑ piÓÉÈya 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 
gamissÈmÈti, atha kho bhante so upÈsako maÑ gharaÑ netvÈ bhojetvÈ 
etadavoca “kahaÑ bhante ayyo gamissÈtÊ”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 -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, tato ahaÑ BhagavÈ 
ÈgacchÈmÊti. 
 
 23. 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 -pa- 
vividhampi anÈcÈraÑ Ècaranti. Yepi te 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 
ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi nÈma te 
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bhikkhave moghapurisÈ evarupaÑ anÈcÈraÑ Ècarissanti, mÈlÈvacchaÑ 
ropessantipi ropÈpessantipi, siÒcissantipi siÒcÈpessantipi, ocinissantipi 
ocinÈpessantipi, ganthessantipi 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 harÈpessantipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ 
harissantipi harÈpessantipi, maÒjarikaÑ harissantipi harÈpessantipi, 
vidh|tikaÑ harissantipi harÈpessantipi, vaÔaÑsakaÑ harissantipi 
harÈpessantipi, ÈveÄaÑ harissantipi harÈpessantipi, uracchadaÑ harissantipi 
harÈpessantipi. Te kulitthÊhi kuladhÊtÈhi kulakumÈrÊhi kulasuÓhÈhi 
kuladÈsÊhi saddhiÑ ekabhÈjanepi bhuÒjissanti, ekathÈlakepi pivissanti, 
ekÈsanepi nisÊdissanti, ekamaÒcepi tuvaÔÔissanti, ekattharaÓÈpi tuvaÔÔissanti, 
ekapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔissanti, ekattharaÓapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔissanti, vikÈlepi 
bhuÒjissanti, majjampi pivissanti, mÈlÈgandhavilepanampi dhÈressanti, 
naccissantipi 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, hatthismimpi sikkhissanti, assasmimpi sikkhissanti, 
rathasmimpi sikkhissanti, dhanusmimpi sikkhissanti, tharusmimpi 
sikkhissanti, hatthissapi purato 
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dhÈvissanti, assassapi purato mÈvissanti, rathassapi purato1 dhÈvissantipi 
ÈdhÈvissantipi, usseÄessantipi, apphoÔessantipi, nibbujjhissantipi, muÔÔhÊhipi 
yujjhissanti, ra~gamajjhepi sa~ghÈÔiÑ pattharitvÈ naccakiÑ evaÑ vakkhanti2 
“idha bhagini naccass|”ti, nalÈÔikampi dassanti, vividhampi anÈcÈraÑ 
ÈcÈrissanti, netaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ 
-pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ SÈriputtamoggallÈne Èmantesi “gacchatha 
tumhe SÈriputtÈ, KÊÔÈgiriÑ gantvÈ AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ 
KÊÔÈgirismÈ pabbÈjanÊyakammaÑ karotha, tumhÈkaÑ ete saddhivihÈrino”ti. 

 KathaÑ mayaÑ bhante AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ 
KÊÔÈgirismÈ pabbÈjanÊyakammaÑ karoma, caÓÉÈ te bhikkh| pharusÈti. Tena 
hi tumhe SÈriputtÈ bahukehi bhikkh|hi saddhiÑ gacchathÈti. “EvaÑ 
bhante”ti kho SÈriputtamoggallÈnÈ Bhagavato paccassosuÑ. EvaÒca pana 
bhikkhave kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ AssajipunabbasukÈ bhikkh| codetabbÈ, 
codetvÈ sÈretabbÈ, sÈretvÈ ÈpattiÑ ÈropetabbÈ, ÈpattiÑ ÈropetvÈ byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 24. “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 
KÊÔÈgirismiÑ vatthabban’ti, 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 vatthabban’ti, yassÈyasmato 
khamati AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ pabbÈjanÊyassa 
kammassa karaÓaÑ ‘na Assajipunabbasukehi bhikkh|hi KÊÔÈgirismiÑ 
vatthabban’ti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 
______________________________________________________________ 
 1. Purato dhÈvissanti (SyÈ) 2. Vadissanti (Ka) 
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 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
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 vattabban’ti, yassÈyasmato 
khamati AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ pabbÈjanÊyassa 
kammassa karaÓaÑ ‘na Assajipunabbasukehi bhikkh|hi KÊÔÈgirismiÑ 
vattabban’ti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 KataÑ saÑghena AssajipunabbasukÈnaÑ bhikkh|naÑ KÊÔÈgirismÈ 
pabbÈjanÊyakammaÑ ‘na Assajipunabbasukehi bhikkh|hi KÊÔÈgirismiÑ 
vattabban’ti, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

AdhammakammadvÈdasaka 

 25. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ pabbÈjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AsammukhÈ 
kataÑ hoti, appaÔipucchÈ kataÑ hoti, appaÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ pabbÈjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ pabbÈjanÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AnÈpattiyÈ 
kataÑ hoti, adesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, desitÈya ÈpattiyÈ kataÑ 
hoti -pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, asÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ anÈropetvÈ 
kataÑ hoti -pa-. AsammukhÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti -pa-. AppaÔipucchÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti -pa-. AppaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti -pa-. AnÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti -pa-. AdesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ 
hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. DesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena 
kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, adhammena 
kataÑ hoti, vaggena kataÑ 
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hoti -pa-. AsÈretvÈ katÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti 
-pa-. ŒpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ 
pabbÈjanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca 
duv|pasantaÒca. 
 

AdhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
DhammakammadvÈdasaka 

 26. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ pabbÈjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ 
hoti, paÔipucchÈ kataÑ hoti, paÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ pabbÈjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ pabbÈjanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. ŒpattiyÈ kataÑ 
hoti, desanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti -pa-. 
CodetvÈ kataÑ hoti, sÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti -pa-. 
SammukhÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
PaÔipucchÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
PaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
ŒpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
DesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena 
kataÑ hoti -pa-. AdesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. CodetvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. SÈretvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. ŒpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti, dhammena 
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kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi 
samannÈgataÑ pabbÈjanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. 
 

DhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
Œka~khamÈnacuddasaka 

 27. * TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. BhaÓÉanakÈrako hoti kalahakÈrako 
vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, bÈlo hoti abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (1) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. AdhisÊle sÊlavipanno 
hoti, ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (2) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. Buddhassa avaÓÓaÑ 
bhÈsati, Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi 
kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (3) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. KÈyikena davena 
samannÈgato hoti, vÈcasikena davena samannÈgato hoti, kÈyikavÈcasikena 
davena samannÈgato hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa 
bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (4) 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 219 piÔÔhepi. 
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 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. KÈyikena anÈcÈrena 
samannÈgato hoti, vÈcasikena anÈcÈrena samannÈgato hoti, 
kÈyikavÈcasikena anÈcÈrena samannÈgato hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (5) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. KÈyikena 
upaghÈtikena samannÈgato hoti, vÈcasikena upaghÈtikena samannÈgato hoti, 
kÈyikavÈcasikena upaghÈtikena samannÈgato hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (6) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. KÈyikena 
micchÈjÊvena samannÈgato hoti, vÈcasikena micchÈjÊvena samannÈgato hoti, 
kÈyikavÈcasikena micchÈjÊvena samannÈgato hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (7) 

 TiÓÓaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. Eko bhaÓÉanakÈrako hoti kalahakÈrako 
vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, eko bÈlo hoti abyatto 
Èpattibahulo anapadÈno, eko gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno 
saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (8) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. Eko adhisÊle sÊlavipanno hoti, eko ajjhÈcÈre 
ÈcÈravipanno hoti, eko atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. ImesaÑ kho bhikkhave 
tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. 
(9) 
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 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 

pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. Eko Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko 

Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. ImesaÑ kho 

bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ 

kareyya. (10) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 

pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. Eko kÈyikena davena samannÈgato hoti, eko 

vÈcasikena davena samannÈgato hoti, eko kÈyikavÈcasikena davena 

samannÈgato hoti. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 

Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (11) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 

pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. Eko kÈyikena anÈcÈrena samannÈgato hoti, 

eko vÈcasikena anÈcÈrena samannÈgato hoti, eko kÈyikavÈcasikena 

anÈcÈrena samannÈgato hoti. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 

Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (12) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 

pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. Eko kÈyikena upaghÈtikena samannÈgato 

hoti, eko vÈcasikena upaghÈtikena samannÈgato hoti. ImesaÑ kho bhikkhave 

tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. 

(13) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 

pabbÈjaniyakammaÑ kareyya. Eko kÈyikena micchÈjÊvena samannÈgato 

hoti, eko vÈcasikena micchÈjÊvena samannÈgato hoti, eko kÈyikavÈcasikena 

micchÈjÊvena samannÈgato hoti. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 

Èka~khamÈno saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ kareyya. (14) 

 

Œka~khamÈnacuddasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
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AÔÔhÈrasavatta 

 28. PabbÈjanÊyakammakatena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. 
TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ–na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na 
sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
pabbÈjanÊyakammaÑ kataÑ hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na 
savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na anuvÈdo aÔÔhapetabbo, na okÈso kÈretabbo, na 
codetabbo, na sÈretabbo, na bhikkh|hi sampayojetabbanti. 
 

PabbÈjanÊyakamme aÔÔhÈrasavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 29. 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 vibbhamissantipÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave 
AssajipunabbasukÈ bhikkh| saÑghena pabbÈjanÊyakammakatÈ na sammÈ 
vattanti, na lomaÑ pÈtenti, na netthÈraÑ vattanti, na bhikkh| khamÈpenti, 
akkosanti, paribhÈsanti, chandagÈmitÈ dosagÈmitÈ mohagÈmitÈ bhayagÈmitÈ 
pÈpenti, pakkamantipi vibbhamantipÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ 
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ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ saÑghena 
pabbÈjanÊyakammakatÈ na sammÈ vattissanti, na lomaÑ pÈtessanti, na 
netthÈraÑ vattissanti, na bhikkh| khamÈpessanti, akkosissanti, 
paribhÈsissanti, chandagÈmitÈ dosagÈmitÈ mohagÈmitÈ bhayagÈmitÈ 
pÈpessanti, pakkamissantipi vibbhamissantipi. NetaÑ bhikkhave 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi–tena hi bhikkhave saÑgho pabbÈjanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetu. 
 

NappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasaka 

 30. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. UpasampÈdeti, nissayaÑ 
deti, sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, 
sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno pabbÈjanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 * Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊya kammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
pabbÈjanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pabbÈjanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattassa bhikkhuno 
uposathaÑ Ôhapeti, pavÈraÓaÑ Ôhapeti, savacanÊyaÑ karoti, anuvÈdaÑ 
paÔÔhapeti, okÈsaÑ kÈreti, codeti, sÈreti, bhikkh|hi sampayojeti. Imehi kho 
bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pabbÈjanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. 
 

PabbÈjanÊyakamme nappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
PaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasaka 

 31. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na upasampÈdeti, na nissayaÑ 
deti, na sÈmaÓeraÑ 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 317 piÔÔhepi. 
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upaÔÔhÈpeti, na bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, sammatopi 
bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa 
bhikkhuno pabbÈjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
pabbÈjanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ na Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ 
tÈdisikaÑ, tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ na garahati, kammike na 
garahati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattassa bhikkhuno 
uposathaÑ Ôhapeti, na pavÈraÓaÑ Ôhapeti, na savacanÊyaÑ karoti, na 
anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, na okÈsaÑ kÈreti, na codeti, na sÈreti, na bhikkh|hi 
sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 
 

PabbÈjanÊyakamme paÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 32. EvaÒca pana bhikkhave paÔippassambhetabbaÑ, tena bhikkhave 
pabbÈjanÊyakammakatena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante saÑghena 
pabbÈjanÊyakammakato sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, netthÈraÑ vattÈmi, 
pabbÈjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. 
Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ ittannÈmo bhikkhu saÑghena 
pabbÈjanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, 
pabbÈjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno pabbÈjanÊyakammaÑ 
paÔippassambheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghena 
pabbÈjanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, 
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pabbÈjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa 
bhikkhuno pabbÈjanÊyakammaÑ paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati 
itthannÈmassa bhikkhuno pabbÈjanÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghena 
pabbÈjanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, 
pabbÈjanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa 
bhikkhuno pabbÈjanÊyakammaÑ paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati 
itthannÈmassa bhikkhuno pabbÈjanÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 PaÔippassaddhaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno 
pabbÈjanÊyakammaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

PabbÈjanÊyakammaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. PaÔisÈraÓÊyakamma 

 33. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Sudhammo MacchikÈsaÓÉe 
Cittassa gahapatino ÈvÈsiko hoti navakammiko dhuvabhattiko. YadÈ Citto 
gahapati saÑghaÑ vÈ gaÓaÑ vÈ puggalaÑ vÈ nimantetukÈmo hoti, tadÈ na 
ÈyasmantaÑ SudhammaÑ anapaloketvÈ saÑghaÑ vÈ gaÓaÑ vÈ puggalaÑ vÈ 
nimanteti. 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ therÈ bhikkh| ÈyasmÈ ca SÈriputto 
ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno ÈyasmÈ ca MahÈkaccÈno ÈyasmÈ ca 
MahÈkoÔÔhiko ÈyasmÈ ca MahÈkappino ÈyasmÈ ca MahÈcundo ÈyasmÈ ca 
Anuruddho ÈyasmÈ ca Revato ÈyasmÈ ca UpÈli ÈyasmÈ ca Œnando ÈyasmÈ 
ca RÈhulo KÈsÊsu cÈrikaÑ caramÈnÈ yena MacchikÈsaÓÉo tadavasaruÑ. 

 Assosi kho Citto gahapati “therÈ kira bhikkh| MacchikÈsaÓÉaÑ 
anuppattÈ”ti. Atha kho Citto gahapati yena therÈ bhikkh| 
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tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho CittaÑ gahapatiÑ ÈyasmÈ SÈriputto 
dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. 

 Atha kho Citto gahapati ÈyasmatÈ SÈriputtena dhammiyÈ kathÈya 
sandassito samÈdapito samuttejito sampahaÑsito there bhikkh| etadavoca 
“adhivÈsentu me bhante therÈ svÈtanÈya Ègantukabhattan”ti. AdhivÈsesuÑ 
kho therÈ bhikkh|1 tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho Citto gahapati therÈnaÑ bhikkh|naÑ adhivÈsanaÑ viditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yenÈyasmÈ 
Sudhammo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SudhammaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Citto gahapati 
ÈyasmantaÑ SudhammaÑ etadavoca “adhivÈsetu me bhante ayyo 
Sudhammo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ therehÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Sudhammo “pubbe khvÈyaÑ Citto gahapati yadÈ saÑghaÑ vÈ gaÓaÑ vÈ 
puggalaÑ vÈ nimantetukÈmo, na maÑ anapaloketvÈ saÑghaÑ vÈ gaÓaÑ vÈ 
puggalaÑ vÈ nimanteti, sodÈni maÑ anapaloketvÈ there bhikkh| nimantesi, 
duÔÔhodÈnÈyaÑ Citto gahapati anapekkho virattar|po mayÊ”ti CittaÑ 
gahapatiÑ etadavoca “alaÑ gahapati, nÈdhivÈsemÊ”ti. Dutiyampi kho -pa-. 
Tatiyampi kho Citto gahapati ÈyasmantaÑ SudhammaÑ etadavoca 
“adhivÈsetu me bhante ayyo Sudhammo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
therehÊ”ti. AlaÑ gahapati, nÈdhivÈsemÊti. Atha kho Citto gahapati “kiÑ me 
karissati ayyo Sudhammo adhivÈsento vÈ anadhivÈsento vÈ”ti ÈyasmantaÑ 
SudhammaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
 
 34. Atha kho Citto gahapati tassÈ rattiyÈ accayena therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpesi. Atha kho 
ÈyasmÈ Sudhammo “yaÑn|nÈhaÑ cittassa gahapatino therÈnaÑ bhikkh|naÑ 
paÔiyattaÑ passeyyan”ti pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
yena cittassa gahapatino nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte 
Èsane nisÊdi. Atha kho Citto gahapati yenÈyasmÈ Sudhammo tenupasa~kami, 
______________________________________________________________ 
 1. AdhivÈsesuÑ kho te therÈ bhikkh| (SyÈ) 
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upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SudhammaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho CittaÑ gahapatiÑ ÈyasmÈ Sudhammo etadavoca 
“pah|taÑ kho te idaÑ gahapati khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyattaÑ, ekÈ ca 
kho idha natthi yadidaÑ tilasaÑguÄikÈ”ti. Bahumhi vata bhante ratane 
Buddhavacane1 vijjamÈne ayyena Sudhammena yadeva kiÒci bhÈsitaÑ 
yadidaÑ tilasaÑguÄikÈti. Bh|tapubbaÑ bhante dakkhiÓÈpathakÈ vÈÓijÈ 
puratthimaÑ janapadaÑ agamaÑsu vÈÓijjÈya, te tato kukkuÔiÑ ÈnesuÑ. 
Atha kho sÈ bhante kukkuÔÊ kÈkena saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesi, sÈ potakaÑ 
janesi, yadÈ kho so bhante kukkuÔapotako kÈkavassaÑ vassitukÈmo hoti, 
“kÈkakukkuÔÊ”ti vassati. YadÈ kukkuÔivassaÑ vassitukÈmo hoti, 
“kukkuÔikÈkÈ”ti vassati. Evameva kho bhante bahumhi ratane Buddhavacane 
vijjamÈne ayyena Sudhammena yadeva kiÒci bhÈsitaÑ yadidaÑ 
tilasaÑguÄikÈti. Akkosasi maÑ tvaÑ gahapati, paribhÈsasi maÑ tvaÑ 
gahapati, eso te gahapati ÈvÈso, pakkamissÈmÊti. NÈhaÑ bhante ayyaÑ 
SudhammaÑ akkosÈmi paribhÈsÈmi2, vasatu bhante ayyo Sudhammo 
macchikÈsaÓÉe ramaÓÊyaÑ ambÈÔakavanaÑ, ahaÑ ayyassa Sudhammassa 
ussukkaÑ karissÈmi 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnanti. Dutiyampi 
kho -pa-. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Sudhammo CittaÑ gahapatiÑ etadavoca 
“akkosasi maÑ tvaÑ gahapati, paribhÈsasi maÑ tvaÑ gahapati, eso te 
gahapati ÈvÈso, pakkamissÈmÊ”ti. KahaÑ bhante ayyo Sudhammo 
gamissatÊti. SÈvatthiÑ kho ahaÑ gahapati gamissÈmi BhagavantaÑ 
dassanÈyÈti. Tena hi bhante yaÒca attanÈ bhaÓitaÑ, yaÒca mayÈ bhaÓitaÑ, 
taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocehi, anacchariyaÑ kho panetaÑ bhante yaÑ 
ayyo Sudhammo punadeva MacchikÈsaÓÉaÑ paccÈgaccheyyÈti. 
 
 35. Atha kho ÈyasmÈ Sudhammo senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena SÈvatthi tena pakkÈmi, anupubbena yena SÈvatthi 
JetavanaÑ AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈmo, yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Sudhammo yaÒca attanÈ bhaÓitaÑ, yaÒca Cittena 
gahapatinÈ bhaÓitaÑ, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhante Buddhavacane (SyÈ) 2. Na paribhÈsÈmi (SÊ, SyÈ) 
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 Vigarahi Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ moghapurisa 
ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ. KathaÑ 
hi nÈma tvaÑ moghapurisa CittaÑ gahapatiÑ saddhaÑ pasannaÑ dÈyakaÑ 
kÈrakaÑ saÑghupaÔÔhÈkaÑ hÊnena khuÑsesÈsi, hÊnena vambhessasi. NetaÑ 
moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–tena hi bhikkhave saÑgho Sudhammassa 
bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ karotu “Citto te gahapati khamÈpetabbo”ti. 
EvaÒca pana bhikkhave kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ Sudhammo bhikkhu 
codetabbo, codetvÈ sÈretabbo, sÈretvÈ ÈpattiÑ Èropetabbo, ÈpattiÑ ÈropetvÈ 
byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 36. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Sudhammo bhikkhu CittaÑ 
gahapatiÑ saddhaÑ pasannaÑ dÈyakaÑ kÈrakaÑ saÑghupaÔÔhÈkaÑ hÊnena 
khuÑseti, hÊnena vambheti, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ kareyya ‘Citto te gatapati 
khamÈpetabbo’ti, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Sudhammo bhikkhu CittaÑ gahapatiÑ 
saddhaÑ pasannaÑ dÈyakaÑ kÈrakaÑ saÑghupaÔÔhÈkaÑ hÊnena khuÑseti, 
hÊnena vambheti, saÑgho Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
karoti ‘Citto te gahapati khamÈpetabbo’ti, yassÈyasmato khamati 
Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyassa kammassa karaÓaÑ ‘Citto te 
gahapati khamÈpetabbo’ti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Sudhammo bhikkhu CittaÑ gahapatiÑ 
saddhaÑ pasannaÑ dÈyakaÑ kÈrakaÑ saÑghupaÔÔhÈkaÑ hÊnena khuÑseti, 
hÊnena vambheti, saÑgho Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
karoti ‘Citto te gahapati khamÈpetabbo’ti, yassÈyasmato khamati 
Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyassa kammassa karaÓaÑ ‘Citto te 
gahapati khamÈpetabbo’ti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 KataÑ saÑghena Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ ‘Citto 
te gahapati khamÈpetabbo’ti, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti.  
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AdhammakammadvÈdasaka 

 37. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AsammukhÈ 
kataÑ hoti, appaÔipucchÈ kataÑ hoti, appaÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho 
bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AnÈpattiyÈ 
kataÑ hoti, adesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, desitÈya ÈpattiyÈ kataÑ 
hoti -pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, asÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ anÈropetvÈ 
kataÑ hoti -pa-. AsammukhÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti -pa-. AppaÔipucchÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti -pa-. AppaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti -pa-. AnÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena 
kataÑ hoti -pa-. AdesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ 
hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. DesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena 
kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, adhammena 
kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AsÈretvÈ kataÑ hoti, adhammena 
kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. ŒpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi 
samannÈgataÑ paÔisÈraÓÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti 
avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 
 

PaÔisÈraÓÊyakamme adhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
DhammakammadvÈdasaka 

 38. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ 
hoti, paÔipucchÈ kataÑ hoti, paÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ paÔisÈraÓÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. 
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 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. ŒpattiyÈ kataÑ 
hoti, desanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti -pa-. 
CodetvÈ kataÑ hoti, sÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti -pa-. 
SammukhÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
PaÔipucchÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
PaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
ŒpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
DesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena 
kataÑ hoti -pa-. AdesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. CodetvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. SÈretvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. ŒpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ 
hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca 
suv|pasantaÒca. 
 

PaÔisÈraÓÊyakamme dhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
Œka~khamÈnacatukka 

 39. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ kareyya. GihÊnaÑ alÈbhÈya parisakkati 
gihÊnaÑ anatthÈya parisakkati, gihÊnaÑ anÈvÈsÈya1 parisakkati, gihÊ akkosati 
paribhÈsati, gihÊ gihÊhi bhedeti. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
kareyya. (1) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ kareyya. GihÊnaÑ Buddhassa 
avaÓÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AvÈsÈya (SÊ) 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 43 

bhÈsati, gihÊnaÑ Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, gihÊnaÑ SaÑghassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, gihÊ hÊnena khuÑseti hÊnena vambheti, gihÊnaÑ 
dhammikaÑ paÔissavaÑ na saccÈpeti. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
kareyya. (2) 

 PaÒcannaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ kareyya. Eko gihÊnaÑ alÈbhÈya parisakkati, eko 
gihÊnaÑ anatthÈya parisakkati, eko gihÊnaÑ anÈvÈsÈya parisakkati, eko gihÊ 
akkosati paribhÈsati, eko gihÊ gihÊhi bhedeti. ImesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
kareyya. (3) 

 Aparesampi bhikkhave paÒcannaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ kareyya. Eko gihÊnaÑ Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, 
eko gihÊnaÑ Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko gihÊnaÑ SaÑghassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, eko gihÊ hÊnena khuÑseti hÊnena vambheti, eko gihÊnaÑ 
dhammikaÑ paÔissavaÑ na saccÈpeti. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ kareyya. (4) 
 

Œka~khamÈnacatukkaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
AÔÔhÈrasavatta 

 40. PaÔisÈraÓÊyakammakatena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. 
TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ–na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na 
sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ kataÑ hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na 
savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na anuvÈdo paÔÔhapetabbo, na okÈso kÈretabbo, na 
codetabbo, na sÈretabbo, na bhikkh|hi sampayojetabbanti. 
 

PaÔisÈraÓÊyakamme aÔÔhÈrasavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
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 41. Atha kho saÑgho Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
akÈsi ‘Citto te gahapati khamÈpetabbo’ti. So saÑghena 
paÔisÈraÓÊyakammakato MacchikÈsaÓÉaÑ gantvÈ ma~kubh|to nÈsakkhi 
CittaÑ gahapatiÑ khamÈpetuÑ, punadeva SÈvatthiÑ paccÈgaÒchi. Bhikkh| 
evamÈhaÑsu “khamÈpito tayÈ Èvuso Sudhamma Citto gahapatÊ”ti. IdhÈhaÑ 
Èvuso MacchikÈsaÓÉaÑ gantvÈ ma~kubh|to nÈsakkhiÑ CittaÑ gahapatiÑ 
khamÈpetunti. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. Tena hi 
bhikkhave saÑgho Sudhammassa bhikkhuno anud|taÑ detu CittaÑ 
gahapatiÑ khamÈpetuÑ. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo, paÔhamaÑ 
bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ Sudhammassa bhikkhuno anud|taÑ dadeyya CittaÑ 
gahapatiÑ khamÈpetuÑ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
Sudhammassa bhikkhuno anud|taÑ deti CittaÑ gahapatiÑ khamÈpetuÑ, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno Sudhammassa bhikkhuno 
anud|tassa dÈnaÑ CittaÑ gahapatiÑ khamÈpetuÑ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dinno saÑghena itthannÈmo bhikkhu Sudhammassa bhikkhuno anud|to 
CittaÑ gahapatiÑ khamÈpetuÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 42. Tena bhikkhave Sudhammena bhikkhunÈ anud|tena bhikkhunÈ 
saddhiÑ MacchikÈsaÓÉaÑ gantvÈ Citto gahapati khamÈpetabbo “khama 
gahapati, pasÈdemi tan”ti. EvaÒce vuccamÈno khamati, iccetaÑ kusalaÑ, no 
ce khamati, anud|tena bhikkhunÈ vattabbo “khama gahapati imassa 
bhikkhuno, pasÈdeti tan”ti. EvaÒce vuccamÈno khamati, iccetaÑ kusalaÑ, 
no ce khamati, anud|tena bhikkhunÈ vattabbo “khama gahapati imassa 
bhikkhuno, ahaÑ taÑ pasÈdemÊ”ti. EvaÒce vuccamÈno khamati, iccetaÑ 
kusalaÑ, no ce khamati, anud|tena bhikkhunÈ vattabbo “khama gahapati 
imassa bhikkhuno saÑghassa vacanenÈ”ti. EvaÒce vuccamÈno khamati, 
iccetaÑ kusalaÑ, no 
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ce khamati, anud|tena bhikkhunÈ Sudhammo bhikkhu1 Cittassa gahapatino 
dassan|paceraÑ avijahÈpetvÈ savan|pacÈraÑ avijahÈpetvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ kÈrÈpetvÈ ukkuÔikaÑ nisÊdÈpetvÈ aÒjaliÑ paggaÓhÈpetvÈ taÑ 
ÈpattiÑ desÈpetabboti1. 

 Atha kho ÈyasmÈ Sudhammo anud|tena bhikkhunÈ saddhiÑ 
MacchikÈsaÓÉaÑ gantvÈ CittaÑ gahapatiÑ khamÈpesi, so sammÈ vattati, 
lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, bhikkh| upasa~kaÑtvÈ evaÑ vadeti “ahaÑ 
Èvuso saÑghena paÔisÈraÓÊyakammakato sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, 
netthÈraÑ vattÈmi, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. Tena hi bhikkhave saÑgho 
Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambhetu. 
 

NappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasaka 

 43. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. UpasampÈdeti, nissayaÑ 
deti, sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, 
sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 * Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattassa bhikkhuno 
uposathaÑ Ôhapeti, pavÈraÓaÑ Ôhapeti, savacanÊyaÑ karoti, anuvÈdaÑ 
paÔÔhapeti, okÈsaÑ kÈreti, 
______________________________________________________________ 
 1. SudhammaÑ bhikkhu ... sÈ Èpatti desÈpetabbÈti (SÊ, SyÈ) * Vi 5. 317 piÔÔhepi. 
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codeti, sÈreti, bhikkh|hi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 

PaÔisÈraÓÊyakamme nappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
PaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasaka 

 44. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na upasampÈdeti, na 
nissayaÑ deti, na sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, na bhikkhunovÈdakasammutiÑ 
sÈdiyati, sammatopi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave 
paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ na Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ 
tÈdisikaÑ, tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ na garahati, kammike na 
garahati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattassa bhikkhuno 
uposathaÑ Ôhapeti, na pavÈraÓaÑ Ôhapeti, na savacanÊyaÑ karoti, na 
anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, na okÈsaÑ kÈreti, na codeti, na sÈreti, na bhikkh|hi 
sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 

PaÔisÈraÓÊyakamme paÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 45. EvaÒca pana bhikkhave paÔippassambhetabbaÑ, tena1 bhikkhave 
Sudhammena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante saÑghena 
paÔisÈraÓÊyakammakato sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, netthÈraÑ vattÈmi, 
paÔisÈraÓÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Tena hi (SyÈ, Ka) 
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yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Sudhammo bhikkhu saÑghena 
paÔisÈraÓÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, 
paÔisÈraÓÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
paÔippassambheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Sudhammo bhikkhu saÑghena 
paÔisÈraÓÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, 
paÔisÈraÓÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho Sudhammassa 
bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati 
Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Sudhammo bhikkhu saÑghena 
paÔisÈraÓÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, 
paÔisÈraÓÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho Sudhammassa 
bhikkhuno paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati 
Sudhammassa bhikkhuno paÔisÈraÓÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 PaÔippassaddhaÑ saÑghena Sudhammassa bhikkhuno 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

PaÔisÈraÓÊyakammaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakamma 

 46. Tena samayena Buddho BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Channo ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na 
icchati ÈpattiÑ passituÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
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ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Channo ÈpattiÑ 
ÈpajjitvÈ na icchissati ÈpattiÑ passitun”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave Channo bhikkhu 
ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na icchati ÈpattiÑ passitun”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi nÈma so bhikkhave 
moghapuriso ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na icchissati ÈpattiÑ passituÑ, netaÑ 
bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ passadÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–tena hi bhikkhave saÑgho Channassa 
bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ karotu asambhogaÑ 
saÑghena. EvaÒca pana bhikkhave kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ Channo bhikkhu 
codetabbo, codetvÈ sÈretabbo, sÈretvÈ ÈpattiÑ Èropetabbo, ÈpattiÑ ÈropetvÈ 
byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 47. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ 
na icchati ÈpattiÑ passituÑ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho Channassa 
bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya asambhogaÑ 
saÑghena, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na 
icchati ÈpattiÑ passituÑ, saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ karoti asambhogaÑ saÑghena, yassÈyasmato khamati 
Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyassa kammassa karaÓaÑ 
asambhogaÑ saÑghena, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na 
icchati ÈpattiÑ passituÑ. SaÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ karoti asambhogaÑ saÑghena, yassÈyasmato khamati 
Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyassa kammassa 
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karaÓaÑ asambhogaÑ saÑghena, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 KataÑ saÑghena Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ asambhogaÑ saÑghena, khamati saÑghassa, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 ŒvÈsaparamparaÒca bhikkhave saÑsatha “Channo bhikkhu saÑghena 
ÈpattiyÈ1 adassane ukkhepanÊyakammakato asambhogaÑ saÑghenÈ”ti. 

 
AdhammakammadvÈdasaka 

 48. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca 
duv|pasantaÒca. AsammukhÈ kataÑ hoti, appaÔipucchÈ kataÑ hoti, 
appaÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ 
ÈpattiyÈ adasÈne ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti 
avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca 
duv|pasantaÒca. AnÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ 
hoti, desitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti -pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, asÈretvÈ kataÑ 
hoti, ÈpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti -pa-. AsammukhÈ kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AppaÔipucchÈ kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AppaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AnÈpattiyÈ kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AdesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ 
kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. DesitÈya 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
AcodetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
AsÈretvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
ŒpattiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Channo bhikkhu ÈpattiyÈ (SÊ, Ka) 
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anÈropetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi 
kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca 
duv|pasantaÒca. 
 

ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakamme adhammakammadvÈdasakaÑ 
niÔÔhitaÑ. 

_____ 
 

DhammakammadvÈdasaka 

 49. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca 
suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ hoti, paÔipucchÈ kataÑ hoti, paÔiÒÒÈya 
kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca 
suv|pasantaÒca. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ -pa-. ŒpattiyÈ kataÑ 
hoti, desanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti -pa-. 
CodetvÈ kataÑ hoti, sÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti -pa-. 
SammukhÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
PaÔipucchÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
PaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
ŒpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
DesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena 
kataÑ hoti -pa-. AdesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. CodetvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. SÈretvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, 
samaggena kataÑ hoti -pa-. ŒpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ 
hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ 
ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. 
 

ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakamme dhammakammadvÈdasakaÑ 
niÔÔhitaÑ. 
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Œka~khamÈnachakka 

 50. * TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. BhaÓÉanakÈrako 
hoti kalahakÈrako vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, 
bÈlo hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati 
ananulomikehi gihisaÑsaggehi. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 
AdhisÊle sÊlavipanno hoti, ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ 
diÔÔhivipanno hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa 
bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
kareyya. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 
Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, SaÑghassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 TiÓÓaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko bhaÓÉanakÈrako hoti 
kalahakÈrako vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, eko 
bÈlo hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, eko gihisaÑsaÔÔho viharati 
ananulomikehi gihisaÑsaggehi. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko adhisÊle sÊlavipanno 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 220 piÔÔhepi. 
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hoti, eko ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, eko atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. 
ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko Buddhassa avaÓÓaÑ 
bhÈsati, eko Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. 
ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 
 

ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakamme 
 

Œka~khamÈnachakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
TecattÈlÊsavatta 

 51. ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammakatena bhikkhave bhikkhunÈ 
sammÈ vattitabbaÑ. TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ–na upasampÈdetabbaÑ, na 
nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti 
sÈditabbÈ, sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena 
ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, 
aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ 
na garahitabbÈ, na pakatattassa bhikkhuno abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ 
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈro seyyÈbhihÈro pÈdodakaÑ 
pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ pattacÊvarappaÔiggahaÓaÑ nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ sÈditabbaÑ, na pakatatto bhikkhu sÊlavipattiyÈ 
anuddhaÑsetabbo, na pattiyÈ anuddhaÑsetabbo, na diÔÔhivipattiyÈ 
anuddhaÑsetabbo, na ÈjÊvavipattiyÈ ddhaÑsetabbo, na bhikkhu bhikkh|hi 
bhedetabbo1, na gihiddhajo dhÈretabbo, na titthiyaddhajo dhÈretabbo, na 
titthiyÈ sevitabbÈ, bhikkh| sevitabbÈ,bhikkhusikkhÈya sikkhitabbaÑ2, na 
pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vatthabbaÑ, na 
ekacchanne 
______________________________________________________________ 
 1. Na bhikkh| bhikkh|hi bhedetabbÈ (SyÈ) 2. BhikkhusikkhÈ sikkhitabbÈ (SyÈ) 
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anÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, 
pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ, na pakatatto bhikkhu 
ÈsÈdetabbo anto vÈ bahi vÈ, na pakatattassa bhikkhuno uposatho Ôhapetabbo, 
na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na anuvÈdo 
paÔÔhapetabbo, na okÈso kÈretabbo, na codetabbo, na sÈretabbo, na 
bhikkh|hi sampayojetabbanti. 
 

ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakamme 
 

TecattÈlÊsavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 52. Atha kho saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ akÈsi asambhogaÑ saÑghena. So saÑghena ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammakato tamhÈ ÈvÈsÈ aÒÒaÑ ÈvÈsaÑ agamÈsi. 
Tattha bhikkh| neva abhivÈdesuÑ, na paccuÔÔhesuÑ, na aÒjalikammaÑ na 
sÈmÊcikammaÑ akaÑsu, na sakkariÑsu, na garuÑ kariÑsu1, na mÈnesuÑ, 
na p|jesuÑ. So bhikkh|hi asakkariyamÈno agarukariyamÈno amÈniyamÈno 
ap|jiyamÈno asakkÈrapakato tamhÈpi ÈvÈsÈ aÒÒaÑ ÈvÈsaÑ agamÈsi. 
Tatthapi bhikkh| neva abhivÈdesuÑ, na paccuÔÔhesuÑ, na aÒjalikammaÑ na 
sÈmÊcikammaÑ akaÑsu, na sakkariÑsu, na garuÑ kariÑsu, na mÈnesuÑ, na 
p|jesuÑ. So bhikkh|hi asakkariyamÈno agarukariyamÈno amÈniyamÈno 
ap|jiyamÈno asakkÈrapakato tamhÈpi ÈvÈsÈ aÒÒaÑ ÈvÈsaÑ agamÈsi. 
Tatthapi bhikkh| neva abhivÈdesuÑ, na paccuÔÔhesuÑ, na aÒjalikammaÑ na 
sÈmÊcikammaÑ akaÑsu, na sakkariÑsu, na garuÑ kariÑsu, na mÈnesuÑ, na 
p|jesuÑ. So bhikkh|hi asakkariyamÈno agarukariyamÈno amÈniyamÈno 
ap|jiyamÈno asakkÈrapakato punadeva KosambiÑ paccÈgaÒchi. So sammÈ 
vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, bhikkh| upasa~kamitvÈ evaÑ vadeti 
“ahaÑ Èvuso saÑghena ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammakato sammÈ 
vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, netthÈraÑ vattÈmi, kathaÑ nu kho mayÈ 
paÔipajjitabban”ti. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. Tena hi 
bhikkhave saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetu. 
______________________________________________________________ 
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1. NappaÔippassambhetabbatecattÈlÊsaka 

 53. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. UpasampÈdeti, 
nissayaÑ deti, sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, 
sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. (5) 

 * Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. YÈya 
ÈpattiyÈ saÑghena ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ 
ÈpattiÑ Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ 
garahati, kammike garahati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. (10) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattassa 
bhikkhuno abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ 
ÈsanÈbhihÈraÑ sÈdiyati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa 
bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. (15) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattassa 
bhikkhuno seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ pÈdapiÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
pattacÊvarappaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ sÈdiyati. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. (20) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. PakatattaÑ 
bhikkhuÑ sÊlavipattiyÈ anuddhaÑseti, ÈcÈravipattiyÈ anuddhaÑseti, 
diÔÔhivipattiyÈ anuddhaÑseti, ÈjÊvavipattiyÈ anuddhaÑseti, bhikkhuÑ1 
bhikkh|hi bhedeti. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 317 piÔÔhepi. 1. Bhikkh| (SÊ, SyÈ) 
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 Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. (25) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. GihiddhajaÑ 
dhÈreti, titthiyaddhajaÑ dhÈreti, titthiye sevati, bhikkh| na sevati, 
bhikkhusikkhÈya na sikkhati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. (30) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattena 
bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vasati, ekacchanne anÈvÈse vasati, 
ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vasati, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ ÈsanÈ na 
vuÔÔhÈti, pakatattaÑ bhikkhuÑ ÈsÈdeti anto vÈ bahi vÈ. Imehi kho bhikkhave 
paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. (35) 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattassa bhikkhuno 
uposathaÑ Ôhapeti, pavÈraÓaÑ Ôhapeti, savacanÊyaÑ karoti, anuvÈdaÑ 
paÔÔhapeti, okÈsaÑ kÈreti, codeti, sÈreti, bhikkh|hi sampayojeti. Imehi kho 
bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. (43) 
 

ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakamme 
 

NappaÔippassambhetabbatecattÈlÊsakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
PaÔippassambhetabbatecattÈlÊsaka 

 54. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na upasampÈdeti, 
na nissayaÑ deti, na sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, na bhikkhunovÈdakasammutiÑ 
sÈdiyati, sammatopi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave 
paÒcaha~gehi 
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samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. (5) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ 
saÑghena ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ 
na Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ na garahati, 
kammike na garahati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa 
bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 
(10) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattassa 
bhikkhuno abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ 
ÈsanÈbhihÈraÑ sÈdiyati. Imehi kho bhi-kkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. (15) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattassa 
bhikkhuno seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
pattacÊvarappaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ sÈdiyati. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. (20) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattaÑ 
bhikkhuÑ sÊlavipattiyÈ anuddhaÑseti, na ÈcÈravipattiyÈ anuddhaÑseti, na 
diÔÔhivipattiyÈ anuddhaÑseti, na ÈjÊvavipattiyÈ anuddhaÑseti, na bhikkhuÑ 
bhikkh|hi bhedeti. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa 
bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 
(25) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na gihiddhajaÑ 
dhÈreti, na titthiyaddhajaÑ dhÈreti, na titthiye sevati, bhikkh| sevati, 
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bhikkhusikkhÈya sikkhati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. (30) 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassabhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattena 
bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vasati, na ekacchanne anÈvÈse vasati, 
na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vasati, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ ÈsanÈ 
vuÔÔhÈti, na pakatattaÑ bhikkhuÑ ÈsÈdeti anto vÈ bahi vÈ. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. (35) 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattassa bhikkhuno 
uposathaÑ Ôhapeti, na pavÈraÓaÑ Ôhapeti, na savacanÊyaÑ karoti, na 
anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, na okÈsaÑ kÈreti, na codeti, na sÈreti, na bhikkh|hi 
sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. (43) 
 

ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakamme 
 

PaÔippassambhetabbatecattÈlÊsakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 55. EvaÒca pana bhikkhave paÔippassambhetabbaÑ, tena bhikkhave 
Channena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante saÑghena ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, netthÈraÑ vattÈmi, 
ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcÈmÊ”ti. 
Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu saÑghena ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ 
vattati, ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ 
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yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu saÑghena ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ, 
vattati, ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, 
saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu saÑghena ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ 
vattati, ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, 
saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ 
paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
adassane ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 PaÔippassaddhaÑ saÑghena Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ adassane 
ukkhepanÊyakammaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakamma 

 56. Tena samayena Buddho BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Channo ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na 
icchati ÈpattiÑ paÔikÈtuÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Channo ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na 
icchissati ÈpattiÑ paÔikÈtun”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. 
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 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave Channo bhikkhu 
ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na icchati ÈpattiÑ paÔikÈtun”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi nÈma so bhikkhave 
moghapuriso ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na icchissati ÈpattiÑ paÔikÈtuÑ, netaÑ 
bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–tena hi bhikkhave saÑgho Channassa 
bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ karotu asambhogaÑ 
saÑghena, evaÒca pana bhikkhave kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ Channo bhikkhu 
codetabbo, codetvÈ sÈretabbo, sÈretvÈ ÈpattiÑ Èropetabbo, ÈpattiÑ ÈropetvÈ 
byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na 
icchati ÈpattiÑ paÔikÈtuÑ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho Channassa 
bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya 
asambhogaÑ saÑghena, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na 
icchati ÈpattiÑ paÔikÈtuÑ, saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ karoti asambhogaÑ saÑghena, 
yassÈyasmato khamati Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyassa kammassa karaÓaÑ asambhogaÑ saÑghena, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na 
icchati ÈpattiÑ paÔikÈtuÑ, saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ karoti asambhogaÑ saÑghena, 
yassÈyasmato khamati Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyassa kammassa karaÓaÑ asambhogaÑ saÑghena, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 KataÑ saÑghena Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ asambhogaÑ saÑghena, khamati saÑghassa, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
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 ŒvÈsaparamparaÒca bhikkhave saÑsatha “Channo bhikkhu saÑghena 
ÈpattiyÈ1 appaÔikamme ukkhepanÊyakammakato asambhogaÑ saÑghenÈ”ti. 
 

AdhammakammadvÈdasaka 

 57. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca 
duv|pasantaÒca. AsammukhÈ kataÑ hoti, appaÔipucchÈ kataÑ hoti, 
appaÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ 
ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti 
avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca 
duv|pasantaÒca. AnÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ 
hoti, desitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti -pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, asÈretvÈ kataÑ 
hoti, ÈpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti -pa-. AsammukhÈ kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AppaÔipucchÈ kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AppaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AnÈpattiyÈ kataÑ hoti, 
adhammena kataÑ hoti, vaggena katÑ hoti -pa-. AdesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ 
kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. DesitÈya 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
AcodetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
AsÈretvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
ŒpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ 
hoti. Imehi kho bhikkhave hÊha~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca 
duv|pasantaÒca. 
 

ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakamme 
 

AdhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Channo bhikkhu ÈpattiyÈ (SÊ, Ka) 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 61 

DhammakammadvÈdasaka 

 58. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca 
suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ hoti, paÔipucchÈ kataÑ hoti, paÔiÒÒÈya 
kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca 
suv|pasantaÒca. ŒpattiyÈ kataÑ hoti, desanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ katÑ hoti, 
adesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti -pa-. CodetvÈ kataÑ hoti, sÈretvÈ kataÑ hoti, 
ÈpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti -pa-. SammukhÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ 
hoti. Samaggena kataÑ hoti -pa-. PaÔipucchÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ 
hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. PaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, dhammena kataÑ 
hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. ŒpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ 
hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. DesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ kataÑ hoti, 
dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. AdesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. CodetvÈ kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. SÈretvÈ kataÑ hoti, 
dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. ŒpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ 
hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. 
 

ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakamme 
 

DhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
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Œka~khamÈnachakka 

 59. * TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 
BhaÓÉanakÈrako hoti kalahakÈrako vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe 
adhikaraÓakÈrako, bÈlo hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho 
viharati ananulomikehi gihisaÑsaggehi. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 
AdhisÊle sÊlavipanno hoti, ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ 
diÔÔhivipanno hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa 
bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 
Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, SaÑghassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 TiÓÓaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko bhaÓÉanakÈrako hoti 
kalahakÈrako vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, eko 
bÈlo hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, eko gihisaÑsaÔÔho viharati 
ananulomikehi gihi saÑsaggehi. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko adhisÊle 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 220 piÔÔhepi. 
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sÊlavipanno hoti. Eko ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, eko atidiÔÔhiyÈ 
diÔÔhivipanno hoti. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 
Èka~khamÈno saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko Buddhassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, eko Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko SaÑghassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno 
saÑgho ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 
 

ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakamme 
 

Œka~khamÈnachakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
TecattÈlÊsavatta 

 60. ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammakatena bhikkhave 
bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. TatrayaÑ sammÈ vattanÈ–na 
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo, na 
bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, sammatenapi bhikkhuniyo na 
ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ, na 
pakatattassa bhikkhuno abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ 
sÈmicikammaÑ ÈsanÈbhihÈro seyyÈbhihÈro pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ pattacÊvarappaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ 
sÈditabbaÑ, na pakatatto bhikkhu sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsetabbo, na 
ÈcÈravipattiyÈ anuddhaÑsetabbo, na diÔÔhivipattiyÈ anuddhaÑsetabbo, na 
ÈjÊvavipattiyÈ anuddhaÑsetabbo, na bhikkhu bhikkh|hi bhedetabbo, na 
gihiddhajo dhÈretabbo, na titthiyaddhajo dhÈretabbo, na titthiyÈ sevitabbÈ, 
bhikkh| sevitabbÈ, bhikkhusikkhÈya sikkhitabbaÑ, na pakatattena 
bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse 
vatthabbaÑ, na ekacchanne ÈvÈse 
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vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ, 
na pakatatto bhikkhu ÈsÈdetabbo anto vÈ bahi vÈ, na pakatattassa bhikkhuno 
uposatho Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na 
anuvÈdo paÔÔhapetabbo, na okÈso kÈretabbo, na codetabbo, na sÈretabbo, na 
bhikkh|hi sampayojetabbanti. 
 

ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakamme 
 

TecattÈlÊsavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

 61. Atha kho saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ akÈsi asambhogaÑ saÑghena. So saÑghena ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammakato tamhÈ ÈvÈsÈ aÒÒaÑ ÈvÈsaÑ agamÈsi. 
Tattha bhikkh| neva abhivÈdesuÑ, na paccuÔÔhesuÑ, na aÒjalikammaÑ, na 
sÈmÊcikammaÑ akaÑsu, na sakkarisu, na garuÑ kariÑsu, na mÈnesuÑ, na 
p|jesuÑ. So bhikkh|hi asakkariyamÈno agarukariyamÈno amÈniyamÈno 
ap|jiyamÈno asakkÈrapakato tamhÈpi ÈvÈsÈ aÒÒaÑ ÈvÈsaÑ agamÈsi. 
Tatthapi bhikkh| neva abhivÈdesuÑ, na paccuÔÔhesuÑ, na aÒjalikammaÑ, na 
sÈmÊcikammaÑ akaÑsu, na sakkariÑsu, na garuÑ kariÑsu, na mÈnesuÑ, na 
p|jesuÑ. So bhikkh|hi asakkariyamÈno agarukariyamÈno amÈniyamÈno 
ap|jiyamÈno asakkÈrapakato tamhÈpi ÈvÈsÈ aÒÒaÑ ÈvÈsaÑ agamÈsi. 
Tatthapi bhikkh| neva abhivÈdesuÑ, na paccuÔÔhesuÑ, na aÒjalikammaÑ, na 
sÈmÊcikammaÑ akaÑsu, na sakkariÑsu, na garuÑ kariÑsu, na mÈnesuÑ, na 
p|jesuÑ. So bhikkh|hi asakkariyamÈno agarukariyamÈno amÈniyamÈno 
ap|jiyamÈno asakkÈrapakato punadeva KosambiÑ paccÈgaÒchi. So sammÈ 
vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, bhikkh| upasa~kamitvÈ evaÑ vadeti 
“ahaÑ Èvuso saÑghena ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammakato 
sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, netthÈraÑ vattÈmi, kathaÑ nu khÈ mayÈ 
paÔipajjitabban”ti. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. Tena hi 
bhikkhave saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetu. 
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NappaÔippassambhetabbatecattÈlÊsaka 

 62. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 
UpasampÈdeti, nissayaÑ deti, sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, 
bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi 
kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 * Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 
YÈya ÈpattiyÈ saÑghena ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ 
hoti, taÑ ÈpattiÑ Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, 
kammaÑ garahati, kammike garahati -pa-. Pakatattassa bhikkhuno 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ 
sÈdiyati -pa-. Pakatattassa bhikkhuno seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ 
pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ pattacÊvarappaÔiggahaÓaÑ nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ sÈdiyati -pa-. PakatattaÑ bhikkhuÑ sÊlavipattiyÈ 
anuddhaÑseti, ÈcÈravipattiyÈ anuddhaÑseti, diÔÔhivipattiyÈ anuddhaÑseti, 
ÈjÊvavipattiyÈ anuddhaÑseti, bhikkhuÑ bhikkh|hi bhedeti -pa-. GihiddhajaÑ 
dhÈreti, titthiyaddhajaÑ dhÈreti, titthiye sevati, bhikkh| na sevati, 
bhikkhusikkhÈya na sikkhati -pa-. Pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ 
ekacchanne ÈvÈse vasati, ekacchanne anÈvÈse vasati, ekacchanne ÈvÈse vÈ 
anÈvÈse vÈ vasati, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ ÈsanÈ na vuÔÔhÈti, pakatattaÑ 
bhikkhuÑ ÈsÈdeti anto vÈ bahi vÈ. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. Pakatattassa 
bhikkhuno uposathaÑ Ôhapeti, pavÈraÓaÑ Ôhapeti, savacanÊyaÑ karoti, 
anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, okÈsaÑ kÈreti, codeti, sÈreti, bhikkh|hi 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 317 piÔÔhepi. 
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sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 
 

ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakamme 
 

NappaÔippassambhetabbatecattÈlÊsakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
PaÔippassambhetabbatecattÈlÊsaka 

 63. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na 
upasampÈdeti, na nissayaÑ deti, na sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, na 
bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, sammatopi bhikkhuniyo na ovadati. 
Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ 
saÑghena ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ 
ÈpattiÑ na Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ na 
garahati, kammike na garahati -pa-. Na pakatattassa bhikkhuno 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ 
sÈdiyati -pa-. Na pakatattassa bhikkhuno seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ 
pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ pattacÊvarappaÔiggahaÓaÑ nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ sÈdiyati -pa-. Na pakatattaÑ bhikkhuÑ sÊlavipattiyÈ 
anuddhaÑseti, na ÈcÈravipattiyÈ anuddhaÑseti, na diÔÔhivipattiyÈ 
anuddhaÑseti, na ÈjÊvavipattiyÈ anuddhaÑseti, na bhikkhuÑ bhikkh|hi 
bhedeti -pa-. Na gihiddhajaÑ dhÈreti, na titthiyaddhajaÑ dhÈreti, na titthiye 
sevati, bhikkh| sevati, bhikkhusikkhÈya sikkhati -pa-. Na pakatattena 
bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vasati, na ekacchanne anÈvÈse vasati, 
na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vasati, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ ÈsanÈ 
vuÔÔhÈti, na pakatattaÑ bhikkhuÑ ÈsÈdeti anto vÈ bahi vÈ. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 
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 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na pakatattassa 
bhikkhuno uposathaÑ Ôhapeti, na pavÈraÓaÑ Ôhapeti, na savacanÊyaÑ karoti, 
na anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, na okÈsaÑ kÈreti, na codeti, na sÈreti, na bhikkh|hi 
sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 
 

ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakamme 
 

PaÔippassambhetabbatecattÈlÊsakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 64. EvaÒca pana bhikkhave paÔippassambhetabbaÑ, tena bhikkhave 
Channena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante saÑghena ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, 
netthÈraÑ vattÈmi, ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyassa kammassa 
paÔippassaddhiÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu saÑghena ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, 
netthÈraÑ vattati, ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyassa kammassa 
paÔippassaddhiÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho Channassa 
bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambheyya, 
esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu saÑghena ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, 
netthÈraÑ vattati, ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyassa kammassa 
paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambheti, yassÈyasmato 
khamati Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyassa 
kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 
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 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Channo bhikkhu saÑghena ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, 
netthÈraÑ vattati, ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyassa kammassa 
paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambheti, yassÈyasmato 
khamati Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyassa 
kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 PaÔippassaddhaÑ saÑghena Channassa bhikkhuno ÈpattiyÈ 
appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakamma 

 65. * Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena AriÔÔhassa nÈma 
bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa1 evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ 
uppannaÑ hoti “tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ 
antarÈyÈyÈ”ti. AssosuÑ kho sambahulÈ bhikkh| “AriÔÔhassa nÈma kira 
bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ 
‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ 
dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ’ti”. Atha kho te 
bhikkh| yena AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ gaddhabÈdhipubbaÑ etadavocuÑ 
“saccaÑ kira te Èvuso AriÔÔha evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ 
‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ 
dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ’ti”. EvaÑbyÈ kho 
ahaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
______________________________________________________________ 
 1. GandhabÈdhipubbassa (Ka) 
 * IdaÑ vatthu Vi 2. 175; Ma 1. 182 piÔÔhÈdÊsupi ÈgataÑ. 
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yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈti. 

 MÈvuso AriÔÔha evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu 

Bhagavato abbhakkhÈnaÑ1, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya, 
anekapariyÈyenÈvuso AriÔÔha antarÈyikÈ dhammÈ antarÈyikÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, alaÒca pana te paÔisevato antarÈyÈya. AppassÈdÈ kÈmÈ vuttÈ 

BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ2, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. 
AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo 
ettha bhiyyo. MaÑsapes|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ -pa-. TiÓukk|pamÈ 
kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. A~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. 
Supinak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. YÈcitak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. 
Rukkhaphal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Asis|n|pamÈ kÈmÈ vuttÈ 
BhagavatÈ. Sattis|l|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Sappasir|pamÈ kÈmÈ vuttÈ 
BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyoti. 

 Evampi kho AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo tehi bhikkh|hi 
vuccamÈno tatheva taÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa 
voharati “evaÑbyÈ kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, 
yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ 
antarÈyÈyÈ”ti. Yato ca kho te bhikkh| nÈsakkhiÑsu AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ 
gaddhabÈdhipubbaÑ etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ vivecetuÑ, atha kho te 
bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ gaddhabÈdhipubbaÑ 
paÔipucchi “saccaÑ kira te AriÔÔha evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ 
uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme 
antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ’ti”. 
EvaÑbyÈ kho ahaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. AbbhÈcikkhanaÑ (Ka) 2. Bah|pÈyÈyÈ (SÊ, SyÈ) 
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 Kassa nu kho nÈma tvaÑ moghapurisa mayÈ evaÑ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈsi. Nanu mayÈ moghapurisa anekapariyÈyena antarÈyikÈ dhammÈ 
antarÈyikÈ vuttÈ, alaÒca pana te paÔisevato antarÈyÈya. AppassÈdÈ kÈmÈ 
vuttÈ mayÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. 
AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha 
bhiyyo. MaÑsapes|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ -pa-. TiÓukk|pamÈ kÈmÈ vuttÈ 
mayÈ. A~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. Supinak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. 
YÈcitak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. R|kkhaphal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. 
Asis|n|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. Sattis|l|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. 
Sappasir|pamÈ kÈmÈ vutthÈ mayÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha 
bhiyyo. Atha ca pana tvaÑ moghapurisa attanÈ duggahitena1 amhe ceva 
abbhÈcikkhasi, attÈnaÒca khaÓasi, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavasi, taÒhi te 
moghapurisa bhavissati dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. NetaÑ moghapurisa 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi–tena hi bhikkhave saÑgho AriÔÔhassa bhikkhuno 
gaddhabÈdhipubbassa pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ karotu asambhogaÑ saÑghena. EvaÒca pana 
bhikkhave kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ AriÔÔho bhikkhu codetabbo, codetvÈ 
sÈretabbo, sÈretvÈ ÈpattiÑ Èropetabbo, ÈpattiÑ ÈropetvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 66. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, AriÔÔhassa bhikkhuno 
gaddhabÈdhipubbassa evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘tathÈhaÑ 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ’ti. So taÑ diÔÔhiÑ na 
paÔinissajjati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho AriÔÔhassa bhikkhuno 
gaddhabÈdhipubbassa pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyya asambhogaÑ saÑghena, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, AriÔÔhassa bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa 
evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. Duggahitena diÔÔhigatena (SyÈ) 
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yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ 
antarÈyÈyÈ’ti. So taÑ diÔÔhiÑ na paÔinissajjati, saÑgho AriÔÔhassa bhikkhuno 
gaddhabÈdhipubbassa pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ karoti asambhogaÑ saÑghena, yassÈyasmato khamati 
AriÔÔhassa bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyassa kammassa karaÓaÑ asambhogaÑ saÑghena, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatvaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, AriÔÔhassa bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa 
evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te 
paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ’ti, so taÑ diÔÔhiÑ na paÔinissajjati, saÑgho 
AriÔÔhassa bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ karoti asambhogaÑ saÑghena, yassÈyasmato khamati 
AriÔÔhassa bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyassa kammassa karaÓaÑ asambhogaÑ saÑghena, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 KataÑ saÑghena AriÔÔhassa bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ asambhogaÑ saÑghena, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 ŒvÈsaparamparaÒca bhikkhave saÑsatha “AriÔÔho bhikkhu 
gaddhabÈdhipubbo saÑghena pÈpikÈya1 diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammakato asambhogaÑ saÑghenÈ”ti. 
 

AdhammakammadvÈdasaka 

 67. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti 
avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AsammukhÈ kataÑ hoti, appaÔipucchÈ 
kataÑ hoti, appaÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi 
samannÈgataÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GaddhabÈdhipubbo pÈpikÈya (SÊ, Ka) 
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pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca 
hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti 
avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AnÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesanÈgÈminiyÈ 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, desitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti -pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, 
asÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti -pa-. AsammukhÈ kataÑ 
hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AppaÔipucchÈ kataÑ 
hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AppaÔiÒÒÈya kataÑ 
hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AnÈpattiyÈ kataÑ 
hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. AdesanÈgÈminiyÈ 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
DesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti 
-pa-. AcodetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
ŒsÈretvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti -pa-. 
ŒpattiÑ anÈropetvÈ kataÑ hoti, adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ 
hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ adhammakammaÒca hoti 
avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 
 

PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakamme 
 

AdhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
DhammakammadvÈdasaka 

 68. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ hoti, paÔipucchÈ kataÑ 
hoti, paÔiÒÒÈya kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca 
hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. 
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 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. ŒpattiyÈ kataÑ hoti, desanÈgÈminiyÈ 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, adesitÈya ÈpattiyÈ kataÑ hoti -pa-. CodetvÈ kataÑ hoti, 
sÈretvÈ kataÑ hoti, ÈpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti -pa-. SammukhÈ kataÑ hoti, 
dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. PaÔipucchÈ kataÑ hoti, 
dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. PaÔiÒÒÈya kataÑ hoti, 
dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. ŒpattiyÈ kataÑ hoti, 
dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. DesanÈgÈminiyÈ ÈpattiyÈ 
kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. AdesitÈya 
ÈpattiyÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
CodetvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
SÈretvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti -pa-. 
ŒpattiÑ ÈropetvÈ kataÑ hoti, dhammena kataÑ hoti, samaggena kataÑ hoti. 
Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ dhammakammaÒca hoti 
vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. 

PÈpikÈya diÔÔhÈyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakamme 

DhammakammadvÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
Œka~khamÈnachakka 

 69. * TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. 
BhaÓÉanakÈrako hoti kalahakÈrako vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe 
adhikaraÓakÈrako, bÈlo hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho 
viharati ananulomikehi gihisaÑsaggehi. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. (1) 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 220 piÔÔhepi. 
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 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. AdhisÊle sÊlavipanno hoti, ajjhÈcÈre 
ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. (2) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, Dhammassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. (3) 

 TiÓÓaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko bhaÓÉanakÈrako hoti 
kalahakÈrako vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, eko 
bÈlo hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, eko gihisaÑsaÔÔho viharati 
ananulomikehi gihisaÑsaggehi. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 
Èka~khamÈno saÑgho pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. (4) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko 
adhisÊle sÊlavipanno hoti, eko ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, eko atidiÔÔhiyÈ 
diÔÔhivipanno hoti. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ 
Èka~khamÈno saÑgho pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. (5) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. Eko 
Buddhassa avaÓÓaÑ bhasati, eko Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko 
SaÑghassa avaÓÓaÑ 
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bhÈsati. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kareyya. (6) 

PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakamme 

Aka~khamÈnachakkaÑ niÔÔhitaÑ. 
____ 

 
TecattÈlÊsavatta 

 70. PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammakatena 
bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ–na 
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo, na 
bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, sammatenapi bhikkhuniyo na 
ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ -
pa-. Na pakatattassa bhikkhuno uposatho Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ 
ÔhapetabbÈ, na savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na anuvÈdo paÔÔhapetabbo, na okÈso 
kÈretabbo, na codetabbo, na sÈretabbo, na bhikkh|hi sampayojetabbanti. 

PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakamme 

TecattÈlÊsavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 71. Atha kho saÑgho AriÔÔhassa bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ akÈsi asambhogaÑ 
saÑghena. So saÑghena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammakato vibbhami. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo 
saÑghena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammakato 
vibbhamissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave AriÔÔho bhikkhu 
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gaddhabÈdhipubbo saÑghena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammakato vibbhamatÊ”ti1. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi nÈma so bhikkhave 
moghapuriso saÑghena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammakato vibbhamissati. NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–
tena hi bhikkhave saÑgho pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetu. 

NappaÔippassambhetabbatecattÈlÊsaka 

 72. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 
UpasampÈdeti, nissayaÑ deti, sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, 
bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi 
kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 

 * Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhe-
tabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ Èpajjati, aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, 
tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ -pa-. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ nappaÔippassambhetabbaÑ. 
Pakatattassa bhikkhuno uposathaÑ Ôhapeti, pavÈraÓaÑ Ôhapeti, savacanÊyaÑ 
karoti, anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, okÈsaÑ kÈreti, codeti, sÈreti, bhikkh|hi 
sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ 
nappaÔippassambhetabbaÑ. 

PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakamme 

NappaÔippassambhetabbatecattÈlÊsakaÑ niÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VibbhamÊti (SÊ, Ka) * Vi 5. 317 piÔÔhepi. 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 77 

PaÔippassambhetabbatecattÈlÊsaka 

 73. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na 
upasampÈdeti, na nissayaÑ deti, na sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, na 
bhikkhunovÈdakasammutiÑ sÈdiyati, sammatopi bhikkhuniyo na ovadati. 
Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 

 Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ. YÈya ÈpattiyÈ saÑghena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ kataÑ hoti, taÑ ÈpattiÑ na Èpajjati, 
aÒÒaÑ vÈ tÈdisikaÑ, tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ, kammaÑ na garahati, kammike 
na garahati. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ 
paÔippassambhetabbaÑ -pa-. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. Na 
pakatattassa bhikkhuno uposathaÑ Ôhapeti, na pavÈraÓaÑ Ôhapeti, na 
savacanÊyaÑ karoti, na anuvÈdaÑ paÔÔhapeti, na okÈsaÑ kÈreti, na codeti, na 
sÈreti, na bhikkh|hi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi 
samannÈgatassa bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 

PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakamme 

PaÔippassambhetabbatecattÈlÊsakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 74. EvaÒca pana bhikkhave paÔippassambhetabbaÑ, tena bhikkhave 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammakatena bhikkhunÈ 
saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ 
bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante saÑghena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, 
netthÈraÑ vattÈmi, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
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ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. 
Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghena 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, 
lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghena 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, 
lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa 
bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ 
paÔippassambheti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghena pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammakato sammÈ vattati, lomaÑ 
pÈteti, netthÈraÑ vattati, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyassa 
kammassa paÔippassaddhiÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno 
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ paÔippassambheti, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyassa kammassa paÔippassaddhi, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 PaÔippassaddhaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhepanÊyakammaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 

Kammakkhandhako paÔhamo. 

Imamhi khandhake vatth| satta. 
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TassuddÈnaÑ 

   PaÓÉulohitakÈ bhikkh|, sayaÑ bhaÓÉanakÈrakÈ. 
   TÈdise upasa~kamma, ussahiÑsu ca bhaÓÉane. 

   AnuppannÈpi jÈyanti1, uppannÈnipi vaÉÉhare2. 
   AppicchÈ pesalÈ bhikkh|, ujjhÈyanti padassato3. 

   SaddhammaÔÔhitiko Buddho, sayambh| aggapuggalo. 
   ŒÓÈpesi tajjanÊya, kammaÑ SÈvatthiyaÑ jino. 

   AsammukhÈppaÔipucchÈ, ppaÔiÒÒÈya kataÒca yaÑ. 
   AnÈpatti adesane, desitÈya kataÒca yaÑ. 

   AcodetvÈ asÈretvÈ, anÈropetvÈ ca yaÑ kataÑ. 
   AsammukhÈ adhammena, vaggena cÈpi4 yaÑ kataÑ. 

   AppaÔipucchÈ adhammena, puna vaggena4 yaÑ kataÑ. 
   AppaÔiÒÒÈya adhammena, vaggena cÈpi4 yaÑ kataÑ. 

   AnÈpatti5 adhammena, vaggena cÈpi4 yaÑ kataÑ. 
   AdesanÈgÈminiyÈ, adhammevaggameva ca. 

   DesitÈya adhammena, vaggenÈpi tatheva ca. 
   AcodetvÈ adhammena, vaggenÈpi tatheva ca. 

   AsÈretvÈ adhammena, vaggenÈpi tatheva ca. 
   AnÈropetvÈ adhammena, vaggenÈpi tatheva ca. 

   KaÓhavÈranayeneva, sukkavÈraÑ vijÈniyÈ. 
   SaÑgho Èka~khamÈno ca, yassa tajjanÊyaÑ kare. 

   BhaÓÉanaÑ bÈlo saÑsaÔÔho, adhisÊle ajjhÈcÈre. 
   AtidiÔÔhivipannassa, saÑgho tajjaniyaÑ kare. 
______________________________________________________________ 
 1. AnuppannÈni jÈyanti (SÊ, SyÈ) 
 2. UppannÈni pavaÉÉhare (SÊ), uppannÈpi pavaÉÉhanti (Ka) 
 3. ParÊsato (SyÈ), parassato (SÊ) 4. VaggenÈpi ca (SÊ, SyÈ) 5. AnÈpattiyÈ (SÊ, SyÈ) 
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   Buddhadhammassa saÑghassa, avaÓÓaÑ yo ca bhÈsati. 
   TiÓÓannampi ca bhikkh|naÑ, saÑgho tajjaniyaÑ kare. 

   BhaÓÉanaÑ kÈrako eko, bÈlo saÑsagganissito. 
   AdhisÊle ajjhÈcÈre, tatheva atidiÔÔhiyÈ. 

   Buddhadhammassa saÑghassa, avaÓÓaÑ yo ca bhÈsati. 
   TajjanÊyakammakato, evaÑ sammÈnuvattanÈ. 

   UpasampadanissayÈ, sÈmaÓeraÑ upaÔÔhanÈ. 
   OvÈdasammatenÈpi, na kare tajjanÊkato. 

   NÈpajje taÒca ÈpattiÑ, tÈdisaÒca tato paraÑ. 
   KammaÒca kammike cÈpi, na garahe tathÈvidho. 

   UposathaÑ pavÈraÓaÑ, pakatattassa naÔÔhape. 

   SavacaniÑ1 anuvÈdo, okÈso codanena ca. 

   SÈraÓaÑ sampayogaÒca, na kareyya tathÈvidho. 
   UpasampadanissayÈ, sÈmaÓeraÑ upaÔÔhanÈ. 

   OvÈdasammatenÈpi, paÒcaha~gehi2 na sammati. 
   TaÒcÈpajjati ÈpattiÑ, tÈdisaÒca tato paraÑ. 

   KammaÒca kammike cÈpi, garahanto na sammati. 
   UposathaÑ pavÈraÓaÑ, savacanÊyÈ ca novÈdo. 

   OkÈso codanaÒceva, sÈraÓÈ sampayojanÈ. 
   ImehaÔÔha~gehi yo yutto, tajjanÈnupasammati. 

   KaÓhavÈranayeneva, sukkavÈraÑ vijÈniyÈ. 
   BÈlo Èpattibahulo, saÑsaÔÔhopi ca seyyaso. 

   NiyassakammaÑ Sambuddho, ÈÓÈpesi MahÈmuni. 
   KÊÔÈgirismiÑ dve bhikkh|, AssajipunabbasukÈ. 
______________________________________________________________ 

 1. Na savacaniyaÑ (SÊ, SyÈ) 2. PaÒca-a~go (Ka)   
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    AnÈcÈraÒca vividhaÑ, ÈcariÑsu asaÒÒatÈ. 
    PabbÈjanÊyaÑ Sambuddho, kammaÑ SÈvatthiyaÑ Jino. 
    MacchikÈsaÓÉe Sudhammo, CittassÈvÈsiko ahu.  

    JÈtivÈdena khuÑseti, Sudhammo cittupÈsakaÑ. 
    PaÔisÈraÓÊyakammaÑ, ÈÓÈpesi TathÈgato. 

    KosambiyaÑ ChannaÑ bhikkhuÑ, nicchantÈpattiÑ passituÑ. 
    Adassane ukkhipituÑ, ÈÓÈpesi Jinuttamo.   

    Channo taÑyeva ÈpattiÑ, paÔikÈtuÑ na icchati. 
    UkkhepanÈppaÔikamme, ÈÓÈpesi VinÈyako. 

    PÈpadiÔÔhi AriÔÔhassa, Èsi aÒÒÈÓanissitÈ. 

    DiÔÔhiyÈppaÔinissagge1, ukkhepaÑ JinabhÈsitaÑ.   

    NiyassakammaÑ pabbajjaÑ2, tatheva paÔisÈraÓÊ. 
    AdassanÈppaÔikamme, anissagge ca diÔÔhiyÈ. 

    DavÈnÈcÈr|paghÈti, micchÈ-ÈjÊvameva ca. 
    PabbÈjanÊyakammamhi, atirekapadÈ ime.   

    AlÈbhÈvaÓÓÈ dve paÒca, dve paÒcakÈti nÈmakÈ3. 
    PaÔisÈraÓÊyakammamhi, atirekapadÈ ime. 

    TajjanÊyaÑ niyassaÒca, duve kammÈpi sÈdisÈ4. 

    PabbajjÈ5 paÔisÈrÊ ca, atthi padÈtirittatÈ.   

    Tayo ukkhepanÈ kammÈ, sadisÈ te vibhattito. 
    TajjanÊyanayenÈpi, sesakammaÑ vijÈniyÈti. 
 

Kammakkhandhako niÔÔhito. 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhi-appaÔinissagge (Ka) 2. PabbÈjaÑ (Ka) 3. Dve paÒcakoti nÈmako (Ka) 
 4. Kammesu sadisaÑ (Ka) 5. PabbÈjÈ (Ka)

 



  

2. PÈrivÈsikakkhandhaka 
 

1. PÈrivÈsikavatta 

 75. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena pÈrivÈsikÈ bhikkh| 
sÈdiyanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ bhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ 
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ 
pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne 
paÔÔhiparikammaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma pÈrivÈsikÈ bhikkh| sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ 
bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ 
ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikamman”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave pÈrivÈsikÈ 
bhikkh| sÈdiyanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ 
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ 
pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne 
piÔÔhiparikamman”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ 
ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi nÈma bhikkhave pÈrivÈsikÈ bhikkh| 
sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ 
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ 
pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ. NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- 
vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–na bhikkhave 
pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sÈditabbaÑ pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ 
paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈro seyyÈbhihÈro 
pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ, yo sÈdiyeyya, Èpatti dukkaÔassa. 

 AnajÈnÈmi bhikkhave pÈrivÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ mithu yathÈvuÉÉhaÑ 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ 
seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. 
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 AnujÈnÈmi bhikkhave pÈrivÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ paÒca yathÈvuÉÉhaÑ 
uposathaÑ pavÈraÓaÑ vassikasÈÔikaÑ oÓojanaÑ bhattaÑ. Tena hi bhikkhave 
pÈrivÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ paÒÒapessÈmi, yathÈ pÈrivÈsikehi 
bhikkh|hi vattitabbaÑ. 
 
 76. PÈrivÈsikena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. TatrÈyaÑ 
sammÈvattanÈ– 

 Na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero 
upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, sammatenapi 
bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena parivÈso dinno hoti, sÈ 
Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na 
garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ, na pakatattassa bhikkhuno uposatho 
Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na anuvÈdo 
paÔÔhapetabbo, na okÈso kÈretabbo, na codetabbo, na sÈretabbo, na 
bhikkh|hi sampayojetabbaÑ. 

 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ pakatattassa bhikkhuno purato 
gantabbaÑ, na purato nisÊditabbaÑ, yo hoti saÑghassa Èsanapariyanto 
seyyÈpariyanto vihÈrapariyanto, so tassa padÈtabbo, tena ca so sÈditabbo. 

 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ 
puresamaÓena vÈ pacchÈsamaÓena vÈ kulÈni upasa~kamitabbÈni, na 
ÈraÒÒika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ1, na piÓÉapÈtika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na ca 
tappaccayÈ piÓÉapÈto nÊharÈpetabbo “mÈ maÑ jÈniÑs|”ti. 

 PÈrivÈsikena bhikkhave bhikkhunÈ Ègantukena ÈrocetabbaÑ, 
Ègantukassa ÈrocetabbaÑ, uposathe ÈrocetabbaÑ, pavÈraÓÈya ÈrocetabbaÑ, 
sace gilÈno hoti, d|tenapi ÈrocetabbaÑ. 

 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ abhikkhuko 
ÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈditabbaÑ (Ka) 
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 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ abhikkhuko 

anÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave 

pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ 

gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ abhikkhuko 

ÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave 

pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ abhikkhuko anÈvÈso gantabbo 

aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ 

sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra 

pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ 

abhikkhuko ÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na 

bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ 

abhikkhuko anÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na 

bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ 

abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra 

antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ sabhikkhuko 

ÈvÈso gantabbo yatthassu bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena 

aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 

sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo yatthassu bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra 

pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ 

sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu 

bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo yatthassu bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ 
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aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ 

sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo yatthassu bhikkh| 

nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave 

pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso 

vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra 

antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo yatthassu bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra 

pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ 

sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo yatthassu 

bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Na bhikkhave 

pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko 

ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra 

pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 

 80. Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ 

“sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 

sabhikkhuko anÈvÈso yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ 

“sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ 

jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ 

“sakkomi ajjeva gantun”ti. 
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 Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 
sabhikkhuko anÈvÈso yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ 
“sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 
sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ 
jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ 
anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko ÈvÈso yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ 
jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ 
anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko anÈvÈso yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ 
jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ 
anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| 
samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva gantun”ti. 
 
 81. Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ 
saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vattabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse vatthabbaÑ, 
na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ 
ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ, pakatatto bhikkhu Èsanena nimante tabbo, na 
pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne 
ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsamana nisÊditabbaÑ, na 
ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame 
ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante1 ca~keme ca~kamitabbaÑ. 
 
 82. Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ pÈrivÈsikena vuÉÉhatarena 
bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- 
mÈnattÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ saddhiÑ 
-pa- abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vatthabbaÑ, na 
ekacchanne anÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ 
vatthabbaÑ, na ekÈsane 
______________________________________________________________ 
 1. Ca~kamantaÑ (AÔÔhakathÈyaÑ saÑvaÓÓetabbapÈÔho) 
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nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ 
nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce 
ca~kame ca~kamante ucce ca~kame ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ 
ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ. 

 * PÈrivÈsikacatuttho ce bhikkhave parivÈsaÑ dadeyya, m|lÈya 
paÔikasseyya, mÈnattaÑ dadeyya, taÑvÊso abbheyya, akammaÑ1 na ca 
karaÓÊyanti. 
 

CatunnavutipÈrivÈsikavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 83. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ etadavoca “kati nu kho bhante 
pÈrivÈsikassa bhikkhuno ratticchedÈ”ti. Tayo kho UpÈli pÈrivÈsikassa 
bhikkhuno ratticchedÈ, sahavÈso vippavÈso anÈrocanÈ, ime kho UpÈli tayo 
pÈrivÈsikassa bhikkhuno ratticchedÈti. 
 
 84. Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ mahÈbhikkhusaÑgho 
sannipatito hoti, na sakkonti pÈrivÈsikÈ bhikkh| parivÈsaÑ sodhetuÑ, 
Bhagavato2 etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave parivÈsaÑ 
nikkhipituÑ. EvaÒca pana bhikkhave nikkhipitabbo, tena pÈrivÈsikena 
bhikkhunÈ ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “parivÈsaÑ 
nikkhipÈmÊ”ti, nikkhitto hoti parivÈso. “VattaÑ nikkhipÈmÊ”ti, nikkhitto hoti 
parivÈso. 
 
 85. Tena kho pana samayena SÈvatthiyÈ bhikkh| tahaÑ tahaÑ 
pakkamiÑsu, sakkonti pÈrivÈsikÈ bhikkh| parivÈsaÑ sodhesuÑ, Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave parivÈsaÑ samÈdiyituÑ3. 
EvaÒca pana bhikkhave samÈdiyitabbo4, tena pÈrivÈsikena bhikkhunÈ ekaÑ 
bhikkhuÑ 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3. 442 piÔÔhe. 1. AkammaÑ taÑ (SyÈ) 
 2. Te bhikkh| Bhagavato (SyÈ, evamuparipi) 3. SamÈdÈtuÑ (SyÈ, KaÑ) 
 4. SamÈditabbo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “parivÈsaÑ samÈdiyÈmÊ”ti, samÈdinno hoti 
parivÈso. “VattaÑ samÈdiyÈmÊ”ti, samÈdinno hoti parivÈso. 
 

PÈrivÈsikavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
2. M|lÈyapaÔikassanÈrahavatta 

 86. Tena kho pana samayena m|lÈyapaÔikassanÈrahÈ bhikkh| sÈdiyanti 
pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ 
sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
m|lÈyapaÔikassanÈrahÈ bhikkh| sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikamman”ti. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave 
m|lÈyapaÔikassanÈrahÈ bhikkh| sÈdiyanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikamman”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi 
nÈma bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahÈ bhikkh| sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ 
bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. 
NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ passÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–na bhikkhave 
m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sÈditabbaÑ pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈro 
seyyÈbhihÈro pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ, yo sÈdiyeyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahÈnaÑ bhikkh|naÑ 
mithu yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahÈnaÑ 
bhikkh|naÑ paÒca yathÈvuÉÉhaÑ 
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uposathaÑ pavÈraÓaÑ vassikasÈÔikaÑ oÓojanaÑ bhattaÑ. Tena hi bhikkhave 

m|lÈyapaÔikassanÈrahÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ paÒÒapessÈmi, yathÈ 

m|lÈyapaÔikassanÈrahehi bhikkh|hi vattitabbaÑ. 

 

 87. M|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. 

TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ– 

 Na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero 

upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, sammatenapi 

bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena m|lÈya paÔikassanÈraho 

kato hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, 

kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ, na pakatattassa 

bhikkhuno uposatho Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na savacanÊyaÑ 

kÈtabbaÑ, na anuvÈdo paÔÔhapetabbo, na okÈso kÈretabbo, na codetabbo, na 

sÈretabbo, na bhikkh|hi sampayojetabbaÑ. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ pakatattassa 

bhikkhuno purato gantabbaÑ, na purato nisÊditabbaÑ, yo hoti saÑghassa 

Èsanapariyanto seyyÈpariyanto vihÈrapariyanto, so tassa padÈtabbo, tena ca 

so sÈditabbo. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ pakatattena 

bhikkhunÈ puresamaÓena vÈ pacchÈsamaÓena vÈ kulÈni upasa~kamitabbÈni, 

na ÈraÒÒika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na piÓÉapÈtika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na ca 

tappaccayÈ piÓÉapÈto nÊharÈpetabbo “mÈ maÑ jÈniÑs|”ti. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 

abhikkhuko ÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 

abhikkhuko anÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 
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 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra 
antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ 
anÈvÈsÈ abhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- abhikkhuko anÈvÈso gantabbo -pa- 
abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra pakattena aÒÒatra 
antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
vÈ anÈvÈsÈ vÈ abhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- abhikkhuko anÈvÈso 
gantabbo -pa- abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra pakatattena 
aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo -pa- 
sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| 
nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ 
ÈnÈvÈsÈ sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo 
-pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| 
nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
vÈ anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko anÈvÈso 
gantabbo -pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| 
nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Gantabbo bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ 
ÈvÈsÈ sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- sabhikkhuko ÈvÈso 
vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ “sakkomi 
ajjeva gantun”ti. 
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 Gantabbo bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ 
anÈvÈsÈ sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- sabhikkhuko 
ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ 
“sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ 
ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- 
sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ 
jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ pakatattena 
bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse 
vatthabbaÑ, na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, pakatattaÑ 
bhikkhuÑ disvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ, pakatatto bhikkhu Èsanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ ekÈsane nisÊditabbaÑ, na 
nÊce Èsane nisinne ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsane 
nisÊditabbaÑ, na ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante 
ucce ca~kame ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kame 
ca~kamitabbaÑ. 

 Na bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ pÈrivÈsikena 
bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- m|lÈyapaÔikassanÈrahena vuÉÉhatarena bhikkhunÈ 
saddhiÑ -pa- mÈnattÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- mÈnattacÈrikena 
bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne 
ÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchenne anÈvÈse vattabbaÑ, na ekacchanne ÈvÈse 
vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, na ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne 
ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na 
ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame 
ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ. 

 * M|lÈyapaÔikassanÈrahacatuttho ce bhikkhave parivÈsaÑ dadeyya, 
m|lÈya paÔikasseyya, mÈnattaÑ dadeyya, taÑvÊso abbheyya, akammaÑ na 
ca karaÓÊyanti. 
 

M|lÈyapaÔikassanÈrahavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3. 442 piÔÔhe. 
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3. MÈnattÈrahavatta 

 88. Tena kho pana samayena mÈnattÈrahÈ bhikkh| sÈdiyanti 
pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ 
sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
mÈnattÈrahÈ bhikkh| sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ 
paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ 
pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne 
piÔÔhiparikamman”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ 
-pa-. SaccaÑ kira bhikkhave mÈnattÈrahÈ bhikkh| sÈdiyanti pakatattÈnaÑ 
bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikammanti. 
SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ 
hi nÈma bhikkhave mÈnattÈrahÈ bhikkh| sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ 
bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. NetaÑ bhikkhave 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi–na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sÈditabbaÑ 
pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ, yo sÈdiyeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
mÈnattÈrahÈnaÑ bhikkh|naÑ mithu yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ 
paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
mÈnattÈrahÈnaÑ bhikkh|naÑ paÒca yathÈvuÉÉhaÑ uposathaÑ pavÈraÓaÑ 
vassikasÈÔikaÑ oÓojanaÑ bhattaÑ. Tena hi bhikkhave mÈnattÈrahÈnaÑ 
bhikkh|naÑ vattaÑ paÒÒapessÈmi, yathÈ mÈnattÈrahehi bhikkh|hi 
vattitabbaÑ. 
 
 89. MÈnattÈrahena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. TatrÈyaÑ 
sammÈvattanÈ– 

 Na upasampÈdetabbaÑ -pa- (YathÈ m|lÈya paÔikassanÈ, tathÈ 
vitthÈretabbaÑ.) Na bhikkh|hi sampayojetabbaÑ. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ pakatattassa bhikkhuno purato 
gantabbaÑ, na purato nisÊditabbaÑ, yo hoti saÑghassa Èsanapariyanto 
seyyÈpariyanto vihÈrapariyanto, so tassa padÈtabbo, tena ca so sÈditabbo.  
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 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ 

puresamaÓena vÈ pacchÈsamaÓena vÈ kulÈni upasa~kamitabbÈni, na 

ÈraÒÒika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na piÓÉapÈtika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na ca 

tappaccayÈ piÓÉapÈto nÊharÈpetabbo “mÈ maÑ jÈniÑs|”ti. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ abhikkhuko 

ÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ abhikkhuko 

anÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ abhikkhuko 

ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 

abhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- abhikkhuko anÈvÈso gantabbo -pa- 

abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra 

antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ 

vÈ abhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- abhikkhuko anÈvÈso gantabbo -pa- 

abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra 

antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo -pa- 

sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| 

nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko anÈvÈso 
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gantabbo -pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| 

nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ 

vÈ sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo -pa- 

sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| 

nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Gantabbo bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ 

anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva 

gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 

sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ 

anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva 

gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ 

anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- sabhikkhuko 

ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ 

“sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ 

ekacchanne ÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse vatthabbaÑ, na 

ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ 

ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ, pakatatto bhikkhu Èsanena nimantetabbo, na 

pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne 

ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na 

ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame 

ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ. 
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 Na bhikkhave mÈnattÈrahena bhikkhunÈ pÈrivÈsikena bhikkhunÈ 
saddhiÑ -pa- m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- 
mÈnattÈrahena vuÉÉhatarena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- mÈnattacÈrikena 
bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- abbhÈnÈrehena bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne 
ÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne ÈvÈse 
vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, na ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne 
ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na 
ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame 
ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ. 

 * MÈnattÈrahacatuttho ce bhikkhave parivÈsaÑ dadeyya, m|lÈya 
paÔikasseyya, mÈnattaÑ dadeyya, taÑvÊso abbheyya, akammaÑ na ca 
karaÓÊyanti. 
 

MÈnattÈrahavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
4. MÈnattacÈrikavatta 

 90. Tena kho pana samayena mÈnattacÈrikÈ bhikkh| sÈdiyanti 
pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ 
sÈmÊcikammaÑ ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
mÈnattacÈrikÈ bhikkh| sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ 
paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikamman”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave mÈnattacÈrikÈ 
bhikkh| sÈdiyanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ 
-pa- nahÈne piÔÔhiparikamman”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi nÈma bhikkhave mÈnattacÈrikÈ 
bhikkh| sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ -pa- nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ. NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- 
vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3. 442 piÔÔhe. 
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 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sÈditabbaÑ pakatattÈnaÑ 
bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ 
ÈsanÈbhihÈro seyyÈbhihÈro pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ, yo sÈdiyeyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave mÈnattacÈrikÈnaÑ bhikkh|naÑ mithu 
yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave mÈnattacarikÈnaÑ bhikkh|naÑ paÒca yathÈvuÉÉhaÑ 
uposathaÑ pavÈraÓaÑ vassikasÈÔikaÑ oÓojanaÑ bhattaÑ. Tena hi bhikkhave 
mÈnattacÈrikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ paÒÒapessÈmi, yathÈ mÈnattacÈrikehi 
bhikkh|hi vattitabbaÑ. 
 
 91. MÈnattacÈrikena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. 
TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ– 

 Na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero 
upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, sammatenapi 
bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, yÈya ÈpattiyÈ saÑghena mÈnattaÑ dinnaÑ hoti, 
sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ, aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ, tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na 
garahitabbaÑ, kammikÈ na garahitabbÈ, na pakatattassa bhikkhuno uposatho 
Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, na savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, na anuvÈdo 
paÔÔhapetabbo, na okÈso kÈretabbo na codetabbo, na sÈretabbo, na bhikkh|hi 
sampayojetabbaÑ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ pakatattassa bhikkhuno 
purato gantabbaÑ, na purato nisÊditabbaÑ, yo hoti saÑghassa 
Èsanapariyanto seyyÈpariyanto vihÈrapariyanto, so tassa padÈtabbo, tena ca 
so sÈditabbo. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ 
puresamaÓena vÈ pacchÈsamaÓena vÈ kulÈni upasa~kamitabbÈni, na 
ÈraÒÒika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na piÓÉapÈtika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na ca 
tappaccayÈ piÓÉapÈto nÊharÈpetabbo “mÈ maÑ jÈniÑs|”ti. 

 MÈnattacÈrikena bhikkhave bhikkhunÈ Ègantukena ÈrocetabbaÑ, 
Ègantukassa ÈrocetabbaÑ, uposathe ÈrocetabbaÑ, pavÈraÓÈya 
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ÈrocetabbaÑ, devasikaÑ ÈrocetabbaÑ, sace gilÈno hoti, d|tenapi 
ÈrocetabbaÑ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
abhikkhuko ÈvÈso gantabbo aÒÒatra saÑghena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
abhikkhuko anÈvÈso gantabbo aÒÒatra saÑghena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra saÑghena aÒÒatra 
antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 
abhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- abhikkhuko anÈvÈso gantabbo -pa- 
abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra saÑghena aÒÒatra 
antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ 
anÈvÈsÈ vÈ abhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- abhikkhuko anÈvÈso gantabbo 
-pa- abhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo aÒÒatra saÑghena aÒÒatra 
antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko ÈnÈvÈso gantabbo -pa- 
sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| 
nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra saÑghena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 
sabhikkhuko ÈpÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo -pa- 
sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ gantabbo yatthassu bhikkh| 
nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra saÑghena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ 
anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko ÈvÈso gantabbo -pa- sabhikkhuko anÈvÈso gantabbo 
-pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ 
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gantabbo yatthassu bhikkh| nÈnÈsaÑvÈsakÈ aÒÒatra saÑghena aÒÒatra 
antarÈyÈ. 

 Gantabbo bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ 
sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ 
anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva 
gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ anÈvÈsÈ 
sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ 
anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva 
gantun”ti. 

 Gantabbo bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ 
anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko anÈvÈso -pa- sabhikkhuko 
ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ 
“sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ 
saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse vatthabbaÑ, 
na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ 
ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ, pakatatto bhikkhu Èsanena nimantetabbo, na 
pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne 
ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na 
ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame 
ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kamitabbaÑ. 

 Na bhikkhave mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ pÈrivÈsikena bhikkhunÈ 
saddhiÑ -pa- m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- 
mÈnattÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- mÈnattacÈrikena vuÉÉhatarena 
bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne 
ÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne ÈvÈse 
vÈ anÈvase vÈ vatthabbaÑ, na ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne 
ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na 
ekaca~kame 
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ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame 
ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ. 

 * MÈnattacÈrikacatuttho ce bhikkhave parivÈsaÑ dadeyya, m|lÈya 
paÔikasseyya, mÈnattaÑ dadeyya, taÑvÊso abbheyya, akammaÑ na ca 
karaÓÊyanti. 
 
 92. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ etadavoca “kati nu kho bhante 
mÈnattacÈrikassa bhikkhuno ratticchedÈ”ti. CattÈro kho UpÈli 
mÈnattacÈrikassa bhikkhuno ratticchedÈ, sahavÈso vippavÈso anÈrocanÈ |ne 
gaÓe caraÓaÑ1, ime kho UpÈli cattÈro mÈnattacÈrikassa bhikkhuno 
ratticchedÈti. 
 
 93. Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ mahÈ bhikkhusaÑgho 
sannipatito hoti, na sakkonti mÈnattacÈrikÈ bhikkh| mÈnattaÑ sodhetuÑ, 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave mÈnattaÑ 
nikkhipituÑ. EvaÒca pana bhikkhave nikkhipitabbaÑ, tena mÈnattacÈrikena 
bhikkhunÈ ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “mÈnattaÑ 
nikkhipÈmÊ”ti, nikkhittaÑ hoti mÈnattaÑ. “VattaÑ nikkhipÈmÊ”ti, nikkhittaÑ 
hoti mÈnattanti. 
 
 94. Tena kho pana samayena SÈvatthiyÈ bhikkh| tahaÑ tahaÑ 
pakkamiÑsu, sakkonti mÈnattacÈrikÈ bhikkh| mÈnattaÑ sodhetuÑ, 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave mÈnattaÑ 
samÈdiyituÑ. EvaÒca pana bhikkhave samÈdiyitabbaÑ, tena mÈnattacÈrikena 
bhikkhunÈ ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “mÈnattaÑ 
samÈdiyÈmÊ”ti, samÈdinnaÑ hoti mÈnattaÑ. “VattaÑ samÈdiyÈmÊ”ti, 
samÈdinnaÑ hoti mÈnattanti. 
 

MÈnattacÈrikavattaÑ niÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3. 442 piÔÔhe. 1. CaraÓanti (Ka) 
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5. AbbhÈnÈratavatta 

 95. Tena kho pana samayena abbhÈnÈrahÈbhikkh| sÈdiyanti 
pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma abbhÈnÈrahÈ bhikkh| sÈdiyissanti pakatattÈnaÑ 
bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikamman”ti. 
Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave abbhÈnÈrahÈ 
bhikkh| sÈdiyanti pakatattÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ 
-pa- nahÈne piÔÔhiparikamman”ti, saccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ ananucchavikaÑ -pa-. KathaÑ hi nÈma bhikkhave abbhÈnÈrahÈ 
bhikkh| sÈdiyissanti pakatatthÈnaÑ bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ 
-pa- nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–
na bhikkhave abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ sÈditabbaÑ pakatattÈnaÑ 
bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne piÔÔhiparikammaÑ. Yo 
sÈdiyeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave abbhÈnÈrahÈnaÑ 
bhikkh|naÑ mithu yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ -pa- nahÈne 
piÔÔhiparikammaÑ, anujÈnÈmi bhikkhave abbhÈnÈrahÈnaÑ bhikkh|naÑ 
paÒca yathÈvuÉÉhaÑ uposathaÑ pavÈraÓaÑ vassikasÈÔikaÑ oÓojanaÑ 
bhattaÑ. Tena hi bhikkhave abbhÈnÈrahÈnaÑ bhikkh|naÑ pattaÑ paÒÒa 
passÈmi, yathÈ abbhÈnÈrahehi bhikkh|hi vattitabbaÑ. 
 
 96. AbbhÈnÈrahena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ vattitabbaÑ. TatrÈyaÑ 
sammÈvattanÈ– 

 Na upasampÈdetabbaÑ -pa- (YathÈ heÔÔhÈ, tathÈ vitthÈretabbaÑ,) na 
bhikkh|hi sampayojetabbaÑ. 

 Na bhikkhave abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ pakatattassa bhikkhuno purato 
gantabbaÑ, na purato nisÊditabbaÑ, yo hoti saÑghassa Èsanapariyanto 
seyyÈpariyanto vihÈrapariyanto, so tassa padÈtabbo, tena ca so sÈditabbo. 
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 Na bhikkhave abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ 
puresamaÓena vÈ pacchÈsamaÓena vÈ kulÈni upasa~kamitabbÈni, na 
ÈraÒÒika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na piÓÉapÈtika~gaÑ samÈdÈtabbaÑ, na ca 
tappaccayÈ piÓÉapÈto nÊharÈpetabbo “mÈ maÑ jÈniÑs|”ti. 

 Na bhikkhave abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ abhikkhuko 
ÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. 

 Na bhikkhave abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ abhikkhuko 
anÈvÈso gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ -pa- (YathÈ heÔÔhÈ, 
tathÈ vitthÈretabbÈ.) 

 Gantabbo bhikkhave abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ -pa- 
anÈvÈsÈ -pa- ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ sabhikkhuko ÈvÈso -pa- sabhikkhuko 
anÈvÈso -pa- sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ yatthassu bhikkh| 
samÈnasaÑvÈsakÈ yaÑ jaÒÒÈ “sakkomi ajjeva gantun”ti. 

 Na bhikkhave abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ 
saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse vatthabbaÑ, 
na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, pakatattaÑ bhikkhuÑ disvÈ 
ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ, pakatatto bhikkhu Èsanena nimantetabbo, na 
pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne 
ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na 
ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame 
ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ. 

 Na bhikkhave abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ pÈrivÈsikena bhikkhunÈ 
saddhiÑ -pa- m|lÈyapaÔikassanÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- 
mÈnattÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ -pa- mÈnattacÈrikena bhikkhunÈ saddhiÑ 
-pa- abbhÈnÈrahena vuÉÉhatarena bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne ÈvÈse 
vatthabbaÑ, na ekacchanne anÈvÈse vatthabbaÑ, na ekacchanne ÈvÈse vÈ 
anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ, na ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne ucce 
Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na 
ekaca~kame 
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ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame 
ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ. 

 * AbbhÈnÈrahacatuttho ce bhikkhave parivÈsaÑ dadeyya, m|lÈya 
paÔikasseyya, mÈnattaÑ dadeyya, taÑvÊso abbheyya, akammaÑ na ca 
karaÓÊyanti. 
 

AbbhÈnÈrahavattaÑ niÔÔhitaÑ. 

PÈrivÈsikakkhandhako dutiyo. 

Imamhi khandhake vatth| paÒca. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PÈrivÈsikÈ sÈdenti, pakatattÈna bhikkhunaÑ. 
   AbhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ, aÒjaliÑ ca sÈmÊciyaÑ. 

   ŒsanaÑ seyyÈbhihÈraÑ, pÈdo pÊÔhaÑ kathalikaÑ. 
   PattaÑ nahÈne parikammaÑ, ujjhÈyanti ca pesalÈ. 

   DukkaÔaÑ sÈdiyantassa, mithu paÒca yathÈvuÉÉhaÑ1. 
   UposathaÑ pavÈraÓaÑ, vassikoÓojabhojanaÑ. 

   SammÈ ca vattanÈ tattha, pakatattassa gacchantaÑ. 
   Yo ca hoti pariyanto, pure pacchÈ tatheva ca2. 

   ŒraÒÒapiÓÉanÊhÈro, Ègantuke uposathe. 
   PavÈraÓÈya d|tena, gantabbo ca sabhikkhuko. 

   Ekacchanne ca vuÔÔhÈnaÑ, tatheva ca nimantaye. 
   Œsane nÊce ca~kame, chamÈyaÑ ca~kamena ca. 

   VuÉÉhatarena akammaÑ, ratticchedÈ ca sodhanÈ. 
   NikkhipanaÑ samÈdÈnaÑ, vattaÑva pÈrivÈsike3. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3. 442 piÔÔhe. 1. PunÈpare (Ka) 2. Na pure pacchÈsamaÓena (SÊ, SyÈ) 
 3. Ratti vÈ pÈrivÈsike (Ka), ÒÈtabbaÑ pÈrivÈsikÈ (SÊ, SyÈ)
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   M|lÈya mÈnattÈrahÈ, tathÈ mÈnattacÈritÈ. 
   AbbhÈnÈrahe nayo cÈpi, sambhedaÑ nayato1 puna. 

   PÈrivÈsikesu tayo, catu mÈnattacÈrike. 
   Na samenti ratticchedesu2 mÈnattesu ca devasi. 
   Dve kammÈ sadisÈ sesÈ tayo kammÈ samÈsamÈti3. 
 
 

PÈrivÈsikakkhandhako niÔÔhito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Sambhedanayato (SyÈ) 2. Ratticchede (Itipi), ratticchedÈ (SyÈ) 
 3. SamÈ matÈti (SÊ)

 



    

3. Samuccayakkhandhaka 
 

1. SukkavissaÔÔhi 

 97. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ ekaÑ 
ÈpattiÑ Èpanno hoti saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so 
bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. 
Bhagavato1 etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa 
bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbaÑ– 
 

AppaÔicchannamÈnatta 

 98 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ 
bhante saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmi. AhaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, dutiyampi sohaÑ2 
bhante saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmi. AhaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, tatiyampi sohaÑ3 
bhante saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmÊ”ti. Byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 99. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno 
______________________________________________________________ 
 1. Te bhikkh| Bhagavato (SyÈ) 2. Dutiyampi (SÊ, Ka) 3. Tatiyampi (SÊ, Ka) 
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ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, 
saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti, yassÈyasmato khamati UdÈyissa 
bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ 
bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, 
so saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti, 
yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ 
bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, 
so saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti, 
yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DinnaÑ saÑghena UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati saÑghassa, 
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti.
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AppaÔicchanna-abbhÈna 

 100. So ciÓÓamÈnatto bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ 
ciÓÓamÈnatto, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ 
abbhetu. EvaÒca pana bhikkhave abbhetabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ bhante 
ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmi. 

 AhaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
appaÔicchannaÑ sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me 
saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ ciÓÓamÈnatto dutiyampi bhante saÑghaÑ 
abbhÈnaÑ yÈcÈmi. 

 AhaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
appaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me 
saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ ciÓÓamÈnatto tatiyampi bhante saÑghaÑ 
abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 101. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
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ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈyÈ 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so 
ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, 
saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ 
abbhÈnaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati 
UdÈyissa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ 
bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, 
so saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, 
so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ 
abbheti, yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ 
bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, 
so saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, 
so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ 
abbheti, yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 
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 Abbhito saÑghena UdÈyÊ bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

EkÈhappaÔicchannaparivÈsa 

 102. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ ekaÑ ÈpattiÑ Èpanno hoti 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, so bhikkh|naÑ Èrocesi 
“ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
ekÈhappaÔicchannaÑ, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa bhikkhuno 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ bhante 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. 
Tatiyampi yÈcitabbo. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 103. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa 
bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ 
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dehi, yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsassa 
dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Dinno saÑghena UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈso, khamati saÑghassa, 
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

EkÈhappaÔicchannamÈnatta 

 104. So parivutthaparivÈso bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso, kathaÑ nu kho mayÈ 
paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave 
saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave 
dÈtabbaÑ– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ bhante 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi 
yÈcitabbaÑ1. Tatiyampi yÈcitabbaÑ1. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 
______________________________________________________________ 
 1. YÈcitabbo (SÊ, evamuparipi) 
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 105. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈyÈ sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, 
so parivutthaparivÈso saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, 
so parivutthaparivÈso saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho 
UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti, yassÈyasmato khamati 
UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya chÈratta mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamattaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamattaÑ vadÈmi -pa-. 

 DinnaÑ saÑghena UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

EkÈhappaÔicchanna-abbhÈna 

 106. So ciÓÓamÈnatto bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchanaÑ, 

 



 C|ÄavaggapÈÄi    111 

sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ ciÓÓamÈnatto, 
kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ abbhetu. EvaÒca pana 
bhikkhave abbhetabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ bhante ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti. 
Dutiyampi yÈcitabbaÑ. Tatiyampi yÈcitabbaÑ. Byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 107. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhi ekÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, 
so parivutthaparivÈso saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho 
UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so 
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ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya 
ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, 
so parivutthaparivÈso saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho 
UdÈyissa bhikkhuno etissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ 
abbhÈnaÑ yÈcati saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati 
UdÈyissa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Abbhito saÑghena UdÈyÊ bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 
PaÒcÈhappaÔicchannaparivÈsa 

 108. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ ekaÑ ÈpattiÑ Èpanno hoti 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ dvÊhappaÔicchannaÑ -pa- tÊhappaÔicchannaÑ 
-pa- cat|happaÔicchannaÑ -pa- paÒcÈhappaÔicchannaÑ. So bhikkh|naÑ 
Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
paÒcÈhappaÔicchannaÑ, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa bhikkhuno 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
paÒcÈhaparivÈsaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ 
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ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ bhante 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. 
Tatiyampi yÈcitabbo. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 109. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
paÒcÈhaparivÈsaÑ yÈcati, yadisaÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa 
bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
paÒcÈhaparivÈsaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ 
deti, yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsassa 
dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-.  

 Dinno saÑghena UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈso, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

ParivÈsikam|lÈyapaÔikassanÈ 

 110. So parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, 
sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ 

 



114 VinayapiÔaka  

ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
paÒcÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, kathaÑ nu kho mayÈ 
paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassatu. EvaÒca pana 
bhikkhave m|lÈya paÔikassitabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto antarÈ 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ 
bhante saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassanaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ1. 
Tatiyampi yÈcitabbÈ2. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 111. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
paÒcÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ 
adÈsi, so parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, 
yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya 
paÔikasseyya, esÈ Òatti. 
______________________________________________________________ 
 1. YÈcitabbo (SÊ, evamuparivi) 
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 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
paÒcÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ 
adÈsi, so parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassati, yassÈyasmato khamati 
UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanÈ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-.  

 PaÔikassito saÑghena UdÈyÊ bhikkhu antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanÈ1, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

MÈnattÈraham|lÈyapaÔikassanÈ 

 112. So parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so bhikkh|naÑ Èrocesi 
“ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
paÒcÈhappaÔicchannaÑ sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me 
saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto antarÈ 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ 
saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ 
ekissÈ ÈpattiyÈ 
______________________________________________________________ 
 1. M|lÈya (SyÈ) 
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saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, sohaÑ 
parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, kathaÑ nu kho mÈyÈ paÔipajjitabban”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ 
bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassatu. EvaÒca pana bhikkhave m|lÈya 
paÔikassitabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ parivutthaparivÈso 
mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
appaÔicchannaÑ sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi 
yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 
 
 113. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- so 
parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, 
yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya 
paÔikasseyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- so 
parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassati, yassÈyasmato khamati 
UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
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sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanÈ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 PaÔikassito saÑghena UdÈyÊ bhikkhu antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanÈ, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

TikÈpattimÈnatta 

 114. So parivutthaparivÈso bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- 
sohaÑ parivutthaparivÈso, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa 
bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ detu. EvaÒca pana 
bhikkhave dÈtabbaÑ– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ adÈsi -pa- sohaÑ bhante 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈratthaÑ mÈnattaÑ 
yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbaÑ. Tatiyampi yÈcitabbaÑ. Byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 115. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa-. So 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ 
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa-. So 
parivutthaparivÈso 
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saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyissa 
bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti, yassÈyasmato 
khamati UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattassa 
dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 DinnaÑ saÑghena UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

MÈnattacÈrikam|lÈyapaÔikassanÈ 

 116. So mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- 
sohaÑ mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ 
bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassitvÈ chÈrattaÑ mÈnattaÑ detu. EvaÒca pana 
bhikkhave m|lÈya paÔikassitabbo, tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ 
saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- 
sohaÑ mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ sohaÑ bhante saÑghaÑ antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 117. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu -pa- 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyiÑ 
bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikasseyya, esÈ Òatti -pa-. PaÔikassito saÑghena 
UdÈyÊ bhikkhu antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
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sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanÈ, khamati saÑghassa, 
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 EvaÒca pana bhikkhave chÈrattaÑ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ, tena bhikkhave 
UdÈyinÈ bhikkhunÈ -pa- evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ 
mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, 
taÑ maÑ saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈyÈ sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi. SohaÑ bhante saÑghaÑ antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbaÑ. Tatiyampi yÈcitabbaÑ. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu -pa- chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti -pa-. DinnaÑ saÑghena UdÈyissa 
bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

AbbhÈnÈraham|lÈyapaÔikassanÈ 

 118. So ciÓÓamÈnatto abbhÈnÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so bhikkh|naÑ Èrocesi 
“ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ ciÓÓamÈnatto abbhÈnÈraho antarÈ ekaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, kathaÑ nu 
kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi 
bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassitvÈ chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
detu. EvaÒca pana bhikkhave m|lÈya paÔikassitabbo -pa-. 
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 EvaÒca pana bhikkhave chÈrattaÑ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ -pa-.  

 DinnaÑ saÑghena UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

M|lÈyapaÔikassita-abbhÈna 

 119. So ciÓÓamÈnatto bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ 
ciÓÓamÈnatto, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ 
abbhetu. EvaÒca pana bhikkhave abbhetabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ adÈsi. SohaÑ parivasanto antarÈ 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ 
saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya 
paÔikassi. SohaÑ parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi. SohaÑ 
parivutthavÈso saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi. SohaÑ 
mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, 
taÑ maÑ 
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saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi. SohaÑ ciÓÓamÈnatto 
abbhÈnÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
appaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ 
saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ bhante ciÓÓamÈnatto 
saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti. 

 Dutiyampi yÈcitabbaÑ. Tatiyampi yÈcitabbaÑ. Byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 120. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
paÒcÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya paÒcÈhaparivÈsaÑ 
adÈsi. So parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi. So parivutthaparivÈso 
mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho 
UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
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saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi. So 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, 
saÑgho UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
adÈsi. So mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi. So saÑghaÑ antarÈ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi. 
So ciÓÓamÈnatto abbhÈnÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ appaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassanaÑ yÈci, 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi. So saÑghaÑ antarÈ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, 
so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati. Yadi saÑghassa pattakallaÑ, 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pa- so ciÓÓamÈnatto 
saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati. SaÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ abbheti, 
yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Abbhito saÑghena UdÈyÊ bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
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PakkhaÔicchannaparivÈsa 

 121. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ ekaÑ ÈpattiÑ Èpanno hoti 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, so bhikkh|naÑ 
Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
pakkhappaÔicchannaÑ, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa bhikkhuno 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ detu, evaÒca pana bhikkhave dÈtabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, sohaÑ bhante saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
  
 122. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa 
bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ yÈcati, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ 
deti, yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsassa 
dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 
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 Dinno saÑghena UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈso, khamati saÑghassa, 
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

PakkhapÈrivÈsikam|lÈyapaÔikassanÈ 

 123. So parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ 
Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
pakkhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me 
saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto antarÈ 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, 
kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassitvÈ 
purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ detu, evaÒca pana bhikkhave 
m|lÈya paÔikassitabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ adÈsi. SohaÑ parivasanto antarÈ 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, 
sohaÑ bhante saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcÈmÊ”ti. 
Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 124. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ 
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yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ adÈsi. So 
parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati. Yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikasseyya, 
esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ 
adÈsi. So parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ 
yÈcati. SaÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassati, yassÈyasmato 
khamati UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanÈ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vÈdami -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 PaÔikassito saÑghena UdÈyÊ bhikkhu antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanÈ, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

SamodhÈnaparivÈsa 

 125. EvaÒca pana bhikkhave purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo–tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
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sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ adÈsi. SohaÑ parivasanto antarÈ 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, 
sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, sohaÑ bhante saÑghaÑ antarÈ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti. 

 Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo. Byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 126. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ 
adÈsi. So parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ 
yÈci, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, so saÑghaÑ 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati. Yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiÑyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ ekissÈ 

 



 C|ÄavaggapÈÄi    127 

ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ 
adÈsi. So parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ 
yÈci, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, so saÑghaÑ 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati. 
SaÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, yassÈyasmato khama-ti UdÈyissa bhikkhuno 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsassa dÈnaÑ, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bha bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Dinno saÑghena UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈso, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

MÈnattÈraham|lÈyapaÔikassanÈdi 

 127. So parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ. So bhikkh|naÑ 
Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
pakkhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, 
kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassitvÈ 
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purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave 
m|lÈya paÔikassitabbo -pa-. 

 EvaÒca pana bhikkhave purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo 
-pa- deti -pa-.  

 Dinno saÑghena UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈso, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

TikÈpattimÈnatta 

 128. So parivutthaparivÈso bhikkh|naÑ Èrocosi “ahaÑ Èvuso ekaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ -pa- 
sohaÑ parivutthaparivÈso, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa 
bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ detu. EvaÒca pana 
bhikkhave dÈtabbaÑ– 

 Tena bhikkhave UdÈyina bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- 
evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ bhante 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbaÑ. Tatiyampi yÈcitabbaÑ. Byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 129. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ -pa- so 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
yÈcati. Yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ 
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ -pa- so 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
yÈcati. SaÑgho UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ deti, yassÈyasmato 
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khamati UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-.  

 DinnaÑ saÑghena UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

MÈnattacÈrikam|lÈyapaÔikassanÈdi 

 130. So mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ. So bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ 
Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
pakkhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, kathaÑ nu 
kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi 
bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcahappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassitvÈ purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ datvÈ chÈrattaÑ mÈnattaÑ detu. EvaÒca pana 
bhikkhave m|lÈya paÔikassitabbo -pa-.  

 EvaÒca pana bhikkhave purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo 
-pa-.  

 EvaÒca pana bhikkhave chÈrattaÑ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ -pa- deti -pa-.  

 DinnaÑ saÑghena UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

AbbhÈnÈraham|lÈyapaÔikassanÈdi 

 131. So ciÓÓamÈnatto abbhÈnÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ. So bhikkh|naÑ 
Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
pakkhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ ciÓÓamÈnatto abbhÈnÈraho antarÈ ekaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, 
kathaÑ nu kho 

 



130 VinayapiÔaka  

mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi 
bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassitvÈ purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ datvÈ chÈrattaÑ mÈnattaÑ detu. EvaÒca pana 
bhikkhave m|lÈya paÔikassitabbo -pa-.  

 EvaÒca pana bhikkhave purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo 
-pa-.  

 EvaÒca pana bhikkhave chÈrattaÑ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ -pa- deti -pa-.  

 DinnaÑ saÑghena UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

PakkhappaÔicchanna-abbhÈna 

 132. So ciÓÓamÈnatto bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ -pa- sohaÑ 
ciÓÓamÈnatto, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ 
abbhetu. EvaÒca pana bhikkhave abbhetabbo– 

 Tena bhikkhave UdÈyinÈ bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, sohaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ adÈsi. SohaÑ parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaticchannÈya m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ 
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ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi. SohaÑ parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, 
sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi. SohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ tissannaÑ 
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tissannaÑ ÈpattÊnaÑ 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi. SohaÑ mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ 
saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcekanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi. SohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ antarÈ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
adÈsi. SohaÑ ciÓÓamÈnatto abbhÈnÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
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paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ antarÈ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
adÈsi, sohaÑ bhante ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti. 

 Dutiyampi yÈcitabbaÑ. Tatiyampi yÈcitabbaÑ. Byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 133. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ 
Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya 
pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ pakkhappaÔicchannÈya pakkhaparivÈsaÑ 
adÈsi. So parivasanto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ 
yÈci, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, so saÑghaÑ 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, 
saÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi. So parivutthaparivÈso mÈnattÈraho antarÈ ekaÑ 
ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcahappaÔicchannaÑ, so 
saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho UdÈyiÑ 
bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcahappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, so saÑghaÑ antarÈ 
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ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi. So 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yaci, 
saÑgho UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
adÈsi. So mÈnattaÑ caranto antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈyapaÔikassanaÑ 
yÈci, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, so saÑghaÑ 
antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, 
saÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ1 antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ 
adÈsi. So ciÓÓamÈnatto abbhÈnÈraho antarÈ ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ paÒcÈhappaÔicchannaÑ, so saÑghaÑ antarÈ 
ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassi, so 
saÑghaÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, 
saÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ antarÈ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya 
______________________________________________________________ 
 1. So saÑghaÑ (Ka) 
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chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho UdÈyissa bhikkhuno antarÈ ekissÈ 
ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhappaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati. Yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UdÈyiÑ abbheyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UdÈyÊ bhikkhu ekaÑ ÈpattiÑ Èpajji 
saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ pakkhappaÔicchannaÑ -pa- so ciÓÓamÈnatto 
saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati. SaÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ abbheti, 
yassÈyasmato khamati UdÈyissa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamattaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Abbhito saÑghena UdÈyÊ bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

SukkavissaÔÔhi samattÈ. 
_____ 

 
2. ParivÈsa 

 
AgghasamodhÈnaparivÈsa 

 134. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpanno hoti, ekÈ Èpatti ekÈhappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
dvÊhappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti tÊhappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
cat|happaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti paÒcÈhappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
chÈhappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti sattÈhappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
aÔÔhÈhappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti navÈhappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
dasÈhappaÔicchannÈ. So bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ, ekÈ Èpatti ekÈhappaÔicchannÈ -pa- ekÈ Èpatti 
dasÈhappaÔicchannÈ, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho tassa bhikkhuno tÈsaÑ 
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpatti dasÈhappaÔicchannÈ, tassÈ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ 
detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo– 
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 Tena bhikkhave bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- evamassa 
vacanÊyo “ahaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ, ekÈ Èpatti 
ekÈhappaÔicchannÈ -pa- ekÈ Èpatti dasÈhappaÔicchannÈ, sohaÑ bhante 
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpatti dasÈhappaÔicchannÈ, tassÈ agghena 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 135. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ekÈ Èpatti ekÈhappaÔicchannÈ -pa- ekÈ Èpatti 
dasÈhappaÔicchannÈ, so saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpatti 
dasÈhappaÔicchannÈ, tassÈ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati. Yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
yÈ Èpatti dasÈhappaÔicchannÈ, tassÈ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ dadeyya, 
esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ekÈ Èpatti ekÈhappaÔicchannÈ -pa- ekÈ Èpatti 
dasÈhappaÔicchannÈ, so saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpatti 
dasÈhappaÔicchannÈ, tassÈ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati. SaÑgho 
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpatti dasÈhappaÔicchannÈ, 
tassÈ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, yassÈyasmato khamati 
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpatti dasÈhappaÔicchannÈ, 
tassÈ agghena samodhÈnaparivÈsassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, 
so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpatti 
dasÈhappaÔicchannÈ, tassÈ agghena samodhÈnaparivÈso, khamati saÑghassa, 
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

SabbacirappaÔicchanna-agghasamodhÈna 

 136. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpanno hoti, ekÈ Èpatti 
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ekÈhappaÔicchannÈ, dve Èpattiyo dvÊhappaÔicchannÈyo1, tisso Èpattiyo 
tÊhappaÔicchannÈyo, catasso Èpattiyo cat|happaÔicchannÈyo, paÒca Èpattiyo 
paÒcÈhappaÔicchannÈyo, cha Èpattiyo chÈhappaÔicchannÈyo, satta Èpattiyo 
sattÈhappaÔicchannÈyo, aÔÔha Èpattiyo aÔÔhÈhappaÔicchannÈyo, nava Èpattiyo 
navÈhappaÔicchannÈyo, dasa Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, so bhikkh|naÑ 
Èrocesi “ahaÑ Èvuso sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ, ekÈ Èpatti 
ekÈhappaÔicchannÈ -pa- dasa Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, kathaÑ nu kho 
mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi 
bhikkhave saÑgho tassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo 
sabbacirappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ detu. EvaÒca 
pana bhikkhave dÈtabbo– 

 Tena bhikkhave bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- evamassa 
vacanÊyo “ahaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ, ekÈ Èpatti 
ekÈhappaÔicchannÈ -pa- dasa Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ bhante 
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo sabbacirappaÔicchÈnnÈyo, tÈsaÑ 
agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi 
yÈcitabbo. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 137. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ekÈ Èpatti ekÈhappaÔicchannÈ -pa- dasa 
Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo 
sabbacirappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati. Yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
yÈ Èpattiyo sabbacirappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ 
dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ekÈ Èpatti ekÈhappaÔicchannÈ. Dasa Èpattiyo 
dasÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DvÊhappaÔicchannÈ (Ka, evaÑ yÈvadasÈhappaÔicchannÈ) 
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yÈ Èpattiyo sabbacirappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ 
yÈcati. SaÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo 
sabbacirappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo 
sabbacirappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsassa dÈnaÑ, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo 
sabbacirappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈso, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

DvemÈsaparivÈsa 

 138. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpanno hoti dvemÈsappaÔicchannÈyo. Tassa etadahosi “ahaÑ kho 
dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
yÈceyyan”ti. So saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi. Tassa parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi “ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, sohaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
adÈsi, tassa me parivasantassa lajjÊdhammo okkami “yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ 
itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti. 

 So bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ Èvuso dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi 
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“ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, 
yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti. SohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me 
parivasantassa lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi “ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
yÈceyyan”ti, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami “yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti. KathaÑ nu kho 
mayÈ paÔipajjitabbanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave 
saÑgho tassa bhikkhuno itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo– 

 Tena bhikkhave bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi 
‘ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, 
yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me 
parivasantassa lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi ‘ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
yÈceyyan’ti, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
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dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami ‘yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, sohaÑ bhante 
saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
yÈcÈmÊ”ti. 

 Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo. Byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 139. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa etadahosi ‘ahaÑ 
kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, 
yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, so saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa saÑgho ekissÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa 
parivasantassa lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi ‘ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
yÈceyyan’ti, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami ‘yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, so saÑghaÑ 
itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno itarissÈpi ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ deyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa etadahosi ‘ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ 
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dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, so saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa saÑgho 
ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa 
parivasantassa lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi ‘ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvesaparivÈsaÑ 
yÈceyyan’ti, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami ‘yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, so saÑghaÑ 
itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, 
saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno 
itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsassa dÈnaÑ, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno itarissÈpi ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemasaparivÈso, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ tadupÈdÈya dve mÈsÈ 
parivasitabbÈ. 
 

Dve mÈsÈ parivasitabbavidhi 

 140. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑnunÈhaÑ saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, so 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, 
tassa saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
deti, tassa parivasantassa lajjÊdhammo 
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okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi “ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ ekissÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsapaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, sohaÑ 
saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
adÈsi, tassa me parivasantassa lajjÊdhammo okkami ‘yaÑnunÈhaÑ saÑghaÑ 
itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, 
so saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
yÈcati, tassa saÑgho itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ deti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ tadupÈdÈya dve mÈsÈ 
parivasitabbÈ.  
 
 141. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, ekaÑ ÈpattiÑ na jÈnÈti. So 
saÑghaÑ yaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, tassÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tassÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ deti, so parivasanto itarampi 
ÈpattiÑ jÈnÈti, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ Èpatti jÈniÑ, ekaÑ ÈpattiÑ na jÈniÑ, 
sohaÑ saÑghaÑ yaÑ ÈpattiÑ jÈniÑ, tassÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tassÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto 
itarampi ÈpattiÑ jÈnÈmi, yaÑnunÈhaÑ saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, so saÑghaÑ 
itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa 
saÑgho itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ deti. 
Tena bhikkhave bhikkhunÈ tadupÈdÈya dvemÈsÈ parivasitabbÈ. 
 
 142. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ ÈpattiÑ sarati, ekaÑ ÈpattiÑ nassÈrati. So 
saÑghaÑ yaÑ ÈpattiÑ sarati, tassÈ ÈpattiyÈ 
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dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tassÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ deti, so parivasanto 
itarampi ÈpattiÑ sarati, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ ÈpattiÑ sariÑ, ekaÑ ÈpattiÑ 
nassariÑ, sohaÑ saÑghaÑ yaÑ ÈpattiÑ sariÑ, tassÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tassÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ 
parivasanto itarampi ÈpattiÑ sarÈmi, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ itarissÈpi 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, so 
saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
yÈcati, tassa saÑgho itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ deti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ tadupÈdÈya dve mÈsÈ 
parivasitabbÈ. 
 
 143. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekÈya ÈpattiyÈ nibbematiko, ekÈya ÈpattiyÈ 
vematiko. So saÑghaÑ yÈya ÈpattiyÈ nibbematiko, tassÈ ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tassÈ 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ deti, so parivasanto 
itarissÈpi ÈpattiyÈ nibbematiko hoti, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekÈya ÈpattiyÈ 
nibbematiko, ekÈya ÈpattiyÈ vematiko, sohaÑ saÑghaÑ yÈya ÈpattiyÈ 
nibbematiko, tassÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho tassÈ ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto itarissÈpi ÈpattiyÈ nibbematiko, 
yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, so saÑghaÑ itarissÈpi ÈpattiyÈ 
dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho itarissÈpi 
ÈpattiyÈ dvemÈsappaÔicchannÈya dvemÈsaparivÈsaÑ deti. Tena bhikkhave 
bhikkhunÈ tadupÈdÈya dve mÈsÈ parivasitabbÈ. 
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 144. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekÈ Èpatti jÈnappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
ajÈnappaÔicchannÈ. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ deti, tassa parivasantassa aÒÒo 
bhikkhu Ègacchati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo 
mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo, so evaÑ 
vadeti “kiÑ ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno kissÈyaÑ bhikkhu parivasatÊ”ti. Te 
evaÑ vadenti “ayaÑ Èvuso bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekÈ Èpatti jÈnappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
ajÈnappaÔicchannÈ, so saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tÈyo ayaÑ Èvuso 
bhikkhu Èpanno, tÈsÈyaÑ bhikkhu parivasatÊ”ti. So evaÑ vadeti “yÈyaÑ 
Èvuso Èpatti jÈnappaÔicchannÈ, dhammikaÑ tassÈ ÈpattiyÈ parivÈsadÈnaÑ, 
dhammatÈ ruhati. YÈ ca khvÈyaÑ Èvuso Èpatti ajÈnappaÔicchannÈ, 
adhammikaÑ tassÈ ÈpattiyÈ parivÈsadÈnaÑ, adhammattÈ na ruhati. EkissÈ 
Èvuso ÈpattiyÈ bhikkhu mÈnattÈraho”ti. 
 
 145. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekÈ Èpatti saramÈnappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
assaramÈnappaÔicchannÈ. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ deti, tassa 
parivasantassa aÒÒo bhikkhu Ègacchati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo 
vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako 
sikkhÈkÈmo, so evaÑ vadeti “kiÑ ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, kissÈyaÑ 
bhikkhu parivasatÊ”ti. Te evaÑ vadenti “ayaÑ Èvuso bhikkhu dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekÈ Èpatti 
saramÈnappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti assaramÈnappaÔicchannÈ, so saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa 
saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ 
adÈsi, 
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tÈyo ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, tÈsÈyaÑ bhikkhu parivasatÊ”ti. So evaÑ 
vadeti “yÈyaÑ Èvuso Èpatti saramÈnappaÔicchannÈ, dhammikaÑ tassÈ 
ÈpattiyÈ parivÈsadÈnaÑ, dhammattÈ ruhati. YÈ ca khvÈyaÑ Èvuso Èpatti 
assaramÈnappaÔicchannÈ, adhammikaÑ tassa ÈpattiyÈ parivÈsadÈnaÑ, 
adhammattÈ na ruhati. EkissÈ Èvuso ÈpattiyÈ bhikkhu mÈnattÈraho”ti. 
 
 146. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekÈ Èpatti nibbematikappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti 
vematikappaÔicchannÈ. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ deti, tassa 
parivasantassa aÒÒo bhikkhu Ègacchati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo 
vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito piyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako 
sikkhÈkÈmo, so evaÑ vadeti “kiÑ ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, kissÈyaÑ 
tikkhu parivasatÊ”ti. Te evaÑ vadenti “ayaÑ Èvuso bhikkhu dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekÈ Èpatti 
nibbematikappaÔicchannÈ, ekÈ Èpatti vematikappaÔicchannÈ, so saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa 
saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ 
adÈsi, tÈyo ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, tÈsÈyaÑ bhikkhu parivasatÊ”ti. So 
evaÑ vadeti “yÈyaÑ Èvuso Èpatti nibbematikappaÔicchannÈ, dhammikaÑ 
tassÈ ÈpattiyÈ parivÈsadÈnaÑ, dhammattÈ ruhati. YÈ ca khvÈyaÑ Èvuso 
Èpatti vematikappaÔicchannÈ, adhammikaÑ tassÈ ÈpattiyÈ parivÈsadÈnaÑ, 
adhammattÈ na ruhati. EkissÈ Èvuso ÈpattiyÈ bhikkhu mÈnattÈraho”ti. 
 
 147. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpanno hoti dvemÈsappaÔicchannÈyo. Tassa etadahosi “ahaÑ kho 
dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈceyyan”ti. So saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
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ekamÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi “ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, sohaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa lajjÊdhammo okkami 
“yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ1 yÈceyyan”ti. 

 So bhikkh|naÑ Èrocesi “ahaÑ kho Èvuso dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi ‘ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈceyyan’ti, sohaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi ‘ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, sohaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa lajjÊdhammo okkami 
‘yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈceyyan’ti. KathaÑ nu kho mayÈ 
paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave 
saÑgho tassa bhikkhuno dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo– 

 Tena bhikkhave bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- evamassa 
vacanÊyo “ahaÑ bhante dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Itarampi mÈsaparivÈsaÑ (SyÈ, Ka, evamuparipi)  
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dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi ‘ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, sohaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa lajjÊdhammo okkami–
ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa 
me etadahosi ‘ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈyo yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, sohaÑ saÑghaÑ 
dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa lajjÊdhammo okkami 
‘yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈceyyan’ti, sohaÑ bhante saÑghaÑ dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti. 
Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 148. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa etadahosi ‘ahaÑ 
kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, 
yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, so saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dve 
mÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa saÑgho dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa 
parivasantassa lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me etadahosi ‘ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈceyyan’ti, sohaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami ‘yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈceyyan’ti, so 
saÑghaÑ dvinnaÑ 
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ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈcati, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ dadeyya, 
esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa etadahosi ‘ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈceyyan’ti, so saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa parivasantassa 
lajjÊdhammo okkami–ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, kassa me etadahosi ‘ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan’ti, sohaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa lajjÊdhammo okkami 
‘yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈceyyan’ti, so saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈcati, saÑgho 
itthannÈmassa bhikkhuno dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ 
parivÈsassa1 dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈso2, khamati saÑghassa, 
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Tena bhikkhave bhikkhunÈ purimaÑ upÈdÈya dve mÈsÈ parivasitabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Itarampi mÈsaparivÈsassa (Ka), itarassapi mÈsaparivÈsassa (SyÈ) 
 2. Itarampi mÈsaparivÈso (Ka), itaropi mÈsaparivÈso (SyÈ) 
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 149. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo. Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, so 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ 
yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ deti, tassa parivasantassa lajjÊdhammo okkami–ahaÑ 
kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, tassa me 
etadahosi “ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈceyyan”ti, sohaÑ saÑghaÑ 
dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ ekamÈsaparivÈsaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tassa me parivasantassa lajjÊdhammo okkami 
“yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ 
itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈceyyan”ti, so saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho 
dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ 
deti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ purimaÑ upÈdÈya dve mÈsÈ parivasitabbÈ. 
 
 150. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ mÈsaÑ jÈnÈti, ekaÑ mÈsaÑ na jÈnati. So 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ jÈnÈti, 
taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ jÈnÈti, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ deti, so 
parivasanto itarampi mÈsaÑ jÈnÈti, tassa evaÑ hoti ‘ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ mÈsaÑ jÈniÑ, 
ekaÑ mÈsaÑ na jÈniÑ, sohaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ jÈniÑ, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ 
jÈniÑ, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto itarampi mÈsaÑ 
jÈnÈmi, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈceyyan’ti, so 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ 
parivÈsaÑ 
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yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi 
mÈsaÑ parivÈsaÑ deti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ purimaÑ upÈdÈya dve 
mÈsÈ parivasitabbÈ. 
 
 151. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ mÈsaÑ sarati, ekaÑ mÈsaÑ nassarati. So 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ sarati, 
taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ sarati, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ deti, so 
parivasanto itarampi mÈsaÑ sarati, tassa evaÑ hoti, “ahaÑ kho dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ mÈsaÑ sariÑ, 
ekaÑ mÈsaÑ nassariÑ, sohaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ sariÑ, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈciÑ, 
tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ 
sariÑ, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto itarampi mÈsaÑ 
sarÈmi, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈceyyan”ti, so 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ 
parivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ deti. Tena bhikkhave 
bhikkhunÈ purimaÑ upÈdÈya dve mÈsÈ parivasitabbÈ. 
 
 152. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, ekaÑ mÈsaÑ nibbematiko, ekaÑ mÈsaÑ vematiko. 
So saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ 
nibbematiko, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ nibbematiko, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ 
deti, so parivasanto itarampi mÈsaÑ nibbematiko hoti, tassa evaÑ hoti 
“ahaÑ kho dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ dvemÈsappaÔicchannÈyo, 
ekaÑ mÈsaÑ nibbematiko, ekaÑ mÈsaÑ vematiko, sohaÑ saÑghaÑ 
dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ nibbematiko, taÑ 
mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ yaÑ mÈsaÑ nibbematiko, taÑ mÈsaÑ parivÈsaÑ 
adÈsi, sohaÑ parivasanto itarampi mÈsaÑ nibbematiko, yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
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dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ yÈceyyan”ti, so 
saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ 
parivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ deti. Tena bhikkhave 
bhikkhunÈ purimaÑ upÈdÈya dve mÈsÈ parivasitabbÈ. 
 
 153. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, eko mÈso jÈnappaÔicchanno, eko mÈso 
ajÈnappaÔicchanno. So saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ deti, tassa 
parivasantassa aÒÒo bhikkhu Ègacchati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo 
vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako 
sikkhÈkÈmo, so evaÑ vadeti “kiÑ ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, kissÈyaÑ 
bhikkhu parivasatÊ”ti. Te evaÑ vadenti “ayaÑ Èvuso bhikkhu dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, eko mÈso 
jÈnappaÔicchanno, eko mÈso ajÈnappaÔicchanno. So saÑghaÑ dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa saÑgho 
dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ adÈsi, tÈyo 
ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, tÈsÈyaÑ bhikkhu parivasatÊ”ti. So evaÑ vadeti 
“yvÈyaÑ Èvuso mÈso jÈnappaÔicchanno, dhammikaÑ tassa mÈsassa 
parivÈsadÈnaÑ, dhammattÈ ruhati. Yo ca khvÈyaÑ Èvuso mÈso 
ajÈnappaÔicchanno, adhammikaÑ tassa mÈsassa parivÈsadÈnaÑ, adhammattÈ 
na ruhati, ekassa Èvuso mÈsassa bhikkhu mÈnattÈraho”ti. 
 
 154. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, eko mÈso saramÈnappaÔicchanno, eko mÈso 
assaramÈnappaÔicchanno. So saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ deti, tassa 
parivasantassa aÒÒo bhikkhu Ègacchati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo 
vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako 
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sikkhÈkÈmo, so evaÑ vadeti “kiÑ ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, kissÈyaÑ 
bhikkhu parivasatÊ”ti. Te evaÑ vadenti “ayaÑ Èvuso bhikkhu dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, eko mÈso 
saramÈnappaÔicchanno, eko mÈso assaramÈnappaÔicchanno, so saÑghaÑ 
dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈdaÑ yÈci, tassa 
saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ 
adÈsi, tÈyo ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, tÈsÈyaÑ bhikkhu parivasatÊ”ti. So 
evaÑ vadeti “yvÈyaÑ Èvuso mÈso saramÈnappaÔicchanno, dhammikaÑ tassa 
mÈsassa parivÈsadÈnaÑ, dhammattÈ ruhati. Yo ca khvÈyaÑ Èvuso mÈso 
assaramÈnappaÔicchanno, adhammikaÑ tassa mÈsassa parivÈsadÈnaÑ, 
adhammattÈ na ruhati, ekassa Èvuso mÈsassa bhikkhu mÈnattÈraho”ti. 
 
 155. Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
dvemÈsappaÔicchannÈyo, eko mÈso nibbematikappaÔicchanno, eko mÈso 
vematikappaÔicchanno. So saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ 
dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho dvinnaÑ 
ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ deti, tassa 
parivasantassa aÒÒo bhikkhu Ègacchati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo 
vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako 
sikkhÈkÈmo, so evaÑ vadeti “kiÑ ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, kissÈyaÑ 
bhikkhu parivasatÊ”ti. Te evaÑ vadenti “ayaÑ Èvuso bhikkhu dve 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji dvemÈsappaÔicchannÈyo, eko mÈso 
nibbematikappaÔicchanno, eko mÈso vematikappaÔicchanno, so saÑghaÑ 
dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ yÈci, tassa 
saÑgho dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsappaÔicchannÈnaÑ dvemÈsaparivÈsaÑ 
adÈsi, tÈyo ayaÑ Èvuso bhikkhu Èpanno, tÈsÈyaÑ bhikkhu parivasatÊ”ti. So 
evaÑ vadeti “yvÈyaÑ Èvuso mÈso nibbematikappaÔicchanno, dhammikaÑ 
tassa mÈsassa parivÈsadÈnaÑ, dhammattÈ ruhati. Yo ca khvÈyaÑ Èvuso 
mÈso vematikappaÔicchanno, adhammikaÑ tassa mÈsassa parivÈsadÈnaÑ, 
adhammattÈ na ruhati, ekassa Èvuso mÈsassa bhikkhu mÈnattÈraho”ti.  
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SuddhantaparivÈsa 

 156. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpanno hoti, so ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, 
rattipariyantaÑ na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ 
nassarati, Èpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko, so bhikkh|naÑ 
Èrocesi “ahaÑ Èvuso sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ, 
ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈmi, rattipariyantaÑ na jÈnÈmi, ÈpattipariyantaÑ 
nassarÈmi, rattipariyantaÑ nassarÈmi, Èpattipariyante vematiko, 
rattipariyante vematiko, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tena hi bhikkhave saÑgho tassa bhikkhuno tÈsaÑ 
ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo– 

 Tena bhikkhave bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ -pa- evamassa 
vacanÊyo “ahaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ, 
ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈmi, rattipariyantaÑ na jÈnÈmi, ÈpattipariyantaÑ 
nassarÈmi, rattipariyantaÑ nassarÈmi, Èpattipariyante vematiko, 
rattipariyante vematiko, sohaÑ bhante saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
suddhantaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 157. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ na 
jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ nassarati, Èpattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko so saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
suddhantaparivÈsaÑ yÈcati. Yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ dadeyya, esÈ 
Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ na 
jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ nassarati, Èpattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko, so saÑghaÑ 
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tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ yÈcati. SaÑgho itthannÈmassa 
bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ deti, yassayasmato khamati 
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsassa dÈnaÑ, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
suddhantaparivÈso, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 158. EvaÑ kho bhikkhave suddhantaparivÈso dÈtabbo, evaÑ parivÈso 
dÈtabbo. KathaÒca bhikkhave suddhantaparivÈso dÈtabbo. ŒpattipariyantaÑ 
na jÈnÈti, rattipariyantaÑ na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, 
rattipariyantaÑ nassarati, Èpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko. 
SuddhantaparivÈso dÈtabbo. 

 ŒpattipariyantaÑ jÈnÈti, rattipariyantaÑ na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ 
sarati, rattipariyantaÑ nassarati, Èpattipariyante nibbematiko, rattipariyante 
vemÈtiko. SuddhantaparivÈso dÈtabbo. 

 ŒpattipariyantaÑ ekaccaÑ jÈnÈti, ekaccaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ na 
jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ ekaccaÑ sarati, ekaccaÑ nassarati, rattipariyantaÑ 
nassarati, Èpattipariyante ekacce vematiko, ekacce nibbematiko, 
rattipariyante vematiko. SuddhantaparivÈso dÈtabbo. 

 ŒpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ ekaccaÑ jÈnÈti, ekaccaÑ na 
jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ ekaccaÑ sarati, ekaccaÑ 
nassarati, Èpattipariyante vematiko, rattipariyante ekacce vematiko, ekacce 
nibbematiko. SuddhantaparivÈso dÈtabbo. 

 ŒpattipariyantaÑ jÈnÈti, rattipariyantaÑ ekaccaÑ jÈnÈti, ekaccaÑ na 
jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ sarati, rattipariyantaÑ ekaccaÑ sarati, ekaccaÑ 
nassarati, Èpattipariyante nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko, 
ekacce nibbematiko. SuddhantaparivÈso dÈtabbo. 

 ŒpattipariyantaÑ ekaccaÑ jÈnÈti, ekaccaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ 
ekaccaÑ jÈnÈti, ekaccaÑ na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ ekaccaÑ sarati, 
ekaccaÑ 
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nassarati, rattipariyantaÑ ekaccaÑ sarati, ekaccaÑ nassarati, Èpattipariyante 
ekacce vematiko, ekacce nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko, 
ekacce nibbematiko. SuddhantaparivÈso dÈtabbo. EvaÑ kho bhikkhave 
suddhantaparivÈso dÈtabbo. 
 
 159. KathaÒca bhikkhave parivÈso dÈtabbo, ÈpattipariyantaÑ jÈnÈti, 
rattipariyantaÑ jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ sarati, rattipariyantaÑ sarati, 
Èpattipariyante nibbematiko, rattipariyante nibbematiko. ParivÈso dÈtabbo. 

 ŒpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ 
nassarati, rattipariyantaÑ sarati, Èpattipariyante vematiko, rattipariyante 
nibbematiko. ParivÈso dÈtabbo. 

 ŒpattipariyantaÑ ekaccaÑ jÈnÈti, ekaccaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ 
jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ ekaccaÑ sarati, ekaccaÑ nassarati, rattipariyantaÑ 
sarati, Èpattipariyante ekacce vematiko, ekacce nibbematiko, rattipariyante 
nibbematiko. ParivÈso dÈtabbo. EvaÑ kho bhikkhave parivÈso dÈtabbo. 
 

ParivÈso niÔÔhito. 
_____ 

 
3. CattÈlÊsaka 

 160. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu parivasanto vibbhami. 
So puna paccÈgantvÈ bhikkh| upasampadaÑ yÈci. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto vibbhamati, vibbhantakassa 
bhikkhave parivÈso na ruhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva 
purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno sudinno, yo parivuttho 
suparivuttho, avaseso parivasitabbo. (1) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto sÈmaÓero hoti, sÈmaÓerassa 
bhikkhave parivÈso na ruhati. So ce puna upasampajjati, 
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tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno sudinno, yo 
parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo. (2) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto ummattako hoti, 
ummattakassa bhikkhave parivÈso na ruhati. So ce puna anummattako hoti, 
tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno sudinno, yo 
parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo. (3) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto khittacitto hoti, khittacittassa 
bhikkhave parivÈso na ruhati. So ce puna akhittacitto hoti, tassa tadeva 
purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno sudinno, yo parivuttho 
suparivuttho, avaseso parivasitabbo. (4) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto vedanÈÔÔo hoti, vedanÈÔÔassa 
bhikkhave parivÈso na ruhati. So ce puna avedanÈÔÔo hoti, tassa tadeva 
purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno sudinno, yo parivuttho 
suparivuttho, avaseso parivasitabbo. (5) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto ÈpattiyÈ adassane 
ukkhipiyyati1, ukkhittakassa bhikkhave parivÈso na ruhati. So ce puna 
osÈriyyati2, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno 
sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo. (6) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhipiyyati, ukkhittakassa bhikkhave parivÈso na ruhati. So ce puna 
osÈriyyati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno sudinno, 
yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo. (7) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhipiyyati, ukkhittakassa bhikkhave parivÈso na ruhati. So 
ce puna osÈriyyati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno 
sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo. (8) 
______________________________________________________________ 
 1. Ukkhipiyati (SyÈ), ukkhipÊyati (Ka) 2. OsÈriyati (SyÈ), osÈrÊyati (Ka) 
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 161. Idha pana bhikkhave bhikkhu m|lÈyapaÔikassanÈraho vibbhamati, 
vibbhantakassa bhikkhave m|lÈyapaÔikassanÈ na ruhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno 
sudinno, yo parivuttho suparivuttho, so bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo. (9) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu m|lÈyapaÔikassanÈraho sÈmaÓero hoti 
-pa- ummattako hoti -pa- khittacitto hoti -pa- vedanÈÔÔo hoti -pa- ÈpattiyÈ 
adassane ukkhipiyyati -pa- ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhipiyyati -pa- pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhipiyyati, ukkhittakassa bhikkhave m|lÈya 
paÔikassanÈ na ruhati. So ce puna osÈriyyati, tassa tadeva purimaÑ 
parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, so 
bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo. (16) 
 
 162. Idha pana bhikkhave bhikkhu mÈnattÈraho vibbhamati, 
vibbhantakassa bhikkhave mÈnattadÈnaÑ na ruhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno 
sudinno, yo parivuttho suparivuttho, tassa bhikkhuno mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. 
(17) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu mÈnattÈraho sÈmaÓero hoti -pa- 
ummattako hoti -pa- khittacitto hoti -pa- vedanÈÔÔo hoti -pa- ÈpattiyÈ 
adassane ukkhipiyyati -pa- ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhipiyyati -pa- pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhipiyyati, ukkhittakassa bhikkhave mÈnattadÈnaÑ 
na ruhati. So ce puna osÈriyyati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo 
parivÈso dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, tassa bhikkhuno 
mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (24) 
 
 163. Idha pana bhikkhave bhikkhu mÈnattaÑ caranto vibbhamati, 
vibbhantakassa bhikkhave mÈnattacariyÈ na ruhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno 
sudinno, yo parivuttho suparivuttho, yaÑ mÈnattaÑ dinnaÑ sudinnaÑ, yaÑ 
mÈnattaÑ ciÓÓaÑ suciÓÓaÑ, avasesaÑ caritabbaÑ. (25) 
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 Idha pana bhikkhave bhikkhu mÈnattaÑ caranto sÈmaÓero hoti -pa- 
ummattako hoti -pa- khittacitto hoti -pa- vedanÈÔÔo hoti -pa- ÈpattiyÈ 
adassane ukkhipiyyati -pa- ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhipiyyati -pa- pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhipiyyati, ukkhittakassa bhikkhave mÈnattacariyÈ 
na ruhati. So ce puna osÈriyyati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo 
parivÈso dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, yaÑ mÈnattaÑ dinnaÑ 
sudinnaÑ, yaÑ mÈnattaÑ ciÓÓaÑ suciÓÓaÑ, avasesaÑ caritabbaÑ. (32) 
 
 164. Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhÈnÈraho vibbhamati, 
vibbhantakassa bhikkhave abbhÈnaÑ na ruhati. So ce puna upasampajjati, 
tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno sudinno, yo 
parivuttho suparivuttho, yaÑ mÈnattaÑ dinnaÑ sudinnaÑ, yaÑ mÈnattaÑ 
ciÓÓaÑ suciÓÓaÑ, so bhikkhu abbhetabbo. (33) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhÈnÈraho sÈmaÓero hoti -pa- 
ummattako hoti -pa- khittacitto hoti -pa- vedanÈÔÔo hoti -pa- ÈpattiyÈ 
adassane ukkhipiyyati -pa- ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhipiyyati -pa- pÈpikÈya 
diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhipiyyati, ukkhittakassa bhikkhave abbhÈnaÑ na 
ruhati. So ce puna osÈriyyati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo 
parivÈso dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, yaÑ mÈnattaÑ dinnaÑ 
sudinnaÑ, yaÑ mÈnattaÑ ciÓÓaÑ suciÓÓaÑ, so bhikkhu abbhetabbo. (40) 
 

CattÈlÊsakaÑ samattaÑ. 
_____ 

 
4. ChattiÑsaka 

 165. Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ 1 appaÔicchannÈyo, so bhikkhu 
m|lÈya paÔikassitabbo. (1) 
______________________________________________________________ 
 1. ParimÈÓÈyo (SÊ, SyÈ) 
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 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ paÔicchannÈyo, so bhikkhu m|lÈya 
paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ 
samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (2) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi, 
so bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ 
purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (3) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati aparimÈÓÈ1 appaÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈ 
paÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈ paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi -pa- 
parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi appaÔicchannÈyo -pa- parimÈÓÈyopi 
aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo -pa- parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi 
paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi, so bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo. 
YathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo. (9) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu mÈnattÈraho -pa- mÈnattaÑ caranto -pa- 
(YathÈ parivÈsaÑ, tathÈ vitthÈretabbaÑ.) AbbhÈnÈraho antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ appaÔicchannÈyo -pa- parimÈÓÈ 
paÔicchannÈyo -pa- parimÈÓÈ paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi -pa- 
aparimÈÓÈ appaÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈ paÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈ 
paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi -pa- parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi 
appaÔicchannÈyo -pa- parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo -pa- 
parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi, so 
bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo. YathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ 
purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (36) 
 

ChattiÑsakaÑ samattaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AparimÈÓÈyo (SÊ, SyÈ) 
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5. MÈnattasata 

 166. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdetvÈ vibbhamati. So puna1 upasampanno tÈ Èpattiyo 
nacchÈdeti, tassa bhikkhave bhikkhuno mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (1) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdetvÈ vibbhamati. So puna upasampanno tÈ Èpattiyo 
chÈdeti, tassa bhikkhave bhikkhuno pacchimasmiÑ Èpattikkhandhe 
yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (2) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjitvÈ paÔicchÈdetvÈ vibbhamati. So puna upasampanno tÈ Èpattiyo 
nacchÈdeti, tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ Èpattikkhandhe 
yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (3) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjitvÈ paÔicchÈdetvÈ vibbhamati. So puna upasampanno tÈ Èpattiyo 
chÈdeti, tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca 
Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (4) 
 
 167. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
Èpajjati, tassa honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi, so 
vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe chÈdesi, tÈ Èpattiyo 
pacchÈ nacchÈdeti, yÈ Èpattiyo pubbe nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ 
nacchÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ Èpattikkhandhe 
yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (5) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 
tassa honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So vibbhamitvÈ 
puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nacchÈdeti. 
YÈ Èpattiyo pubbe nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ chÈdeti. Tassa bhikkhave 
bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe 
yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (6) 
______________________________________________________________ 
 1. So ce puna (Ka) 
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 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 

tassa honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So vibbhamitvÈ 

puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ chÈdeti. 

YÈ Èpattiyo pubbe nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nacchÈdeti. Tassa 

bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe 

yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (7) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 

tassa honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So vibbhamitvÈ 

puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ chÈdeti. 

YÈ Èpattiyo pubbe nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ chÈdeti. Tassa bhikkhave 

bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe 

yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (8) 

 

 168. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 

Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na jÈnÈti. YÈ Èpattiyo jÈnÈti, 

tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo na jÈnÈti, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 

vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe jÈnitvÈ chÈdesi, tÈ 

Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe ajÈnitvÈ nacchÈdesi, 

tÈ Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ nacchÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno 

purimasmiÑ Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ 

dÈtabbaÑ. (9) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 

ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na jÈnÈti. YÈ Èpattiyo jÈnÈti, tÈ 

Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo na jÈnÈti, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 

vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe jÈnitvÈ chÈdesi, tÈ 

Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe ajÈnitvÈ nacchÈdesi, 

tÈ Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ chÈdeti. 
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tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca 
Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (10) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 
ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na jÈnÈti. YÈ Èpattiyo jÈnÈti, tÈ 
Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo na jÈnÈti, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 
vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe jÈnitvÈ chÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe ajÈnitvÈ nacchÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ nacchÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ 
ca pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ 
mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (11) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 
ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na jÈnÈti. YÈ Èpattiyo jÈnÈti, tÈ 
Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo na jÈnÈti, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 
vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe jÈnitvÈ chÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe ajÈnitvÈ nacchÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ chÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca 
pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ 
mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (12) 
 
 196. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo nassarati. YÈ Èpattiyo sarati, 
tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo nassarati, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 
vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe saritvÈ chÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ saritvÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe assaritvÈ nacchÈdesi, 
tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ nacchÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno 
purimasmiÑ Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ 
dÈtabbaÑ. (13) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 
ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo nassarati. 
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yÈ Èpattiyo sarati, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo nassarati, tÈ Èpattiyo 
nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe saritvÈ 
chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe assaritvÈ 
nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ chÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno 
purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchenne 
parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (14) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 
ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo nassarati. YÈ Èpattiyo sarati, tÈ 
Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo nassarati, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 
vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe saritvÈ chÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ saritvÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe assaritvÈ nacchÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ saritvÈ nacchÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ 
ca pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ 
mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (15) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 
ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo nassarati. YÈ Èpattiyo sarati, tÈ 
Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo nassarati, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 
vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe saritvÈ chÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ saritvÈ chÈdeti. YÈ Èpatiyo pubbe assaritvÈ nacchÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ saritvÈ chÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca 
pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ 
mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (16) 
 
 170. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
Èpajjati, ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu ÈpattÊsu vematiko. YÈsu 
ÈpattÊsu nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo 
nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 
nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti. YÈ  
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Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 

nacchÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ Èpattikkhandhe 

yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (17) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 

ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu ÈpattÊsu vematiko. YÈsu ÈpattÊsu 

nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo 

nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 

nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti. YÈ 

Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 

chÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca 

Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (18) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 

ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu ÈpattÊsu vematiko. YÈsu ÈpattÊsu 

nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo 

nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 

nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. YÈ Èpattiyo 

pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti. 

Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca 

Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (19) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, 

ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu ÈpattÊsu vematiko. YÈsu ÈpattÊsu 

nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo 

nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 

nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. YÈ Èpattiyo 

pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. Tassa 

bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca Èpattikkhandhe 

yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (20) 
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 171. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 

ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdetvÈ sÈmaÓero hoti -pa- ummattako hoti -pa- khittacitto 

hoti -pa- (YathÈ heÔÔhÈ, tathÈ vitthÈretabbaÑ.) VedanÈÔÔo hoti -pa- tassa 

honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi -pa- ekaccÈ Èpattiyo 

jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na jÈnÈti -pa- ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo 

nassarati -pa- ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu ÈpattÊsu vematiko. 

YÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu ÈpattÊsu vematiko, tÈ 

Èpattiyo nacchÈdeti. So vedanÈÔÔo hoti. So puna avedanÈÔÔo hutvÈ yÈ Èpattiyo 

pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti. YÈ 

Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 

nacchÈdeti -pa-. YÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ 

nibbematiko nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo 

pacchÈ nibbematiko chÈdeti -pa-. YÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ 

Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko 

nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti -pa-. YÈ Èpattiyo 

pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. YÈ 

Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 

chÈdeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiÑ ca pacchimasmiÑ ca 

Èpattikkhandhe yathÈpaÔicchanne parivÈsaÑ datvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. 

(100) 

 

MÈnattasataÑ niÔÔhitaÑ. 

_____ 

 

6. Sam|lÈyasamodhÈnaparivÈsacatussata 

 172. Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdetvÈ vibbhamati, 
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so puna upasampanno tÈ Èpattiyo nacchÈdeti, so bhikkhu m|lÈya 
paÔikassitabbo. (1) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdetvÈ vibbhamati, so puna 
upasampanno tÈ Èpattiyo chÈdeti, so bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 
yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo. (2) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjitvÈ paÔicchÈdetvÈ vibbhamati, so puna 
upasampanno tÈ Èpattiyo nacchÈdeti, so bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 
yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo. (3) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjitvÈ paÔicchÈdetvÈ vibbhamati, so puna 
upasampanno tÈ Èpattiyo chÈdeti, so bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 
yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo. (4) 
 
 173. Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, tassa honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi 
appaÔicchannÈyopi. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 
chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe nacchÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ nacchÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 
yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo. (5) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, tassa honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi 
appaÔicchannÈyopi. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 
chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nacchÈdeti. 
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YÈ Èpattiyo pubbe nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ chÈdeti. So bhikkhu 
m|lÈya paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (6) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, tassa honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi 
appaÔicchannÈyopi. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 
chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe nacchÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ nacchÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 
yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo. (7) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, tassa honti Èpattiyo paÔicchannÈyopi 
appaÔicchannÈyopi. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 
chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe nacchÈdesi, tÈ 
Èpattiyo pacchÈ chÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 
yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo. (8) 
 
 174. Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na 
jÈnÈti. YÈ Èpattiyo jÈnÈti, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo na jÈnÈti, tÈ 
Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 
jÈnitvÈ chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe 
ajÈnitvÈ nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ nacchÈdeti. So bhikkhu 
m|lÈya paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (9) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ  
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Èpattiyo na jÈnÈti. YÈ Èpattiyo jÈnÈti, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo na 

jÈnÈti, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo 

pubbe jÈnitvÈ chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo 

pubbe ajÈnitvÈ nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ chÈdeti. So bhikkhu 

m|lÈya paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya 

ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (10) 

 Idha pana bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 

Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na jÈnÈti. YÈ Èpattiyo jÈnÈti, 

tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo na jÈnÈti, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 

vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe jÈnitvÈ chÈdesi, tÈ 

Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe ajÈnitvÈ nacchÈdesi, tÈ 

Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ nacchÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 

yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 

dÈtabbo. (11) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na 

jÈnÈti. YÈ Èpattiyo jÈnÈti, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo na jÈnÈti, tÈ 

Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 

jÈnitvÈ chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe 

ajÈnitvÈ nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ jÈnitvÈ chÈdeti. So bhikkhu m|lÈya 

paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ 

samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (12) 

 

 175. Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo sarati ekaccÈ Èpattiyo 

nassarati. YÈ Èpattiyo sarati, tÈ 
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Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo nassarati, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 

vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe saritvÈ chÈdesi, tÈ 

Èpattiyo pacchÈ saritvÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe assaritvÈ nacchÈdesi, 

tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ nacchÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 

yathÈ paÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 

dÈtabbo. (13) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo 

nassarati. YÈ Èpattiyo sarati, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo nassarati, tÈ 

Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 

saritvÈ chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe 

assaritvÈ nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ chÈdeti. So bhikkhu m|lÈya 

paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ 

samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (14) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo 

nassarati. YÈ Èpattiyo sarati, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo nassarati, tÈ 

Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 

saritvÈ chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe 

assaritvÈ nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ nacchÈdeti. So bhikkhu 

m|lÈya paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya 

ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (15) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo 

nassarati. YÈ Èpattiyo sarati, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈ Èpattiyo nassarati, tÈ 

Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe 

saritvÈ 
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chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe assaritvÈ 

nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ saritvÈ chÈdeti. So bhikkhu m|lÈya 

paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ 

samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (16) 

 176. Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu 

ÈpattÊsu vematiko. YÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu 

ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna 

upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ 

nibbematiko nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo 

pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 

yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 

dÈtabbo. (17) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu 

ÈpattÊsu vematiko. YÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu 

ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna 

upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ 

nibbematiko nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo 

pacchÈ nibbematiko chÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 

yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 

dÈtabbo. (18) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu 

ÈpattÊsu vematiko. YÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu 

ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ puna 

upasampanno yÈ 
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Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. 

YÈ Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 

nacchÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa 

ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (19) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati, ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu 

ÈpattÊsu vematiko. YÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu 

ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So vibbhamitvÈ1 puna 

upasampanno yÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ 

nibbematiko chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo 

pacchÈ nibbematiko chÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 

yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 

dÈtabbo. (20) 

 

 177. Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdetvÈ sÈmaÓero hoti -pa- 

ummattako hoti -pa- khittacitto hoti -pa- vedanÈÔÔo hoti -pa- tassa honti 

Èpattiyo paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. (YathÈ heÔÔhÈ vitthÈritaÑ, tathÈ 

vitthÈretabbaÑ) -pa- ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, ekaccÈ Èpattiyo na jÈnÈti -pa- 

ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo nassarati -pa- ekaccÈsu ÈpattÊsu 

nibbematiko, ekaccÈsu ÈpattÊsu vematiko. YÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, tÈ 

Èpattiyo chÈdeti. YÈsu ÈpattÊsu vematiko, tÈ Èpattiyo nacchÈdeti. So 

vedanÈÔÔo hoti, so puna avedanÈÔÔo hutvÈ yÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko 

chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe 

vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti -pa-. YÈ 

Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 

______________________________________________________________ 
 1. So bhikkhu vibbhamitvÈ (Ka) 
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nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ 

nibbematiko chÈdeti -pa-. YÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ 

Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko 

nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti -pa-. YÈ Èpattiyo 

pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. YÈ 

Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 

chÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa 

ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. (100) 

 

 178. Idha pana bhikkhave bhikkhu mÈnattÈraho -pa- mÈnattaÑ caranto 

-pa- abbhÈnÈraho antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjitvÈ 

appaÔicchÈdetvÈ vibbhamati -pa- (MÈnattÈraho ca mÈnattacÈrÊ ca 

abbhÈnÈraho ca yathÈ parivÈso vitthÈrito, tathÈ vitthÈretabbo.) (320) 

 

 179. Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhÈnÈraho antarÈ sambahulÈ 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdetvÈ sÈmaÓero hoti -pa- 

ummattako hoti -pa- khittacitto hoti -pa- vedanÈÔÔo hoti -pa- tassa honti 

Èpattiyo paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi -pa- ekaccÈ Èpattiyo jÈnÈti, 

ekaccÈ Èpattiyo na jÈnÈti -pa- ekaccÈ Èpattiyo sarati, ekaccÈ Èpattiyo 

nassarati -pa- ekaccÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, ekaccÈsu ÈpattÊsu vematiko. 

YÈsu ÈpattÊsu nibbematiko, tÈ Èpattiyo chÈdeti. YÈsu ÈpattÊsu vematiko, tÈ 

Èpattiyo nacchÈdeti. So vedanÈÔÔo hoti, so puna avedanÈÔÔo hutvÈ yÈ Èpattiyo 

pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti. YÈ 

Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 

nacchÈdeti -pa-. YÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ 

nibbematiko nacchÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko 
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nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti -pa-. YÈ Èpattiyo pubbe 
nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko chÈdeti. YÈ Èpattiyo 
pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko nacchÈdeti -pa-. 
YÈ Èpattiyo pubbe nibbematiko chÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ nibbematiko 
chÈdeti. YÈ Èpattiyo pubbe vematiko nacchÈdesi, tÈ Èpattiyo pacchÈ 
nibbematiko chÈdeti. So bhikkhu m|lÈya paÔikassitabbo, 
yathÈpaÔicchannÈnaÒcassa ÈpattÊnaÑ purimÈya ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈso 
dÈtabbo. (400) 
 

Sam|lÈyasamodhÈnaparivÈsacatussataÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
7. ParimÈÓÈdivÈra-aÔÔhaka 

 180. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjitvÈ parimÈÓÈ appaÔicchÈdetvÈ -pa- aparimÈÓÈ appaÔicchÈdetvÈ -pa- 
ekanÈmÈ appaÔicchÈdetvÈ -pa- nÈnÈnÈmÈ appaÔicchÈdetvÈ -pa- sabhÈgÈ 
appaÔicchÈdetvÈ -pa- visabhÈgÈ appaÔicchÈdetvÈ -pa- vavatthitÈ 
appaÔicchÈdetvÈ -pa- sambhinnÈ appaÔicchÈdetvÈ vibbhamati -pa-. (YathÈ 
heÔÔhÈ, tathÈ vitthÈretabbaÑ.) 
 

ParimÈÓÈdivÈra-aÔÔhakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
8. DvebhikkhuvÈra-ekÈdasaka 

 181. Dve bhikkh| saÑghÈdisesaÑ ÈpannÈ honti, te saÑghÈdisese 
saÑghÈdisesadiÔÔhino honti, eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so 
dukkaÔaÑ desÈpetabbo, yathÈpaÔicchanne1 cassa parivÈsaÑ datvÈ 
ubhinnampi mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (1) 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈpaÔicchannÈnaÑ (SÊ) 
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 Dve bhikkh| saÑghÈdisesaÑ ÈpannÈ honti, te saÑghÈdisese vematikÈ 
honti, eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so dukkaÔaÑ desÈpetabbo, 
yathÈpaÔicchanne cassa parivÈsaÑ datvÈ ubhinnampi mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. 
(2) 

 Dve bhikkh| saÑghÈdisesaÑ ÈpannÈ honti, te saÑghÈdisese 
missakadiÔÔhino honti, eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so dukkaÔaÑ 
desÈpetabbo, yathÈpaÔicchanne cassa parivÈsaÑ datvÈ ubhinnampi mÈnattaÑ 
dÈtabbaÑ. (3) 

 Dve bhikkh| missakaÑ ÈpannÈ honti, te missake saÑghÈdisesadiÔÔhino 
honti, eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so dukkaÔaÑ desÈpetabbo, 
yathÈpaÔicchanne cassa parivÈsaÑ datvÈ ubhinnampi mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. 
(4) 

 Dve bhikkh| missakaÑ ÈpannÈ honti, te missake missakadiÔÔhino honti, 
eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so dukkaÔaÑ desÈpetabbo, 
yathÈpaÔicchanne cassa parivÈsaÑ datvÈ ubhinnampi mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. 
(5) 

 Dve bhikkh| suddhakaÑ ÈpannÈ honti, te suddhake 
saÑghÈdisesadiÔÔhino honti, eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so 
dukkaÔaÑ desÈpetabbo, ubhopi yathÈdhammaÑ kÈrÈpetabbÈ. (6) 

 Dve bhikkh| suddhakaÑ ÈpannÈ honti, te suddhake suddhakadiÔÔhino 
honti, eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so dukkaÔaÑ desÈpetabbo, 
ubhopi yathÈdhammaÑ kÈrÈpetabbÈ. (7) 

 Dve bhikkh| saÑghÈdisesaÑ ÈpannÈ honti, te saÑghÈdisese 
saÑghÈdisesadiÔÔhino honti, ekassa hoti “ÈrocessÈmÊ”ti, ekassa hoti “na 
ÈrocessÈmÊ”ti, so paÔhamampi yÈmaÑ chÈdeti, dutiyampi yÈmaÑ chÈdeti, 
tatiyampi yÈmaÑ chÈdeti, uÔÔhite aruÓe channÈ hoti Èpatti. Yo chÈdeti, so 
dukkaÔaÑ desÈpetabbo, yathÈpaÔicchanne cassa parivÈsaÑ datvÈ ubhinnampi 
mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (8) 
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 Dve bhikkh| saÑghÈdisesaÑ ÈpannÈ honti, te saÑghÈdisese 
saÑghÈdisesadiÔÔhino honti, te gacchanti “ÈrocessÈmÈ”ti, ekassa 
antarÈmagge makkhadhammo uppajjati “na ÈrocessÈmÊ”ti, so paÔhamampi 
yÈmaÑ chÈdeti, dutiyampi yÈmaÑ chÈdeti, tatiyampi yÈmaÑ chÈdeti, uÔÔhite 
aruÓe channÈ hoti Èpatti. Yo chÈdeti, so dukkaÔaÑ desÈpetabbo, 
yathÈpaÔicchanne cassa parivÈsaÑ datvÈ ubhinnampi mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. 
(9) 

 Dve bhikkh| saÑghÈdisesaÑ ÈpannÈ honti, te saÑghÈdisese 
saÑghÈdisesadiÔÔhino honti, te ummattakÈ honti, te pacchÈ anummattakÈ 
hutvÈ eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so dukkaÔaÑ desÈpetabbo, 
yathÈpaÔicchanne cassa parivÈsaÑ datvÈ ubhinnampi mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. 
(10) 

 Dve bhikkh| saÑghÈdisesaÑ ÈpannÈ honti, te pÈtimokkhe uddissamÈne 
evaÑ vadanti “idÈneva kho mayaÑ jÈnÈma ayampi kira dhammo suttÈgato 
suttapariyÈpanno anvaddhamÈsaÑ uddesaÑ ÈgacchatÊ”ti, te saÑghÈdisese 
saÑghÈdisesadiÔÔhino honti, eko chÈdeti, eko nacchÈdeti. Yo chÈdeti, so 
dukkaÔaÑ desÈpetabbo, yathÈpaÔicchanne cassa parivÈsaÑ datvÈ ubhinnampi 
mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. (11) 
 

DvebhikkhuvÈra-ekÈdasakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
9. M|lÈya-avisuddhinavaka 

 182. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
Èpajjati parimÈÓampi aparimÈÓampi ekanÈmampi nÈnÈnÈmappi sabhÈgampi 
visabhÈgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyo appaÔicchannÈyo. So saÑghaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya 
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paÔikassati dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, adhammena mÈnattaÑ deti, adhammena abbheti. 
So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (1) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi ekanÈmampi nÈnÈnÈmampi sabhÈgampi 
visabhÈgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyo paÔicchannÈyo. So saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassati 
dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, adhammena mÈnattaÑ deti, adhammena abbheti. 
So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (2) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi ekanÈmampi nÈnÈnÈmampi sabhÈgampi 
visabhÈgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyo paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So 
saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassati dhammikena kammena akuppena 
ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, adhammena mÈnattaÑ 
deti, adhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (3) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi ekanÈmampi nÈnÈnÈmampi sabhÈgampi 
visabhÈgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati aparimÈÓÈyo appaÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈyo 
paÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈyo paÔicchannÈyopi 
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appaÔicchannÈyopi -pa- parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi appaÔicchannÈyo. So 
saÑghaÑ antarÈ ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassati dhammikena kammena akuppena 
ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, adhammena mÈnattaÑ 
deti, adhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (4 - 
7) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi ekanÈmampi nÈnÈnÈmampi sabhÈgampi 
visabhÈgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo. So saÑghaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassati dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, 
dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, adhammena mÈnattaÑ deti, 
adhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (8) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi ekanÈmampi nÈnÈnÈmampi sabhÈgampi 
visabhÈgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyopi 
appaÔicchannÈyopi. So saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ 
yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassati dhammikena 
kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, 
adhammena mÈnattaÑ deti, adhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu 
avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (9) 
 

M|lÈya-avisuddhinavakaÑ1 niÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sam|lÈvisuddhinavakaÑ (Ka) 
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10. Dutiyanavaka1 

 183. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
Èpajjati parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So 
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ 
ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ appaÔicchannÈyo. So saÑghaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, 
adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ deti, 
dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (1) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ paÔicchannÈyo. So saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya 
paÔikassati adhammikena kammena kuppena 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ navakaÑ porÈÓapotthakesu avisukkhivaseneva ÈgataÑ,  
 vuccamÈnatatiyanavakena ca saÑsaÔÔhaÑ. TaÑ paÔivisodhakehi asaÑsaÔÔhaÑ katvÈ 
 visuÑ patiÔÔhÈpitaÑ. SÊhaÄa-syÈma-potthakesu pana taÑ visuddhivaseneva ÈgataÑ. 
 TaÑ panevaÑ veditabbaÑ– 

 
10. M|lÈyavisuddhinavaka (SÊ, SyÈ)  

 183. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
Èpajjati parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So 
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ 
ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyo appaÔicchannÈyo -pa- 
parimÈÓÈyo paÔicchannÈyo -pa- parimÈÓÈyo 
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aÔÔhÈnÈrahena, adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ 
deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (2) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi ÈparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So saÑghaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, 
adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ deti, 
dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (3) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi ekanÈmampi nÈnÈnÈmampi sabhÈgampi 
visabhÈgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ 
______________________________________________________________ 
 

10. M|lÈyavisuddhinavaka (SÊ, SyÈ) 

paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya 
paÔikassati dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi ÈpattÊhi. (1 - 3) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati aparimÈÓÈyo 
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deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
aparimÈÓÈ appaÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈ paÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈ 
paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi -pa- parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi 
appaÔicchannÈyo. So saÑghaÑ antarÈ ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, 
taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena 
kuppena aÔÔhÈnÈrahena, adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena 
mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi 
ÈpattÊhi. (4-7) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi ÈparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo. So saÑghaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, 
adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ deti, 
dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi ÈpattÊhi. (8) 
______________________________________________________________ 
 

10. M|lÈyavisuddhinavaka (SÊ, SyÈ) 

appaÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈyo paÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈyo 
paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya 
paÔikassati dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi ÈpattÊhi. (4-6) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ 
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 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyopi 
appaÔicchannÈyopi. So saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|ÔikassanaÑ yÈcati, taÑ 
saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena 
kuppena aÔÔhÈnÈrahena, adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena 
mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tÈhi 
ÈpattÊhi. (9) 
 

DutiyanavakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
11. Tatiyanavaka 

 184. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
Èpajjati parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So 
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ 
______________________________________________________________ 
 

10. M|lÈyavisuddhinavaka (SÊ, SyÈ) 

saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi 
appaÔicchannÈyo -pa- parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo -pa- 
parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So 
saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassati dhammikena kammena akuppena 
ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ 
deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi ÈpattÊhi. (7-9) 
 

M|lÈya visuddhinavakaÑ niÔÔhitaÑ. 
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ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyo appaÔicchannÈyo. So saÑghaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, 
adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so “parivasÈmÊ”ti maÒÒamÈno antarÈ 
sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyo appaÔicchannÈyo. So 
tasmiÑ bh|miyaÑ Ôhito purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarati, 
aparÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarati, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho 
sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- 
vavatthitampi sambhinnampi. SohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓÈyo appaÔicchannÈyo. SohaÑ 
saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassi adhammikena kammena kuppena 
aÔÔhÈnÈrahena, adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ 
‘parivasÈmÊ’ti maÒÒamÈno antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
parimÈÓÈyo appaÔicchannÈyo. SohaÑ tasmiÑ bh|miyaÑ Ôhito 
purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarÈmi, aparÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo 
sarÈmi, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca 
aparÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈceyyaÑ 
dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ, dhammena mÈnattaÑ, dhammena abbhÈnan”ti. So 
saÑghaÑ purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca aparÈ-ÈpattÊnaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÒca m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati dhammikena kammena 
akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ, dhammena 
mÈnattaÑ, dhammena abbhÈnaÑ. TaÑ saÑgho purimÈ-ÈpattÊnaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÒca aparÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca m|lÈya paÔikassati 
dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi ÈpattÊhi1. (1) 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ paÔhamavÈro SÊ-SyÈ-potthakesu paripuÓÓo dissati. 
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 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ paÔicchannÈyo. So saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya 
paÔikassati adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, adhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so “parivassÈmÊ”ti maÒÒamÈno antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ paÔicchannÈyo. So tasmiÑ 
bh|miyaÑ Ôhito purimÈ-ÈpattÊnaÑ1 antarÈ-Èpattiyo sarati, aparÈ-ÈpattÊnaÑ 
antarÈ-Èpattiyo sarati, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi 
sambhinnampi. SohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ 
yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ 
parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓÈ 
paÔicchannÈyo. SohaÑ saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|layapaÔikassanaÑ 
yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassi adhammikena 
kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, 
sohaÑ ‘parivasÈmÊ’ti maÒÒamÈno antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ parimÈÓÈ paÔicchannÈyo sohaÑ tasmiÑ bh|miyaÑ Ôhito 
purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarÈmi, aparÈ ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo 
sarÈmi, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca aparÈ 
ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈceyyaÑ dhammikena 
kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ, 
dhammena mÈnattaÑ, dhammena abbhÈnan”ti. So saÑghaÑ 
purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca aparÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, 
dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ, dhammena mÈnattaÑ, dhammena 
abbhÈnaÑ. TaÑ saÑgho purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca 
aparÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca m|lÈya paÔikassati 
______________________________________________________________ 
 1. PurimÈnaÑ ÈpattÊnaÑ (Ka) 
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dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi ÈpattÊhi. (2) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈpaÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So saÑghaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, 
adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so “parivasÈmÊ”ti maÒÒamÈno antarÈ 
sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ paÔicchannÈyopi 
appaÔicchanÈyopi. So tasmiÑ bh|miyaÑ Ôhito purimÈ-ÈpattÊnaÑ 
antarÈ-Èpattiyo sarati, aparÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarati, tassa evaÑ 
hoti “ahaÑ kho sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓampi 
aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. SohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ 
ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓÈ paÔicchannÈyopi 
appaÔicchannÈyopi. SohaÑ saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ 
yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassi adhammikena 
kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, 
sohaÑ ‘parivasÈmÊ’ti maÒÒamÈno antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo 
ÈpajjiÑ parimÈÓÈ paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. SohaÑ tasmiÑ 
bh|miyaÑ Ôhito purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarÈmi, aparÈ-ÈpattÊnaÑ 
antarÈ-Èpattiyo sarÈmi, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ purimÈ ÈpattÊnaÑ antarÈ 
ÈpattÊnaÒca aparÈ ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca m|lÈyapaÔikassanaÑ 
yÈceyyaÑ dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ, dhammena mÈnattaÑ, dhammena abbhÈnan”ti. So 
saÑghaÑ purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca aparÈ ÈpattÊnaÑ antarÈ 
ÈpattinaÒca 
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m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, 
dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ, dhammena mÈnattaÑ, dhammena 
abbhÈnaÑ. TaÑ saÑgho purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca aparÈ 
ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca m|lÈya paÔikassati dhammikena kammena 
akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena 
mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi 
ÈpattÊhi. (3) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati aparimÈÓÈyo appaÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈyo 
paÔicchannÈyo -pa- aparimÈÓÈyo paÔicchanÈyopi appaÔicchannÈyopi -pa- 
parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi appaÔicchannÈyo. So saÑghaÑ antarÈ-
ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati. TaÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassi adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, 
adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so “parivasÈmÊ”ti maÒÒamÈno -pa-. 
TaÑ saÑgho purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÒca aparÈ-ÈpattÊnaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÒca m|lÈya paÔikassati dhammikena kammena akuppena 
ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena mÈnattaÑ 
deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi ÈpattÊhi1. (4 - 
7) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo. So saÑghaÑ 
antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, 
adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so “parivasÈmÊ”ti maÒÒamÈno antarÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Imepi cattÈro vÈrÈ SÊ-SyÈ-potthakesu paripuÓÓÈ dissanti. 
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saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo. 
So tasmiÑ bh|miyaÑ Ôhito purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarati, aparÈ 
ÈpattÊnaÑ antarÈ Èpattiyo sarati, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- 
vavatthitampi sambhinnampi. SohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto antarÈ sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo. 
SohaÑ saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ 
saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya paÔikassi adhammikena kammena kuppena 
aÔÔhÈnÈrahena, adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ 
‘parivasÈmÊ’ti maÒÒamÈno antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyo. SohaÑ tasmiÑ bh|miyaÑ Ôhito 
purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ Èpattiyo sarÈmi, aparÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo 
sarÈmi, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈpattÊnaÒca aparÈ 
ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca m|lÈya paÔikassanaÑ yÈceyyaÑ dhammikena 
kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ, 
dhammena mÈnattaÑ, dhammena abbhÈnan”ti. So saÑghaÑ 
purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈpattÊnaÒca aparÈ ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, 
dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ, dhammena mÈnattaÑ, dhammena 
abbhÈnaÑ. TaÑ saÑgho purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca aparÈ 
ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca m|lÈya paÔikassati dhammikena kammena 
akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena 
mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi 
ÈpattÊhi. (8) 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. So saÑghaÑ 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, tassa saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so parivasanto antarÈ sambahulÈ saÑghÈdisesÈ 
Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi paÔicchannÈyopi 
appaÔicchannÈyopi. So saÑghaÑ 
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antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, taÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈya paÔikassati adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, 
adhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, so “parivasÈmÊ”ti maÒÒamÈno antarÈ 
sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi 
paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. So tasmiÑ bh|miyaÑ Ôhito 
purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarati. AparÈ ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo 
sarati, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
parimÈÓampi aparimÈÓampi -pa- vavatthitampi sambhinnampi. SohaÑ 
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho 
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto antarÈ 
sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi 
paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. SohaÑ saÑghaÑ antarÈ-ÈpattÊnaÑ 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ-ÈpattÊnaÑ m|lÈya 
paÔikassi adhammikena kammena kuppena aÔÔhÈnÈrahena, adhammena 
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ ‘parivasÈmÊ’ti maÒÒamÈno antarÈ 
sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ parimÈÓÈyopi aparimÈÓÈyopi 
paÔicchannÈyopi appaÔicchannÈyopi. SohaÑ tasmiÑ bh|miyaÑ Ôhito 
purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo sarÈmi, aparÈ ÈpattÊnaÑ antarÈ-Èpattiyo 
sarÈmi, yaÑn|nÈhaÑ saÑghaÑ purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca aparÈ 
ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈceyyaÑ dhammikena 
kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ, 
dhammena mÈnattaÑ, dhammena abbhÈnan”ti. So saÑghaÑ 
purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca aparÈ ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca 
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati dhammikena kammena akuppena ÔhÈnÈrahena, 
dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ, dhammena mÈnattaÑ, dhammena 
abbhÈnaÑ. TaÑ saÑgho purimÈ-ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca aparÈ 
ÈpattÊnaÑ antarÈ ÈpattÊnaÒca m|lÈya paÔikassati dhammikena kammena 
akuppena ÔhÈnÈrahena, dhammena samodhÈnaparivÈsaÑ deti, dhammena 
mÈnattaÑ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tÈhi 
ÈpattÊhi. (9) 
 

TatiyanavakaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

Samuccayakkhandhako tatiyo.
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TassuddÈnaÑ 

  AppaÔicchannÈ ekÈha, dvÊha tÊha cat|ha ca. 
  PaÒcÈhapakkhadasannaÑ, ÈpattimÈha MahÈmuni. 

  Suddhanto ca vibbhamanto, parimÈÓamukhaÑ dve bhikkh|. 
  Tattha saÒÒino dve yathÈ, vematikÈ tatheva ca. 

  MissakadiÔÔhino dve ca, asuddhakekadiÔÔhino. 
  Dve ceva suddhadiÔÔhino. 

  Tatheva ca eko chÈdeti, atha makkhamatena ca. 
  UmmattakadesanaÒca, m|lÈ aÔÔhÈrasa1 visuddhato. 

  ŒcariyÈnaÑ vibhajjapadÈnaÑ2, TambapaÓÓidÊpapasÈdakÈnaÑ. 
  MahÈvihÈravÈsÊnaÑ, vÈcanÈ saddhammaÔÔhitiyÈti. 
 
 

Samuccayakkhandhako niÔÔhito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Pannarasa (Ka) 2. VibhajjavÈdÊnaÑ (SÊ) 

 



      

4. Samathakkhandhaka 
 

1. SammukhÈvinaya 

 185. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
asammukhÊbh|tÈnaÑ bhikkh|naÑ kammÈni karonti tajjanÊyampi niyassampi 
pabbÈjanÊyampi paÔisÈraÓÊyampi ukkhepanÊyampi. Ye te bhikkh| appicchÈ 
-pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| 
asammukhÊbh|tÈnaÑ bhikkh|naÑ kammÈni karissanti tajjanÊyampi 
niyassampi pabbÈjanÊyampi paÔisÈraÓÊyampi ukkhepaÓÊyampÊ”ti. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave 
chabbaggiyÈ bhikkh| asammukhÊbh|tÈnaÑ bhikkh|naÑ kammÈni karonti 
tajjanÊyampi niyassampi pabbÈjanÊyampi paÔisÈraÓÊyampi ukkhepanÊyampÊti. 
SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ bhikkhave 
tesaÑ moghapurisÈnaÑ ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ 
akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ. KathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ 
asammukhÊbh|tÈnaÑ bhikkh|naÑ kammÈni karissanti tajjanÊyampi 
niyassampi pabbÈjanÊyampi paÔisÈraÓÊyampi ukkhepanÊyampi. NetaÑ 
bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–na bhikkhave asammukhÊbh|tÈnaÑ 
bhikkh|naÑ kammaÑ kÈtabbaÑ tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ 
vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ vÈ ukkhepanÊyaÑ vÈ, yo kareyya, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 186. AdhammavÈdÊ puggalo, adhammavÈdÊ sambahulÈ, adhammavÈdÊ 
saÑgho, dhammavÈdÊ puggalo, dhammavÈdÊ sambahulÈ, dhammavÈdÊ 
saÑgho. 
 

KaÓhapakkhanavaka 

 187. AdhammavÈdÊ puggalo dhammavÈdiÑ puggalaÑ saÒÒÈpeti 
nijjhÈpeti pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ 
vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. EvaÒcetaÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasammati, adhammena v|pasammati 
sammukhÈvinayapatir|pakena. (1) 

 AdhammavÈdÊ puggalo dhammavÈdÊ sambahule saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ
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vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. EvaÒcetaÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasammati, adhammena v|pasammati 
sammukhÈvinayapatir|pakena. (2) 

 AdhammavÈdÊ puggalo dhammavÈdiÑ saÑghaÑ saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti1. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, adhammena v|pasammati sammukhÈvinayapatir|pakena. (3) 

 AdhammavÈdÊ sambahulÈ dhammavÈdiÑ puggalaÑ saÒÒÈpenti 
nijjhÈpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti “ayaÑ dhammo, 
ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. 
EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati, adhammena v|pasammati 
sammukhÈvinayapatir|pakena. (4) 

 AdhammavÈdÊ sambahulÈ dhammavÈdÊ sambahule saÒÒÈpenti 
nijjhÈpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti “ayaÑ dhammo, 
ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. 
EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati, adhammena v|pasammati 
sammukhÈvinayapatir|pakena. (5) 

 AdhammavÈdÊ sambahulÈ dhammavÈdiÑ saÑghaÑ saÒÒÈpenti 
nijjhÈpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti “ayaÑ dhammo, 
ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. 
EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati, adhammena v|pasammati 
sammukhÈvinayapatir|pakena. (6) 

 AdhammavÈdÊ saÑgho dhammavÈdiÑ puggalaÑ saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, adhammena v|pasammati sammukhÈvinayapatir|pakena. (7) 

 AdhammavÈdÊ saÑgho dhammavÈdÊ sambahule saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, adhammena v|pasammati sammukhÈvinayapatir|pakena. (8) 

 AdhammavÈdÊ saÑgho dhammavÈdiÑ saÑghaÑ saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti, anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, 
______________________________________________________________ 
 1. ImaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈti (Ka)
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idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. EvaÒcetaÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasammati, adhammena v|pasammati 
sammukhÈvinayapatirupakena. (9) 

KaÓhapakkhanavakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
Sukkapakkhanavaka 

 188. DhammavÈdÊ puggalo adhammavÈdiÑ puggalaÑ saÒÒÈpeti 
nijjhÈpeti pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ 
vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. EvaÒcetaÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasammati, dhammena v|pasammati sammukhÈvinayena. 
(1) 

 DhammavÈdÊ puggalo adhammavÈdÊ sambahule saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, dhammena v|pasammati sammukhÈvinayena. (2) 

 DhammavÈdÊ puggalo adhammavÈdiÑ saÑghaÑ saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, dhammena v|pasammati sammukhÈvinayena. (3) 

 DhammavÈdÊ sambahulÈ adhammavÈdiÑ puggalaÑ saÒÒÈpenti 
nijjhÈpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti “ayaÑ dhammo, 
ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. 
EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati dhammena v|pasammati 
sammukhÈvinayena. (4) 

 DhammavÈdÊ sambahulÈ adhammavÈdÊ sambahule saÒÒÈpenti 
nijjhÈpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti “ayaÑ dhammo, 
ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. 
EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati, dhammena v|pasamati 
sammukhÈvinayena. (5) 

 DhammavÈdÊ sambahulÈ adhammavÈdiÑ saÑghaÑ saÒÒÈpenti 
nijjhÈpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti “ayaÑ dhammo, 
ayaÑ vinayo, idaÑ 
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satthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, dhammena v|pasammati sammukhÈvinayena. (6) 

 DhammavÈdÊ saÑgho adhammavÈdiÑ puggalaÑ saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, dhammena v|pasammati sammukhÈvinayena. (7) 

 DhammavÈdÊ saÑgho adhammavÈdÊ sambahule saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, dhammena v|pasammati sammukhÈvinayena. (8) 

 DhammavÈdÊ saÑgho adhammavÈdiÑ saÑghaÑ saÒÒÈpeti nijjhÈpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊ”ti. EvaÒcetaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasammati, dhammena v|pasammati sammukhÈvinayenÈti. (9) 
 

SukkapakkhanavakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
2. Sativinaya 

 189. * Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmatÈ Dabbena Mallaputtena 
jÈtiyÈ sattavassena arahattaÑ sacchikataÑ hoti, yaÑ kiÒci sÈvakena 
pattabbaÑ, sabbaÑ tena anuppattaÑ hoti, natthi cassa kiÒci uttari1 
karaÓÊyaÑ, katassa vÈ paticayo. Atha kho Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetasso parivitakko udapÈdi “mayÈ kho 
jÈtiyÈ sattavassena arahattaÑ sacchikataÑ, yaÑ kiÒci sÈvakena pattabbaÑ, 
sabbaÑ mayÈ anuppattaÑ, natthi ca me kiÒci uttarikaraÓÊyaÑ, katassa vÈ 
paticayo, kiÑ nu kho ahaÑ saÑghassa veyyÈvaccaÑ kareyyan”ti. 
______________________________________________________________ 
 * IdaÑ vatthu Vi 1. 243 piÔÔhÈdÊsupi ÈgataÑ. 1. UttariÑ (SÊ) 
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 Atha kho Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ 
saÑghassa senÈsanaÒca paÒÒapeyyaÑ bhattÈni ca uddiseyyan”ti. Atha kho 
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 uttarikaraÓÊyaÑ, 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 paÒÒÈpetuÑ 
bhattÈni ca uddisitun”ti. SÈdhu sÈdhu Dabba, tena hi tvaÑ Dabba saÑghassa 
senÈsanaÒca paÒÒapeti bhattÈni ca uddisÈhÊti1. “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 yÈcitabbo2, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 190. “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 
bhuttuddesakassa ca sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto senÈsanapaÒÒÈpako ca 
bhattuddesako ca khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. UddisÈti (Vi 1. 244 piÔÔhe.) 2. Dabbo yacitabbo (SyÈ, Ka) 
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 191. Sammato ca panÈyasmÈ Dabbo Mallaputto sabhÈgÈnaÑ 
bhikkh|naÑ ekajjhaÑ senÈsanaÑ paÒÒapeti, ye te bhikkh| suttantikÈ, tesaÑ 
ekajjhaÑ senÈsanaÑ paÒÒapeti “te aÒÒamaÒÒaÑ suttantaÑ sa~gÈyissantÊ”ti. 
Ye te bhikkh| vinayadharÈ, tesaÑ ekajjhaÑ senÈsanaÑ paÒÒapeti “te 
aÒÒamaÒÒaÑ vinayaÑ vinicchinissantÊ’ti. 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”ti. Ye te bhikkh| 
tiracchÈnakathikÈ kÈyadaÄhibahulÈ1 viharanti, tesampi ekajjhaÑ senÈsanaÑ 
paÒÒapeti “imÈyapime Èyasmanto ratiyÈ acchissantÊ”ti. Yepi te bhikkh| 
vikÈle Ègacchanti, tesampi 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 “kattha ÈyasmantÈ 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 GotamakakandarÈyaÑ2 senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso 
TindukakandarÈyaÑ senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso 
TapodakandarÈyaÑ3 senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso TapodÈrÈme 
senÈsanaÑ paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso JÊvakambavane senÈsanaÑ 
paÒÒapehi, amhÈkaÑ Èvuso Maddakucchimhi migadÈye senÈsanaÑ 
paÒÒapehÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. KÈyadaÉÉhibahulÈ (SÊ) 2. GomaÔakandarÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 3. KapotakandarÈyaÑ (Ka) 
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 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 
bibbohanaÑ1, idaÑ vaccaÔÔhÈnaÑ, idaÑ passÈvaÔÔhÈnaÑ, 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. 
 
 192. Tena kho pana samayena Mettiyabh|majakÈ2 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 yathÈrandhaÑ3 kaÓÈjakaÑ bila~gadutiyaÑ, te 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtappaÔikkantÈ there bhikkh| pucchanti “tumhÈkaÑ 
Èvuso bhattagge kiÑ ahosi, tumhÈkaÑ kiÑ ahosÊ”ti4. 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 yenayasmÈ Dabbo Mallaputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ 
abhivÈdetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. BimbohanaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. MettiyabhummajakÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 3. YathÈraddhaÑ (SyÈ) 4. KiÑ nÈhosi (SyÈ, KaÑ) 
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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 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 ayyÈ”ti 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 
pattacÊvaramÈdÈya 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, yathÈ mayaÑ koÔÔhake nisÊdÈpiyÈmÈ”ti1. Atha kho sÈ dÈsÊ 
kaÓÈjakena2 bila~gadutiyena upagaÒchi “bhuÒjatha bhante”ti. MayaÑ kho 
bhagini niccabhattikÈti. JÈnÈmi ayyÈ “niccabhattikÈ”ti, api cÈhaÑ 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 
______________________________________________________________ 
 1. NisÊdÈpeyyÈmÈti (Ka) 2. KÈÓÈjakena (SyÈ, KaÑ) 
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Mallaputtassa santike, nissaÑsayaÑ kho mayaÑ Dabbena Mallaputtena 
gahapatino antare paribhinnÈ”ti1 te teneva domanassena na cittar|paÑ 
bhuÒjiÑsu. Atha kho Mettiyabh|majakÈ bhikkh| pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtappaÔikkantÈ ÈrÈmaÑ gantvÈ pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ 
bahÈrÈmakoÔÔhake saÑghÈÔipallatthikÈya nisÊdiÑsu tuÓhÊbh|tÈ ma~kubh|tÈ 
pattakkhandhÈ adhomukhÈ pajjhÈyantÈ appaÔibhÈnÈ. 

 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 
viheÔhiyamÈne ajjhupekkhasÊti. KyÈhaÑ ayyÈ karomÊti. Sace kho tvaÑ 
bhagini iccheyyÈsi, ajjeva BhagavÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ 
nÈsÈpeyyÈti. KyÈhaÑ ayyÈ karomi, kiÑ mayÈ sakkÈ kÈtunti. Ehi tvaÑ 
bhagini, yena BhagavÈ tenupasa~kama, 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 savÈtaÑ2, udakaÑ maÒÒe ÈdittaÑ, ayyenamhi Dabbena Mallaputtena 
d|sitÈ”ti. “EvaÑ ayyÈ”ti kho MettiyÈ bhikkhunÊ Mettiyabh|majakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ paÔissutvÈ3 yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho 
MettiyÈ4 bhikkhunÊ BhagavantaÑ etadavoca “idaÑ bhante nacchannaÑ 
nappatir|paÑ, yÈyaÑ bhante disÈ abhayÈ anÊtikÈ anupaddavÈ, sÈyaÑ disÈ 
sabhayÈ sa-ÊtikÈ sa-upaddavÈ, yato nivÈtaÑ tato savÈtaÑ, udakaÑ maÒÒe 
ÈdittaÑ, ayyenamhi Dabbena Mallaputtena d|sitÈ”ti. 
 
 193. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ 
paÔipucchi “sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Santike paribhinnÈti (SyÈ, KaÑ) 2. Tato pavÈtaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 3. PaÔissuÓitvÈ (SyÈ, KaÑ) 4. SÈ MettiyÈ (SyÈ, Ka) 
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kattÈ, yathÈyaÑ bhikkhunÊ ÈhÈ”ti. YathÈ maÑ bhante BhagavÈ jÈnÈtÊti. 
Dutiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ etadavoca 
“sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ kattÈ, yathÈyaÑ bhikkhunÊ ÈhÈ”ti. YathÈ maÑ 
bhante BhagavÈ jÈnÈtÊti. 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 ‘katan’ti vadehi, sace akataÑ ‘akatan’ti 
vadehÊti. YatohaÑ bhante jÈto, nÈbhijÈnÈmi supinantenapi methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevitÈ, pageva jÈgaroti. 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|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsethÈti. 
EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma Mettiyabh|majakÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ DabbaÑ 
MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsessantÊ”ti. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave 
Mettiyabh|majakÈ bhikkh| DabbaÑ MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ 
anuddhaÑsentÊti. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ 
katvÈ bhikkh| Èmantesi– 

 Tena hi bhikkhave saÑgho Dabbassa Mallaputtassa sativepullappattassa 
sativinayaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo, tena bhikkhave Dabbena 
Mallaputtena saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ime maÑ bhante Mettiyabh|majakÈ 
bhikkh| am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, sohaÑ bhante 
sativepullappatto saÑghaÑ sativinayaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. 
Tatiyampi yÈcitabbo “ime maÑ bhante Mettiyabh|majakÈ bhikkh| 
am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, 
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sohaÑ1 sativepullappatto tatiyampi bhante saÑghaÑ sativinayaÑ yÈcÈmÊ”ti. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 194. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime Mettiyabh|majakÈ bhikkh| 
ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, 
ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto sativepullappatto saÑghaÑ sativinayaÑ yÈcati, 
yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa 
sativepullappattassa sativinayaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ime Mettiyabh|majakÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ 
DabbaÑ MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, ÈyasmÈ 
Dabbo Mallaputto sativepullappatto saÑghaÑ sativinayaÑ yÈcati, saÑgho 
Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa sativepullappattassa sativinayaÑ deti, 
yassÈyasmato khamati Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa 
sativepullappattassa sativinayassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho ime Mettiyabh|majakÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ 
DabbaÑ MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, ÈyasmÈ 
Dabbo Mallaputto sativepullappatto saÑghaÑ sativinayaÑ yÈcati, saÑgho 
Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa sativepullappattassa sativinayaÑ deti, 
yassÈyasmato khamati Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa 
sativepullappattassa sativinayassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Dinno saÑghena Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa sativepullappattassa 
sativinayo, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 195. PaÒcimÈni bhikkhave dhammikÈni sativinayassa dÈnÈni. Suddho 
hoti bhikkhu anÈpattiko, anuvadanti ca naÑ, yÈcati ca, tassa saÑgho 
sativinayaÑ deti dhammena samaggena. ImÈni kho bhikkhave paÒca 
dhammikÈni sativinayassa dÈnÈnÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. SohaÑ bhante (Ka) 
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3. Am|Ähavinaya 

 196. Tena kho pana samayena Gaggo bhikkhu ummattako hoti 
cittavipariyÈsakato, tena ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ hoti bhÈsitaparikkantaÑ. Bhikkh| GaggaÑ 
bhikkhuÑ ummattakena cittavipariyÈsakatena ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti 
“saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti. So evaÑ vadeti “ahaÑ kho Èvuso 
ummattako ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena 
cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, 
nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena me etaÑ katan”ti. Evampi naÑ vuccamÈnÈ 
codenteva “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma bhikkh| 
GaggaÑ bhikkhuÑ ummattakena cittavipariyÈsakatena ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ 
codessanti ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti. So evaÑ vadeti ‘ahaÑ 
kho Èvuso ummattako ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena 
cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, 
nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena me etaÑ katan’ti. Evampi naÑ vuccamÈnÈ 
codenteva saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ 
BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 

 Tena hi bhikkhave saÑgho Gaggassa bhikkhuno am|Ähassa 
am|ÄhavinayaÑ detu. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbo, tena bhikkhave 
vaggena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ummattako ahosiÑ 
cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, maÑ bhikkh| ummattakena 
cittavipariyÈsakatena ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, tyÈhaÑ evaÑ vadÈmi ‘ahaÑ kho Èvuso ummattako 
ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena cittavipariyÈsakatena 
bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmi, 
m|Ähena me etaÑ katan’ti, evampi maÑ vuccamÈnÈ 
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codenteva ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, sohaÑ bhante am|Äho 
saÑghaÑ am|ÄhavinayaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi 
yÈcitabbo “ahaÑ bhante ummattako ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena me 
ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, maÑ bhikkh| ummattakena cittavipariyÈsakatena 
ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, 
tyÈhaÑ evaÑ vadÈmi ‘ahaÑ kho Èvuso ummattako ahosiÑ 
cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena 
me etaÑ katan’ti, evampi maÑ vuccamÈnÈ codenteva ‘saratÈyasmÈ 
evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, sohaÑ am|Äho1 tatiyampi bhante saÑghaÑ 
am|ÄhavinayaÑ yÈcÈmÊ”ti. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 
 
 197. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Gaggo bhikkhu ummattako 
ahosi cittavipariyÈsakato, tena ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, bhikkh| GaggaÑ bhikkhuÑ 
ummattakena cittavipariyÈsakatena ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti 
‘saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, so evaÑ vadeti ‘ahaÑ kho Èvuso 
ummattako ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena 
cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, 
nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena me etaÑ katan’ti, evampi naÑ vuccamÈnÈ 
codenteva ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, so am|Äho saÑghaÑ 
am|ÄhavinayaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho Gaggassa 
bhikkhuno am|Ähassa am|ÄhavinayaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Gaggo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyÈsakato, tena ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, bhikkh| GaggaÑ bhikkhuÑ 
ummattakena cittavipariyÈsakatena ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti 
‘saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, so evaÑ vadeti, ‘ahaÑ kho Èvuso 
ummattako ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena 
cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SohaÑ bhante am|Äho (Ka) 
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ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena me etaÑ 
katan’ti, evampi naÑ vuccamÈnÈ codenteva ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjitÈ’ti, so am|Äho saÑghaÑ am|ÄhavinayaÑ yÈcati, saÑgho Gaggassa 
bhikkhuno am|Ähassa am|ÄhavinayaÑ deti, yassÈyasmato khamati Gaggassa 
bhikkhuno am|Ähassa am|Ähavinayassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-.  

 Dinno saÑghena Gaggassa bhikkhuno am|Ähassa am|Ähavinayo, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 198. TÊÓimÈni bhikkhave adhammikÈni am|Ähavinayassa dÈnÈni, tÊÓi 
dhammikÈni. KatamÈni tÊÓi adhammikÈni am|Ähavinayassa dÈnÈni. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu ÈpattiÑ Èpanno hoti, tamenaÑ codeti 
saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ ekapuggalo vÈ “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjitÈ”ti, so saramÈnova evaÑ vadeti “na kho ahaÑ Èvuso sarÈmi 
evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti, tassa saÑgho am|ÄhavinayaÑ deti, 
adhammikaÑ am|Ähavinayassa dÈnaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu ÈpattiÑ Èpanno hoti, tamenaÑ codeti 
saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ ekapuggalo vÈ “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjitÈ”ti, so saramÈnova evaÑ vadeti “sarÈmi kho ahaÑ Èvuso 
yathÈsupinantenÈ”ti, tassa saÑgho am|ÄhavinayaÑ deti, adhammikaÑ 
am|Ähavinayassa dÈnaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu ÈpattiÑ Èpanno hoti, tamenaÑ codeti 
saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ ekapuggalo vÈ “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjitÈ”ti, so anummattako ummattakÈlayaÑ karoti “ahampi kho evaÑ 
karomi, tumhepi evaÑ karotha, mayhampi etaÑ kappati, tumhÈkampetaÑ 
kappatÊ”ti, tassa saÑgho am|ÄhavinayaÑ deti, adhammikaÑ 
am|Ähavinayassa dÈnaÑ. ImÈni tÊÓi adhammikÈni am|Ähavinayassa dÈnÈni. 
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 199. KatamÈni tÊÓi dhammikÈni am|Ähavinayassa dÈnÈni. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu ummattako hoti cittavipariyÈsakato, tena 
ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ hoti 
bhÈsitaparikkantaÑ, tamenaÑ codeti saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ ekapuggalo 
vÈ “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti, so assaramÈnova evaÑ vadeti 
“na kho ahaÑ Èvuso sarÈmi evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti, tassa saÑgho 
am|ÄhavinayaÑ deti, dhammikaÑ am|Ähavinayassa dÈnaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu ummattako hoti cittavipariyÈsakato, tena 
ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ hoti 
bhÈsitaparikkantaÑ, tamenaÑ codeti saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ ekapuggalo 
vÈ “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti, so assaramÈnova evaÑ vadeti 
“sarÈmi kho ahaÑ Èvuso yathÈ supinantenÈ”ti, tassa saÑgho am|ÄhavinayaÑ 
deti, dhammikaÑ am|Ähavinayassa dÈnaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu ummattako hoti cittavipariyÈsakato, tena 
ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ hoti 
bhÈsitaparikkantaÑ, tamenaÑ codeti saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ ekapuggalo 
vÈ “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti, so ummattako 
ummattakÈlayaÑ karoti “ahampi evaÑ karomi, tumhepi evaÑ karotha, 
mayhampi etaÑ kappati, tumhÈkampetaÑ kappatÊ”ti, tassa saÑgho 
am|ÄhavinayaÑ deti, dhammikaÑ am|Ähavinayassa dÈnaÑ. ImÈni tÊÓi 
dhammikÈni am|Ähavinayassa dÈnÈnÊti. 
 

4. PaÔiÒÒÈtakaraÓÈ 

 200. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| appaÔiÒÒÈya 
bhikkh|naÑ kammÈni karonti tajjanÊyampi niyassampi pabbÈjanÊyampi 
paÔisÈraÓÊyampi ukkhepanÊyampi. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| appaÔiÒÒÈya 
bhikkh|naÑ kammÈni karissanti tajjanÊyampi niyassampi pabbÈjanÊyampi 
paÔisÈraÓÊyampi ukkhepanÊyampÊ”ti. Atha 
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kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira 
bhikkhave -pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ 
katvÈ bhikkh| Èmantesi–na bhikkhave appaÔiÒÒÈya bhikkh|naÑ kammaÑ 
kÈtabbaÑ tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ vÈ 
ukkhepanÊyaÑ vÈ, yo kareyya, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 201. EvaÑ kho bhikkhave adhammikaÑ hoti paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ, evaÑ 
dhammikaÑ. KathaÒca bhikkhave adhammikaÑ hoti paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. 

 Bhikkhu pÈrÈjikaÑ ajjhÈpanno hoti, tamenaÑ codeti saÑgho vÈ 
sambahulÈ vÈ ekapuggalo vÈ “pÈrÈjikaÑ ÈyasmÈ ajjhÈpanno”ti. So evaÑ 
vadeti “na kho ahaÑ Èvuso pÈrÈjikaÑ ajjhÈpanno saÑghÈdisesaÑ 
ajjhÈpanno”ti. TaÑ saÑgho saÑghÈdisesena kÈreti, adhammikaÑ 
paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. 

 Bhikkhu pÈrÈjikaÑ ajjhÈpanno hoti, tamenaÑ codeti saÑgho vÈ 
sambahulÈ vÈ ekapuggalo vÈ “pÈrÈjikaÑ ÈyasmÈ ajjhÈpanno”ti. So evaÑ 
vadeti “na kho ahaÑ Èvuso pÈrÈjikaÑ ajjhÈpanno, thullaccayaÑ -pa- 
pÈcittiyaÑ -pa- pÈÔidesanÊyaÑ -pa- dukkaÔaÑ -pa- dubbhÈsitaÑ 
ajjhÈpanno”ti. TaÑ saÑgho dubbhÈsitena kÈreti, adhammikaÑ 
paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. 

 Bhikkhu saÑghÈdisesaÑ -pa- thullaccayaÑ -pa- pÈcittiyaÑ -pa- 
pÈÔidesanÊyaÑ -pa- dukkaÔaÑ -pa- dubbhÈsitaÑ ajjhÈpanno hoti, tamenaÑ 
codeti saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ ekapuggalo vÈ “dubbhÈsitaÑ ÈyasmÈ 
ajjhÈpanno”ti. So evaÑ vadeti “na kho ahaÑ Èvuso dubbhÈsitaÑ ajjhÈpanno 
pÈrÈjikaÑ ajjhÈpanno”ti. TaÑ saÑgho pÈrÈjikena kÈreti, adhammikaÑ 
paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. 

 Bhikkhu dubbhÈsitaÑ ajjhÈpanno hoti, tamenaÑ codeti saÑgho vÈ 
sambahulÈ vÈ ekapuggalo vÈ “dubbhÈsitaÑ ÈyasmÈ ajjhÈpanno”ti. So evaÑ 
vadeti “na kho ahaÑ Èvuso dubbhÈsitaÑ ajjhÈpanno saÑghÈdisesaÑ -pa- 
thullaccayaÑ -pa- pÈcittiyaÑ -pa- pÈÔidesanÊyaÑ -pa- dukkaÔaÑ 
ajjhÈpanno”ti. TaÑ saÑgho dukkaÔena kÈreti, adhammikaÑ 
paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. EvaÑ kho bhikkhave adhammikaÑ hoti 
paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. 
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 KathaÒca bhikkhave dhammikaÑ hoti paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. Bhikkhu 
pÈrÈjikaÑ ajjhÈpanno hoti, tamenaÑ codeti saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ 
ekapuggalo vÈ “pÈrÈjikaÑ ÈyasmÈ ajjhÈpanno”ti. So evaÑ vadeti “Èma 
Èvuso pÈrÈjikaÑ ajjhÈpanno”ti. TaÑ saÑgho pÈrÈjikena kÈreti, dhammikaÑ 
paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. 

 Bhikkhu saÑghÈdisesaÑ -pa- thullaccayaÑ -pa- pÈcittiyaÑ -pa- 
pÈÔidesanÊyaÑ -pa- dukkaÔaÑ -pa- dubbhÈsitaÑ ajjhÈpanno hoti, tamenaÑ 
codeti saÑgho vÈ sambahulÈ vÈ ekapuggalo vÈ “dubbhÈsitaÑ ÈyasmÈ 
ajjhÈpanno”ti. So evaÑ vadeti “Èma Èvuso dubbhÈsitaÑ ajjhÈpanno”ti. TaÑ 
saÑgho dubbhÈsitena kÈreti, dhammikaÑ paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ. EvaÑ kho 
bhikkhave dhammikaÑ hoti paÔiÒÒÈtakaraÓanti. 
 

5. YebhuyyasikÈ 

 202. Tena kho pana samayena bhikkh| saÑghamajjhe bhaÓÉanajÈtÈ 
kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti, na 
sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave evar|paÑ adhikaraÓaÑ yebhuyyasikÈya 
v|pasametuÑ. PaÒcaha~gehi samannÈgato bhikkhu salÈkaggÈhÈpako 
sammannitabbo, yo na chandÈgatiÑ gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na 
mohÈgatiÑ gaccheyya, na bhayÈgatiÑ gaccheyya, gatitÈgahitaÒca jÈneyya. 
EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbo, paÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, 
yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 203. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ salÈkaggÈhÈpakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
salÈkaggÈhÈpakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno salÈkaggÈhÈpakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu salÈkaggÈhÈpako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
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 204. Dasayime bhikkhave adhammikÈ salÈkaggÈhÈ, dasa dhammikÈ1. 
Katame dasa adhammikÈ salÈkaggÈhÈ. OramattakaÒca adhikaraÓaÑ hoti, na 
ca gatigataÑ hoti, na ca saritasÈritaÑ hoti, jÈnÈti “adhammavÈdÊ bahutarÈ”ti, 
appeva nÈma adhammavÈdÊ bahutarÈ ass|ti, jÈnÈti “saÑgho bhijjissatÊ”ti, 
appeva nÈma saÑgho bhijjeyyÈti, adhammena gaÓhanti, vaggÈ gaÓhanti, na 
ca yathÈdiÔÔhiyÈ gaÓhanti. Ime dasa adhammikÈ salÈkaggÈhÈ. 

 Katame dasa dhammikÈ salÈkaggÈhÈ. Na ca oramattakaÑ adhikaraÓaÑ 
hoti, gatigataÒca hoti, saritasÈritaÒca hoti, jÈnÈti “dhammavÈdÊ bahutarÈ”ti, 
appeva nÈma dhammavÈdÊ bahutarÈ ass|ti, jÈnÈti “saÑgho na bhijjissatÊ”ti, 
appeva nÈma saÑgho na bhijjeyyÈti, dhammena gaÓhanti, samaggÈ gaÓhanti, 
yathÈdiÔÔhiyÈ ca gaÓhanti. Ime dasa dhammikÈ salÈkaggÈhÈti. 
 

6. TassapÈpiyasikÈ 

 205. Tena kho pana samayena UpavÈÄo bhikkhu saÑghamajjhe ÈpattiyÈ 
anuyuÒjiyamÈno avajÈnitvÈ paÔijÈnÈti, paÔijÈnitvÈ avajÈnÈti, aÒÒenaÒÒaÑ 
paÔicarati, sampajÈnamusÈ bhÈsati. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma UpavÈÄo bhikkhu saÑghamajjhe 
ÈpattiyÈ anuyuÒjiyamÈno avajÈnitvÈ paÔijÈnissati, paÔijÈnitvÈ avajÈnissati, 
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarissati, sampajÈnamusÈ bhÈsissatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ 
BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–
tena hi bhikkhave saÑgho UpavÈÄassa bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammaÑ 
karotu. EvaÒca pana bhikkhave kÈtabbaÑ, paÔhamaÑ UpavÈÄo bhikkhu 
codetabbo, codetvÈ sÈretabbo, sÈretvÈ ÈpattiÑ Èropetabbo, ÈpattiÑ ÈropetvÈ 
byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 206. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UpavÈÄo bhikkhu saÑghamajjhe 
ÈpattiyÈ anuyuÒjiyamÈno avajÈnitvÈ paÔijÈnÈti, paÔijÈnitvÈ avajÈnÈti, 
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, sampajÈnamusÈ bhÈsati, 
______________________________________________________________ 
 1. Dasa dhammikÈ salÈkaggÈhÈ (Ka) 
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yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho UpavÈÄassa bhikkhuno 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ UpavÈÄo bhikkhu saÑghamajjhe 
ÈpattiyÈ anuyuÒjiyamÈno avajÈnitvÈ paÔijÈnÈti, paÔijÈnitvÈ avajÈnÈti, 
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, sampajÈnamusÈ bhÈsati, saÑgho UpavÈÄassa 
bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammaÑ karoti, yassÈyasmato khamati 
UpavÈÄassa bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammassa karaÓaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. 

 KataÑ saÑghena UpavÈÄassa bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammaÑ, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 207. PaÒcimÈni bhikkhave dhammikÈni tassapÈpiyasikÈkammassa 
karaÓÈni. Asuci ca hoti, alajjÊ ca, sÈnuvÈdo ca, tassa saÑgho 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ karoti dhammena samaggena. ImÈni kho bhikkhave 
paÒca dhammikÈni tassapÈpiyasikÈkammassa karaÓÈni. 
 

AdhammakammadvÈdasaka 

 208. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ tassapÈpiyasikÈkammaÑ 
adhammakammaÒca hoti avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. AsammukhÈ 
kataÑ hoti, appaÔipucchÈkataÑ hoti, appaÔiÒÒÈya kataÑ hoti -pa-. 
Adhammena kataÑ hoti, vaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgataÑ tassapÈpiyasikÈkammaÑ adhammakammaÒca hoti 
avinayakammaÒca duv|pasantaÒca. 
 

DhammakammadvÈdasaka 

  209. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ tassapÈpiyasikÈkammaÑ 
dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca suv|pasantaÒca. SammukhÈ kataÑ 
hoti, paÔipucchÈkataÑ hoti, paÔiÒÒÈya kataÑ hoti -pa-. Dhammena kataÑ 
hoti, samaggena kataÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgataÑ 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ dhammakammaÒca hoti vinayakammaÒca 
suv|pasantaÒca. 
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Œka~khamÈnachakka 

 210. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya. BhaÓÉanakÈrako hoti 
kalahakÈrako vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, bÈlo 
hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi 
gihisaÑsaggehi. Imehi kho bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya. (1) 

 Aparehipi bhikkhave tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya. AdhisÊle 
sÊlavipanno hoti, ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. 
Imehi kho bhikkhave -pa-. (2) 

 Aparehipi bhikkhave -pa-. Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, Dhammassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave 
tÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya. (3) 

 TiÓÓaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya. Eko bhaÓÉanakÈrako hoti -pa- saÑghe 
adhikaraÓakÈrako, eko bÈlo hoti abyatto Èpattibahulo anapadÈno, eko 
gihisaÑsaÔÔho viharati ananulomikehi gihisaÑsaggehi. ImesaÑ kho 
bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya. (4) 

 Aparesampi bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya. Eko adhisÊle sÊlavipanno hoti, eko 
ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, eko atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti. ImesaÑ kho 
bhikkhave -pa-. (5) 

 Aparesampi bhikkhave -pa-. Eko Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko 
Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, eko SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. ImesaÑ kho 
bhikkhave tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ Èka~khamÈno saÑgho 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ kareyya. (6) 
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AÔÔhÈrasavatta 

 211. TassapÈpiyasikÈkammakatena bhikkhave bhikkhunÈ sammÈ 
vattitabbaÑ. TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ– 

 Na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero 
upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, sammatenapi 
bhikkhuniyo na ovaditabbÈ -pa- na bhikkh|hi sampayojetabbanti. Atha kho 
saÑgho UpavÈÄassa bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammaÑ akÈsi. 
 

7. TiÓavatthÈraka 

 212. Tena kho pana samayena bhikkh|naÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ 
kalahajÈtÈnaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
hoti bhÈsitaparikkantaÑ. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “amhÈkaÑ 
kho bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ vivedÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi 
aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya1 
bhedÈya saÑvatteyya, kathaÑ nu kho amhehi paÔipajjitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkh|naÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ hoti 
bhÈsitaparikkantaÑ, tatra ce bhikkh|naÑ2 evaÑ hoti “amhÈkaÑ kho 
bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi 
aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya 
bhedÈya saÑvatteyyÈ”ti. AnujÈnÈmi bhikkhave evar|paÑ adhikaraÓaÑ 
tiÓavatthÈrakena v|pasametuÑ. EvaÒca pana bhikkhave v|pasametabbaÑ, 
sabbeheva ekajjhaÑ sannipatitabbaÑ, sannipatitvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. KakkhaÄatÈya vÈÄatÈya (SyÈ, KaÑ) 2. Tatra ce bhikkhave bhikkh|naÑ (SyÈ) 
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taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho imaÑ adhikaraÓaÑ tiÓavatthÈrakena 
v|pasameyya ÔhapetvÈ thullavajjaÑ ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttan”ti. 
EkatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ byattena bhikkhunÈ paÔibalena sako pakkho 
ÒÈpetabbo– 

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, 
yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, ahaÑ yÈ ceva ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca 
attano Èpatti, ÈyasmantÈnaÒceva atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe 
tiÓavatthÈrakena deseyyaÑ ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ 
gihippaÔisaÑyuttan”ti. 

 AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena sako pakkho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, 
yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ ahaÑ yÈ ceva ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca 
attano Èpatti, ÈyasmantÈnaÒceva atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe 
tiÓavatthÈrakena deseyyaÑ ÔhapetvÈ thullavajjaÑ ÔhapetvÈ 
gihippaÔisaÑyuttan”ti. 
 
 213. AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ ahaÑ yÈ ceva imesaÑ ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca 
attano Èpatti, imesaÒceva ÈyasmantÈnaÑ atthÈya attano 
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ca atthÈya saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena deseyyaÑ ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, 
ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, ahaÑ 
yÈ ceva imesaÑ ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca attano Èpatti, imesaÒceva 
ÈyasmantÈnaÑ atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena 
desemi ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, yassÈyasmato 
khamati amhÈkaÑ imÈsaÑ ÈpattÊnaÑ saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena desanÈ 
ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DesitÈ amhÈkaÑ imÈ Èpattiyo saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena ÔhapetvÈ 
thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 214. AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ yÈ ceva imesaÑ ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca 
attano Èpatti, imesaÒceva ÈyasmantÈnaÑ atthÈya attano ca atthÈya 
saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena deseyyaÑ ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ 
gihippaÔisaÑyuttaÑ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, ahaÑ 
yÈ ceva imesaÑ ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca attano Èpatti, imesaÒceva 
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ÈyasmantÈnaÑ atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena 
desemi ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, yassÈyasmato 
khamati amhÈkaÑ imÈsaÑ ÈpattÊnaÑ saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena desanÈ 
ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DesitÈ amhÈkaÑ imÈ Èpattiyo saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena ÔhapetvÈ 
thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 EvaÒca pana bhikkhave te bhikkh| tÈhi ÈpattÊhi vuÔÔhitÈ honti ÔhapetvÈ 
thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ ÔhapetvÈ diÔÔhÈvikammaÑ 
ÔhapetvÈ ye na tattha hontÊti. 
 

8. AdhikaraÓa 

 215. Tena kho pana samayena (bhikkh|pi bhikkh|hi vivadanti)1 
bhikkh|pi bhikkhunÊhi vivadanti, bhikkhuniyopi bhikkh|hi vivadanti, 
Channopi bhikkhu bhikkhunÊnaÑ anupakhajja bhikkh|hi saddhiÑ vivadati, 
bhikkhunÊnaÑ pakkhaÑ gÈheti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma Channo bhikkhu bhikkhunÊnaÑ 
anupakhajja bhikkh|hi saddhiÑ vivadissati, bhikkhunÊnaÑ pakkhaÑ 
gÈhessatÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. 
SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 

 * CattÈrimÈni bhikkhave adhikaraÓÈni vivÈdÈdhikaraÓaÑ 
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ2. 

 Tattha katamaÑ vivÈdÈdhikaraÓaÑ. + Idha pana bhikkhave bhikkh|3 
vivadanti dhammoti vÈ adhammoti vÈ, vinayoti vÈ avinayoti vÈ, bhÈsitaÑ 
lapitaÑ TathÈgatenÈti vÈ abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈti vÈ, ÈciÓÓaÑ 
TathÈgatenÈti vÈ anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈti vÈ, paÒÒattaÑ TathÈgatenÈti vÈ 
appaÒÒattaÑ TathÈgatenÈti vÈ, ÈpattÊti vÈ anÈpattÊti 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) natthi (SÊ, SyÈ, KaÑ) + Vi 5. 202 piÔÔhepi. * Vi 5. 169 piÔÔhepi. 
 2. KiccÈdhikaraÓaÒca (Ka) 3. Bhikkh| bhikkhuÑ (Ka) 
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vÈ, lahukÈ ÈpattÊti vÈ garukÈ ÈpattÊti vÈ, sÈvasesÈ ÈpattÊti vÈ anavasesÈ 
ÈpattÊti vÈ, duÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ aduÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ. YaÑ tattha bhaÓÉanaÑ 
kalaho viggaho vivÈdo nÈnÈvÈdo aÒÒathÈvÈdo vipaccatÈya vohÈro 
medhagaÑ, idaÑ vuccati vivÈdÈdhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ. * Idha pana bhikkhave bhikkh| 
bhikkhuÑ anuvadanti sÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈravipattiyÈ vÈ diÔÔhivipattiyÈ vÈ 
ÈjÊvavipattiyÈ vÈ. Yo tattha anuvÈdo anuvadanÈ anullapanÈ anubhaÓanÈ 
anusampava~katÈ abbhussahanatÈ anubalappadÈnaÑ, idaÑ vuccati 
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ. PaÒcapi ÈpattikkhandhÈ 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ, sattapi ÈpattikkhandhÈ ÈpattÈdhikaraÓaÑ, idaÑ vuccati 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ. + YÈ saÑghassa kiccayatÈ karaÓÊyatÈ 
apalokanakammaÑ ÒattikammaÑ ÒattidutiyakammaÑ ÒatticatutthakammaÑ, 
idaÑ vuccati kiccÈdhikaraÓaÑ. 
 
 216. VivÈdÈdhikaraÓassa kiÑ m|laÑ. Cha vivÈdam|lÈni 
vivÈdÈhikaraÓassa m|laÑ, tÊÓipi akusalam|lani, vivÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ, 
tÊÓipi kusalam|lÈni vivÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. ++ KatamÈni cha 
vivÈdam|lÈni vivÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. Idha pana bhikkhave bhikkhu 
kodhano hoti upanÈhÊ, yo so bhikkhave bhikkhu kodhano hoti upanÈhÊ, so 
Sattharipi agÈravo viharati appatisso, dhammepi agÈravo viharati appatisso, 
saÑghepi agÈravo viharati appatisso, sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ hoti, yo so 
bhikkhave bhikkhu Sattharipi agÈravo viharati appatisso, dhammepi -pa- 
saÑghepi -pa- sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ, so saÑghe vivÈdaÑ janeti, yo 
hoti vivÈdo bahujanÈhitÈya bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya 
ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ, evar|paÒce tumhe bhikkhave 
vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ samanupasseyyÈtha, tatra tumhe 
bhikkhave tasseva pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha, 
evar|paÒce tumhe bhikkhave vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na 
samanupasseyyÈtha, tatra tumhe bhikkhave tasseva pÈpakassa 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 203 piÔÔhepi. + Vi 5. 204 piÔÔhepi. 
 ++ Vi 5. 165; AÑ 2. 294; Ma 3. 33 piÔÔhesupi. 
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vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavÈya paÔipajjeyyÈtha, evametassa pÈpakassa 
vivÈdam|lassa pahÈnaÑ hoti, evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ 
anavassavo hoti. 

 * Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu makkhÊ hoti paÄÈsÊ -pa- issukÊ hoti 
maccharÊ. SaÔho hoti mÈyÈvÊ. PÈpiccho hoti micchÈdiÔÔhÊ. SandiÔÔhiparÈmÈsÊ 
hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, yo so bhikkhave bhikkhu 
sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, so Sattharipi agÈravo 
viharati appatisso, dhammepi agÈravo viharati appatisso, saÑghepi agÈravo 
viharati appatisso, sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ hoti, yo so bhikkhave bhikkhu 
Sattharipi agÈravo viharati appatisso, dhammepi -pa- saÑghepi -pa- 
sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ, so saÑghe vivÈdaÑ janeti, yo hoti vivÈdo 
bahujanÈhitÈya bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya 
devamanussÈnaÑ, evar|paÒce tumhe bhikkhave vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ 
bahiddhÈ vÈ samanupasseyyÈtha, tatra tumhe bhikkhave tasseva pÈpakassa 
vivÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha, evar|paÒce tumhe bhikkhave 
vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha, tatra tumhe 
bhikkhave tasseva pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavÈya 
paÔipajjeyyÈtha, evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnaÑ hoti, 
evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti. ImÈni cha 
vivÈdam|lÈni vivÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. 

 KatamÈni tÊÓi akusalam|lÈni vivÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. Idha pana 
bhikkhave bhikkh| luddhacittÈ vivadanti. DuÔÔhacittÈ vivadanti. M|ÄhacittÈ 
vivadanti dhammoti vÈ adhammoti vÈ, vinayoti vÈ avinayoti vÈ, bhÈsitaÑ 
lapitaÑ TathÈgatenÈti vÈ abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈti vÈ, ÈciÓÓaÑ 
TathÈgatenÈti vÈ anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈti vÈ, paÒÒattaÑ TathÈgatenÈti vÈ 
appaÒÒattaÑ TathÈgatenÈti vÈ, ÈpattÊti vÈ anÈpattÊti vÈ, lahukÈ ÈpattÊti vÈ 
garukÈ ÈpattÊti vÈ, sÈvasesÈ ÈpattÊti vÈ anavasesÈ ÈpattÊti vÈ, duÔÔhullÈ ÈpattÊti 
vÈ aduÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ. ImÈni tÊÓi akusalam|lÈni vivÈdÈdhikaraÓassa 
m|laÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 166 piÔÔhepi. 
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 KatamÈni tÊÓi kusalam|lÈni vivÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. Idha pana 
bhikkhave bhikkh| aluddhacittÈ vivadanti. AduÔÔhacittÈ vivadanti. 
Am|ÄhacittÈ vivadanti dhammoti vÈ adhammoti vÈ -pa- duÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ 
aduÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ. ImÈni tÊÓÊ kusalam|lÈni vivÈdÈdhikarassa m|laÑ. 
 
 217. * AnuvÈdÈdhikaraÓassa kiÑ m|laÑ. Cha anuvÈdam|lÈni 
anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ, tÊÓipi akusalam|lÈni anuvÈdÈdhikaraÓassa 
m|laÑ, tÊÓipi kusalam|lÈni anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ, kÈyopi 
anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ, vÈcÈpi anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. KatamÈni 
cha anuvÈdam|lÈni anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. Idha pana bhikkhave 
bhikkhu kodhano hoti upanÈhÊ, yo so bhikkhave bhikkhu kodhano hoti 
upanÈhÊ, so Sattharipi agÈravo viharati appatisso, dhammepi agÈravo 
viharati appatisso, saÑghepi agÈravo viharati appatisso, sikkhÈyapi na 
parip|rakÈrÊ hoti, yo so bhikkhave bhikkhu Sattharipi agÈravo viharati 
appatisso, dhammepi -pa- saÑghepi -pa- sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ, so 
saÑghe anuvÈdaÑ janeti, yo hoti anuvÈdo bahujanÈhitÈya bahujanÈsukhÈya 
bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ, evar|paÒce 
tumhe bhikkhave anuvÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ 
samanupasseyyÈtha, tatra tumhe bhikkhave tasseva pÈpakassa 
anuvÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha, evar|paÒce tumhe bhikkhave 
anuvÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha, tatra tumhe 
bhikkhave tasseva pÈpakassa anuvÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavÈya 
paÔipajjeyyÈtha, evametassa pÈpakassa anuvÈdam|lassa pahÈnaÑ hoti, 
evametassa pÈpakassa anuvÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu makkhÊ hoti paÄÈsÊ -pa- issukÊ hoti 
maccharÊ. SaÔho hoti mÈyÈvÊ. PÈpiccho hoti micchÈdiÔÔhÊ. SandiÔÔhiparÈmÈsÊ 
hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, yo so bhikkhave bhikkhu 
sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, so Sattharipi agÈravo 
viharati appatisso, dhammepi agÈravo viharati appatisso, saÑghepi agÈravo 
viharati appatisso, sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ hoti, yo so bhikkhave bhikkhu 
Sattharipi agÈravo viharati 
______________________________________________________________ 
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appatisso, dhammepi -pa- saÑghepi -pa- sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ, so 
saÑghe anuvÈdaÑ janeti, yo hoti anuvÈdo bahujanÈhitÈya bahujanÈsukhÈya 
bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. Evar|paÒce 
tumhe bhikkhave anuvÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ 
samanupasseyyÈtha, tatra tumhe bhikkhave tasseva pÈpakassa 
anuvÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha, evarupaÒce tumhe bhikkhave 
anuvÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha, tatra tumhe 
bhikkhave tasseva pÈpakassa anuvÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavÈya 
paÔipajjeyyÈtha, evametassa pÈpakassa anuvÈdam|lassa pahÈnaÑ hoti, 
evametassa pÈpakassa anuvÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti. ImÈni cha 
anuvÈdam|lÈni anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. 

 KatamÈni tÊÓi akusalam|lÈni anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. Idha pana 
bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ luddhacittÈ anuvadanti. DuÔÔhacittÈ 
anuvadanti. M|ÄhacittÈ anuvadanti sÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈravipattiyÈ vÈ 
diÔÔhivipattiyÈ vÈ ÈjÊvavipattiyÈ vÈ. ImÈni tÊÓi akusalam|lÈni 
anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. 

 KatamÈni tÊÓi kusalam|lÈni anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. Idha pana 
bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ aluddhacittÈ anuvadanti. AduÔÔhacittÈ 
anuvadanti. Am|ÄhacittÈ anuvadanti sÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈravipattiyÈ vÈ 
diÔÔhivipattiyÈ vÈ ÈjÊvavipattiyÈ vÈ. ImÈni tÊÓi kusalam|lÈni 
anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. 

 Katamo kÈyo1 anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. Idhekacco dubbaÓÓo hoti 
duddassiko okoÔimako bahvÈbÈdho kÈÓo vÈ kuÓÊ vÈ khaÒjo vÈ pakkhahato 
vÈ, yena naÑ anuvadanti, ayaÑ kÈyo anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. 

 KatamÈ vÈcÈ anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. Idhekacco dubbaco hoti 
mammano eÄagalavÈco, yÈya naÑ anuvadanti, ayaÑ vÈcÈ 
anuvÈdÈdhikaraÓassa m|laÑ. 
 
 218. ŒpattÈdhikaraÓassa kiÑ m|laÑ. Cha ÈpattisamuÔÔhÈnÈ 
ÈpattÈdhikaraÓassa m|laÑ. AtthÈpatti kÈyato samuÔÔhÈti na vÈcato 
______________________________________________________________ 
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na cittato, atthÈpatti vÈcato samuÔÔhÈti na kÈyato na cittato, atthÈpatti kÈyato 
ca vÈcato ca samuÔÔhÈti na cittato, atthÈpatti kÈyato ca cittato ca samuÔÔhÈti 
na vÈcato, atthÈpatti vÈcato ca cittato ca samuÔÔhÈti na kÈyato, atthÈpatti 
kÈyato ca vÈcato ca cittato ca samuÔÔhÈti. Ime cha ÈpattisamuÔÔhÈnÈ 
ÈpattÈdhikaraÓassa m|laÑ. 
 
 219. KiccÈdhikaraÓassa kiÑ m|laÑ. KiccÈdhikaraÓassa ekaÑ m|laÑ 
saÑgho. 
 
 220. VivÈdÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ akusalaÑ abyÈkataÑ? 
VivÈdÈdhikaraÓaÑ siyÈ kusalaÑ siyÈ akusalaÑ siyÈ abyÈkataÑ. Tattha 
katamaÑ vivÈdÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ. Idha pana bhikkhave bhikkh| 
kusalacittÈ vivadanti dhammoti vÈ adhammoti vÈ -pa- duÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ 
aduÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ. YaÑ tattha bhaÓÉanaÑ kalaho viggaho vivÈdo 
nÈnÈvÈdo aÒÒathÈvÈdo vipaccatÈya vohÈro medhagaÑ, idaÑ vuccati 
vivÈdÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ. 

 Tattha katamaÑ vivÈdÈdhikaraÓaÑ akusalaÑ. Idha pana bhikkhave 
bhikkh| akusalacittÈ vivadanti dhammoti vÈ adhammoti vÈ -pa- duÔÔhullÈ 
ÈpattÊti vÈ aduÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ. YaÑ tattha bhaÓÉanaÑ kalaho viggaho 
vivÈdo nÈnÈvÈdo aÒÒathÈvÈdo vipaccatÈya vohÈro medhagaÑ, idaÑ vuccati 
vivÈdÈdhikaraÓaÑ akusalaÑ. 

 Tattha katamaÑ vivÈdÈdhikaraÓaÑ abyÈkataÑ. Idha pana bhikkhave 
bhikkh| abyÈkatacittÈ vivadanti dhammoti vÈ adhammoti vÈ -pa- duÔÔhullÈ 
ÈpattÊti vÈ aduÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ. YaÑ tattha bhaÓÉanaÑ kalaho viggaho 
vivÈdo nÈnÈvÈdo aÒÒathÈvÈdo vipaccatÈya vohÈro medhagaÑ, idaÑ vuccati 
vivÈdÈdhikaraÓaÑ abyÈkataÑ. 
 
 221. AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ akusalaÑ abyÈkataÑ? 
AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ siyÈ kusalaÑ siyÈ akusalaÑ siyÈ abyÈkataÑ. Tattha 
katamaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ. Idha pana bhikkhave bhikkh| 
bhikkhuÑ kusalacittÈ anuvadanti sÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈravipattiyÈ vÈ 
diÔÔhivipattiyÈ vÈ ÈjÊvavipattiyÈ vÈ. Yo tattha anuvÈdo anuvadanÈ anullapanÈ  

 



 C|ÄavaggapÈÄi 217 

anubhaÓanÈ anusampava~katÈ abbhussahanatÈ anubalappadÈnaÑ, idaÑ 
vuccati anuvÈdÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ. 

 Tattha katamaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ akusalaÑ. Idha pana bhikkhave 
bhikkh| bhikkhuÑ akusalacittÈ anuvadanti sÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈravipattiyÈ vÈ 
diÔÔhivipattiyÈ vÈ ÈjÊvavipattiyÈ vÈ. Yo tattha anuvÈdo anuvadanÈ anullapanÈ 
anubhaÓanÈ anusampava~katÈ abbhussahanatÈ anubalappadÈnaÑ, idaÑ 
vuccati anuvÈdÈdhikaraÓaÑ akusalaÑ. 

 Tattha katamaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ abyÈkataÑ. Idha pana bhikkhave 
bhikkh| bhikkhuÑ abyÈkatacittÈ anuvadanti sÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈravipattiyÈ 
vÈ diÔÔhivipattiyÈ vÈ ÈjÊvavipattiyÈ vÈ. Yo tattha anuvÈdo anuvadanÈ 
anullapanÈ anubhaÓanÈ anusampava~katÈ abbhussahanatÈ anubalappadÈnaÑ, 
idaÑ vuccati anuvÈdÈdhikaraÓaÑ abyÈkataÑ. 
 
 222. ŒpattÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ1 akusalaÑ abyÈkataÑ? 
ŒpattÈdhikaraÓaÑ siyÈ akusalaÑ siyÈ abyÈkataÑ, natthi ÈpattÈdhikaraÓaÑ 
kusalaÑ. Tattha katamaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ akusalaÑ. YaÑ jÈnanto 
saÒjÈnanto cecca abhivitaritvÈ vitikkamo, idaÑ vuccati ÈpattÈdhikaraÓaÑ 
akusalaÑ. 

 Tattha katamaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ abyÈkataÑ. YaÑ ajÈnanto 
asaÒjÈnanto acecca anabhivitaritvÈ vÊtikkamo, idaÑ vuccati 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ abyÈkataÑ. 
 
 223. KiccÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ akusalaÑ abyÈkataÑ? KiccÈdhikaraÓaÑ 
siyÈ kusalaÑ siyÈ akusalaÑ siyÈ abyÈkataÑ. Tattha katamaÑ 
kiccÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ. YaÑ saÑgho kusalacitto kammaÑ karoti 
apalokanakammaÑ ÒattikammaÑ ÒattidutiyakammaÑ ÒatticatutthakammaÑ, 
idaÑ vuccati kiccÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ. 

 Tattha katamaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ akusalaÑ. YaÑ saÑgho akusalacitto 
kammaÑ karoti apalokanakammaÑ ÒattikammaÑ ÒattidutiyakammaÑ 
ÒatticatutthakammaÑ, idaÑ vuccati kiccÈdhikaraÓaÑ akusalaÑ. 
______________________________________________________________ 
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 Tattha katamaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ abyÈkataÑ. YaÑ saÑgho 
abyÈkatacitto kammaÑ karoti apalokanakammaÑ ÒattikammaÑ 
ÒattidutiyakammaÑ ÒatticatutthakammaÑ, idaÑ vuccati kiccÈdhikaraÓaÑ 
abyÈkataÑ. 
 
 224. * VivÈdo vivÈdÈdhikaraÓaÑ, vivÈdo no adhikaraÓaÑ, adhikaraÓaÑ 
no vivÈdo, adhikaraÓaÒceva vivÈdo ca. SiyÈ vivÈdo vivÈdÈdhikaraÓaÑ, siyÈ 
vivÈdo no adhikaraÓaÑ, siyÈ adhikaraÓaÑ no vivÈdo, siyÈ adhikaraÓaÒceva 
vivÈdo ca. 

 Tattha katamo vivÈdo vivÈdÈdhikaraÓaÑ. Idha pana bhikkhave bhikkh| 
vivadanti dhammoti vÈ adhammoti vÈ -pa- duÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ aduÔÔhullÈ 
ÈpattÊti vÈ. YaÑ tattha bhaÓÉanaÑ kalaho viggaho vivÈdo nÈnÈvÈdo 
aÒÒathÈvÈdo vipaccatÈya vohÈro medhagaÑ, ayaÑ vivÈdo 
vivÈdÈmikaraÓaÑ. 

 Tattha katamo vivÈdo no adhikaraÓaÑ. MÈtÈpi puttena vivadati, puttopi 
mÈtarÈ vivadati, pitÈpi puttena vivadati, puttopi pitarÈ vivadati, bhÈtÈpi 
bhÈtarÈ vivadati, bhÈtÈpi bhaginiyÈ vivadati, bhaginÊpi bhÈtarÈ vivadati, 
sahÈyopi sahÈyena vivadati, ayaÑ vivÈdo no adhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ adhikaraÓaÑ no vivÈdo. AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ, idaÑ adhikaraÓaÑ no vivÈdo. 

 Tattha katamaÑ adhikaraÓaÒceva vivÈdo ca. VivÈdÈdhikaraÓaÑ 
adhikaraÓaÒceva vivÈdo ca. 
 
 225. + AnuvÈdo anuvÈdÈdhikaraÓaÑ, anuvÈdo no adhikaraÓaÑ, 
adhikaraÓaÑ no anuvÈdo, adhikaraÓaÒceva anuvÈdo ca. SiyÈ anuvÈdo 
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ, siyÈ anuvÈdo no adhikaraÓaÑ, siyÈ adhikaraÓaÑ no 
anuvÈdo, siyÈ adhikaraÓaÒceva anuvÈdo ca. 

 Tattha katamo anuvÈdo anuvÈdÈdhikaraÓaÑ. Idha pana bhikkhave 
bhikkh| bhikkhuÑ anuvadanti sÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈravipattiyÈ vÈ 
diÔÔhivipattiyÈ vÈ ÈjÊvavipattiyÈ vÈ. Yo tattha anuvÈdo anuvadanÈ anullapanÈ 
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anubhaÓanÈ anusampava~katÈ abbhussahanatÈ anubalappadÈnaÑ, ayaÑ 
anuvÈdo anuvÈdÈdhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamo anuvÈdo no adhikaraÓaÑ. MÈtÈpi puttaÑ anuvadati, 
puttopi mÈtaraÑ anuvadati, pitÈpi puttaÑ anuvadati, puttopi pitaraÑ 
anuvadati, bhÈtÈpi bhÈtaraÑ anuvadati, bhÈtÈpi bhaginiÑ anuvadati, 
bhaginÊpi bhÈtaraÑ anuvadati, sahÈyopi sahÈyaÑ anuvadati, ayaÑ anuvÈdo 
no adhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ adhikaraÓaÑ no anuvÈdo. ŒpattÈdhikaraÓaÑ 
kiccÈdhikaraÓaÑ vivedÈdhikaraÓaÑ, idaÑ adhikaraÓaÑ no anuvÈdo. 

 Tattha katamaÑ adhikaraÓaÒceva anuvÈdo ca. AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ 
adhikaraÓaÒceva anuvÈdo ca. 
 
 226. * Œpatti ÈpattÈdhikaraÓaÑ, Èpatti no adhikaraÓaÑ, adhikaraÓaÑ no 
Èpatti, adhikaraÓaÒceva Èpatti ca. SiyÈ Èpatti ÈpattÈdhikaraÓaÑ, siyÈ Èpatti 
no adhikaraÓaÑ, siyÈ adhikaraÓaÑ no Èpatti, siyÈ adhikaraÓaÒceva Èpatti ca. 
Tattha katamaÑ Èpatti ÈpattÈdhikaraÓaÑ. PaÒcapi ÈpattikkhandhÈ 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ, sattapi ÈpatthikkhandhÈ ÈpattÈdhikaraÓaÑ, ayaÑ Èpatti 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ Èpatti no adhikaraÓaÑ. SotÈpatti samÈpatti, ayaÑ Èpatti 
no adhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ adhikaraÓaÑ no Èpatti. KiccÈdhikaraÓaÑ 
vivÈdÈdhikaraÓaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ, idaÑ adhikaraÓaÑ no Èpatti. 

 Tattha katamaÑ adhikaraÓaÒceva Èpatti ca. ŒpattÈdhikaraÓaÑ 
adhikaraÓaÒceva Èpatti ca. 
 
 227. * KiccaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ, kiccaÑ no adhikaraÓaÑ, adhikaraÓaÑ 
no kiccaÑ, adhikaraÓaÒceva kiccaÒca. SiyÈ kiccaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ, siyÈ 
kiccaÑ no adhikaraÓaÑ, siyÈ adhikaraÓaÑ no kiccaÑ, siyÈ adhikaraÓaÒceva 
kiccaÒca. 
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 Tattha katamaÑ kiccaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ. YÈ saÑghassa kiccayatÈ 
karaÓÊyatÈ apalokanakammaÑ ÒattikammaÑ ÒattidutiyakammaÑ 
ÒatticatutthakammaÑ, idaÑ kiccaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ kiccaÑ no adhikaraÓaÑ. ŒcariyakiccaÑ 
upajjhÈyakiccaÑ samÈnupajjhÈyakiccaÑ samÈnÈcariyakiccaÑ, idaÑ kiccaÑ 
no adhikaraÓaÑ. 

 Tattha katamaÑ adhikaraÓaÑ no kiccaÑ, vivÈdÈdhikaraÓaÑ 
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ, idaÑ adhikaraÓaÑ no kiccaÑ. 

 Tattha katamaÑ adhikaraÓaÒceva kiccaÒca. KiccÈdhikaraÓaÑ 
adhikaraÓaÒceva kiccaÒca. 
 

9. AdhikaraÓav|pasamanasamatha 
 

SammukhÈvinaya 

 228. * VivÈdÈdhikaraÓaÑ katihi samathehi sammati. VivÈdÈdhikaraÓaÑ 
dvÊhi samathehi sammati sammukhÈvinayena ca yebhuyyasikÈya ca. SiyÈ 
vivÈdÈdhikaraÓaÑ ekaÑ samathaÑ anÈgamma yebhuyyasikaÑ ekena 
samathena sameyya sammukhÈvinayenÈti? SiyÈtissa vacanÊyaÑ. YathÈ 
kathaÑ viya. Idha pana bhikkhave bhikkh| vivadanti dhammoti vÈ 
adhammoti vÈ, vinayoti vÈ avinayoti vÈ, bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatenÈti vÈ 
abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈti vÈ, ÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈti vÈ anÈciÓÓaÑ 
TathÈgatenÈti vÈ, paÒÒattaÑ TathÈgatenÈti vÈ apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈti vÈ, 
ÈpattÊti vÈ anÈpattÊti vÈ, lahukÈ ÈpattÊti vÈ garukÈ ÈpattÊti vÈ, sÈvasesÈ ÈpattÊti 
vÈ anavasesÈ ÈpattÊti vÈ, duÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ aduÔÔhullÈ ÈpattÊti vÈ. 

 Te ce bhikkhave bhikkh| sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, 
idaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ vupasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena. KiÒca tattha sammukhÈvinayasmiÑ, 
saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ 
puggalasammukhatÈ. KÈ ca tattha saÑghasammukhatÈ, yÈvatikÈ bhikkh| 
kammappattÈ, te ÈgatÈ honti, chandÈrahÈnaÑ chando ÈhaÔo hoti, 
sammukhÊbh|tÈ na paÔikkosanti, ayaÑ tattha saÑghasammukhatÈ. KÈ 
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ca tattha dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ, yena dhammena yena 
vinayena yena SatthusÈsanena taÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati, ayaÑ tattha 
dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ. KÈ ca tattha puggalasammukhatÈ, 
yo ca vivadati, yena ca vivadati, ubho atthapaccatthikÈ sammukhÊbh|tÈ 
honti, ayaÑ tattha puggalasammukhatÈ. EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave 
adhikaraÓaÑ kÈrako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. ChandadÈyako 
khÊyati, khÊyanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
 
 229. Te ce bhikkhave bhikkh| na sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ tasmiÑ 
ÈvÈse v|pasametuÑ, tehi bhikkhave bhikkh|hi yasmiÑ ÈvÈse sambahulÈ1 
bhikkh|, so ÈvÈso gantabbo. Te ce bhikkhave bhikkh| taÑ ÈvÈsaÑ 
gacchantÈ antarÈmagge sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ. IdaÑ 
vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena. KiÒca tattha sammukhÈvinayasmiÑ, 
saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ 
puggalasammukhatÈ. KÈ ca tattha saÑghasammukhatÈ, yÈvatikÈ bhikkh| 
kammappattÈ, te ÈgatÈ honti, chandÈrahÈnaÑ chando ÈhaÔo hoti, 
sammukhÊbh|tÈ na paÔikkosanti, ayaÑ tattha saÑghasammukhatÈ. KÈ ca 
tattha dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ, yena dhammena yena 
vinayena yena SatthusÈsanena taÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati, ayaÑ tattha 
dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ. KÈ ca tattha puggalasammukhatÈ, 
yo ca vivadati, yena ca vivadati, ubho atthapaccatthikÈ sammukhÊbh|tÈ 
honti, ayaÑ tattha puggalasammukhatÈ. EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave 
adhikaraÓaÑ kÈrako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. ChandadÈyako 
khÊyati, khÊyanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
 
 230. Te ce bhikkhave bhikkh| taÑ ÈvÈsaÑ ÈgacchantÈ antarÈmagge na 
sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, tehi bhikkhave bhikkh|hi taÑ 
ÈvÈsaÑ gantvÈ ÈvÈsikÈ bhikkh| evamassu vacanÊyÈ “idaÑ kho Èvuso 
adhikaraÓaÑ evaÑ jÈtaÑ evaÑ samuppannaÑ, sÈdhÈyasmantÈ imaÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasamentu dhammena vinayena SatthusÈsanena, yathayidaÑ 
adhikaraÓaÑ suv|pasantaÑ assÈ”ti. 
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  Sace bhikkhave ÈvÈsikÈ bhikkh| vuÉÉhatarÈ honti, ÈgantukÈ bhikkh| 
navakatarÈ, tehi bhikkhave ÈvÈsikehi bhikkh|hi ÈgantukÈ bhikkh| evamassu 
vacanÊyÈ “i~gha tumhe Èyasmanto muhuttaÑ ekamantaÑ hotha, yÈva 
mayaÑ mantemÈ”ti. Sace pana bhikkhave ÈvÈsikÈ bhikkh| navakatarÈ honti, 
ÈgantukÈ bhikkh| vuÉÉhutarÈ, tehi bhikkhave ÈvÈsikehi bhikkh|hi ÈgantukÈ 
bhikkh| evamassu vacanÊyÈ “tena hi tumhe Èyasmanto muhuttaÑ idheva 
tÈva hotha, yÈva mayaÑ mantemÈ”ti. 

 Sace pana bhikkhave ÈvÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ mantayamÈnÈnaÑ evaÑ 
hoti “na mayaÑ Sakkoma imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ dhammena 
vinayena SatthusÈsanenÈ”ti, na taÑ adhikaraÓaÑ ÈvÈsikehi bhikkh|hi 
sampaÔicchitabbaÑ. Sace pana bhikkhave ÈvÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ 
mantayamÈnÈnaÑ evaÑ hoti “sakkoma mayaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasametuÑ dhammena vinayena SatthusÈsanenÈ”ti, tehi bhikkhave 
ÈvÈsikehi bhikkh|hi ÈgantukÈ bhikkh| evamassu vacanÊyÈ “sace tumhe 
Èyasmanto amhÈkaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ yathÈjÈtaÑ yathÈsamuppannaÑ 
Èrocessatha, yathÈ ca mayaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasamessÈma 
dhammena vinayena SatthusÈsanena, tathÈsu v|pasantaÑ bhavissati, evaÑ 
mayaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ sampaÔicchissÈma. No ce tumhe Èyasmanto 
amhÈkaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ yathÈjÈtaÑ yathÈsamuppannaÑ Èrocessatha, 
yathÈ ca mayaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasamessÈma dhammena vinayena 
SatthusÈsanena, tathÈ na suv|pasantaÑ bhavissati, na mayaÑ imaÑ 
adhikaraÓaÑ sampaÔicchissÈmÈ”ti. EvaÑ supariggahitaÑ kho bhikkhave 
katvÈ ÈvÈsikehi bhikkh|hi taÑ adhikaraÓaÑ sampaÔicchitabbaÑ. 

 Tehi bhikkhave Ègantukehi bhikkh|hi ÈvÈsikÈ bhikkh| evamassu 
vacanÊyÈ “yathÈjÈtaÑ yathÈsamuppannaÑ mayaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ 
ÈyasmantÈnaÑ ÈrocessÈma. Sace ÈyasmantÈ sakkonti ettakena vÈ ettakena vÈ 
antarena imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ dhammena vinayena 
SatthusÈsanena, tathÈ suv|pasantaÑ bhavissati, evaÑ mayaÑ imaÑ 
adhikaraÓaÑ ÈyasmantÈnaÑ niyyÈdessÈma. No ce ÈyasmantÈ sakkonti 
ettakena vÈ ettakena vÈ antarena imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ 
dhammena vinayena SatthusÈsanena, tathÈ na suv|pasantaÑ bhavissati, na 
mayaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ ÈyasmantÈnaÑ 
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niyyÈdessÈma, mayameva imassa adhikaraÓassa sÈmino bhavissÈmÈ”ti. 
EvaÑ supariggahitaÑ kho bhikkhave katvÈ Ègantukehi bhikkh|hi taÑ 
adhikaraÓaÑ ÈvÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ niyyÈdetabbaÑ. 

 Te ce bhikkhave bhikkh| sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, 
idaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena. KiÒca tattha sammukhÈvinayasmiÑ, 
saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ 
puggalasammukhatÈ -pa-. EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ 
kÈrako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. ChandadÈyako khÊyati, 
khÊyanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
 

UbbÈhikÈyav|pasamana 

 231. Tehi ce bhikkhave bhikkh|hi tasmiÑ adhikaraÓe vinicchiyamÈne 
anantÈni1 ceva bhassÈni jÈyanti, na cekassa2 bhÈsitassa attho viÒÒÈyati, 
anujÈnÈmi bhikkhave evar|paÑ adhikaraÓaÑ ubbÈhikÈya v|pasametuÑ. 
Dasaha~gehi samannÈgato bhikkhu ubbÈhikÈya sammannitabbo. SÊlavÈ hoti 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu 
vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu, bahussuto hoti 
sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ 
pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|passa dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ3 
vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ, ubhayÈni kho 
panassa pÈtimokkhÈni vitthÈrena svÈgatÈni honti suvibhattÈni suppavattÊni 
suvinicchitÈni suttaso anubyaÒjanaso, vinaye kho pana Ôhito4 hoti asaÑhÊro, 
paÔibalo hoti ubho atthapaccatthike assÈsetuÑ saÒÒÈpetuÑ nijjhÈpetuÑ 
pekkhetuÑ pasÈdetuÑ, adhikaraÓasamuppÈdav|pasamanakusalo hoti, 
adhikaraÓaÑ jÈnÈti, adhikaraÓasamudayaÑ jÈnÈti, adhikaraÓanirodhaÑ 
jÈnÈti, adhikaraÓanirodhagÈminipaÔipadaÑ jÈnÈti. AnujÈnÈmi bhikkhave 
imehi dasaha~gehi samannÈgataÑ bhikkhuÑ ubbÈhikÈya sammannituÑ. 
______________________________________________________________ 
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evaÒca pana bhikkhave sammannitabbo, paÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, 
yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 232. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ imasmiÑ adhikaraÓe 
vinicchiyamÈne anantÈni ceva bhassÈni jÈyanti, na cekassa bhÈsitassa attho 
viÒÒÈyati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÒca 
itthannÈmaÒca bhikkhuÑ sammanneyya ubbÈhikÈya imaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasametuÑ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ imasmiÑ adhikaraÓe 
vinicchiyamÈne anantÈni ceva bhassÈni jÈyanti, na cekassa bhÈsitassa attho 
viÒÒÈyati, saÑgho itthannÈmaÒca itthannÈmaÒca bhikkhuÑ sammannati 
ubbÈhikÈya imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, yassÈyasmato khamati 
itthannÈmassa ca itthannÈmassa ca bhikkh|no sammuti ubbÈhikÈya imaÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo ca itthannÈmo ca bhikkhu ubbÈhikÈya 
imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Te ce bhikkhave bhikkh| sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ ubbÈhikÈya 
v|pasametuÑ, idaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena 
v|pasantaÑ, sammukhÈvinayena. KiÒca tattha sammukhÈvinayasmiÑ, 
dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ puggalasammukhatÈ -pa-. EvaÑ 
v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ kÈrako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ 
pÈcittiyaÑ. 
 
 233. Tehi ce bhikkhave bhikkh|hi tasmiÑ adhikaraÓe vinicchiyamÈne 
tatrÈssa bhikkhu dhammakathiko, tassa neva suttaÑ ÈgataÑ hoti, no 
suttavibha~go, so atthaÑ asallakkhento byaÒjanacchÈyÈya atthaÑ paÔibÈhati. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena te bhikkh| ÒÈpetabbÈ– 

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ, ayaÑ itthannÈmo bhikkh| dhammakathiko, 
imassa neva suttaÑ ÈgataÑ hoti, no suttavibha~go, so atthaÑ asallakkhento 
byaÒjanacchÈyÈya atthaÑ paÔibÈhati, yadÈyasmantÈnaÑ 
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pattakallaÑ, itthannÈmaÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpetvÈ avasesÈ imaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasameyyÈmÈ”ti. 

 Te ce bhikkhave bhikkh| taÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpetvÈ sakkonti taÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, idaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ 
v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, sammukhÈvinayena. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ 
puggalasammukhatÈ -pa-. EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ 
karako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. 

 Tehi ce bhikkhave bhikkh|hi tasmiÑ adhikaraÓe vinicchiyamÈne 
tatrÈssa bhikkhu dhammakathiko, tassa suttaÑ hi kho ÈgataÑ hoti, no 
suttavibha~go, so atthaÑ asallakkhento byaÒjanacchÈyÈya atthaÑ paÔibÈhati. 
Byattena bhikkh|nÈ paÔibalena te bhikkh| ÒÈpetabbÈ– 

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu dhammakathiko, 
imassa suttaÑ hi kho ÈgataÑ hoti, no suttavibha~go, so atthaÑ 
asallakkhento byaÒjanacchÈyÈya atthaÑ paÔibÈhati, yadÈyasmantÈnaÑ 
pattakallaÑ, itthannÈmaÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpetvÈ avasesÈ imaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasameyyÈmÈ”ti. 

 Te ce bhikkhave bhikkh| taÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpetvÈ sakkonti taÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, idaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ 
v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, sammukhÈvinayena. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ 
puggalasammukhatÈ -pa-. EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ 
kÈrako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
 

YebhuyyasikÈvinaya 

 234. Te ce bhikkhave bhikkh| na sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ ubbÈhikÈya 
v|pasametuÑ. Tehi bhikkhave bhikkh|hi taÑ adhikaraÓaÑ saÑghassa 
niyyÈdetabbaÑ “na mayaÑ1 bhante Sakkoma imaÑ adhikaraÓaÑ 
ubbÈhikÈya v|pasametuÑ, saÑghova imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasamet|”ti. 
AnujÈnÈmi bhikkhave evar|paÑ adhikaraÓaÑ yebhuyyasikÈya 
v|pasametuÑ. PaÒcaha~gehi samannÈgato bhikkhu salÈkaggÈhÈpako 
sammannitabbo, yo na chandÈgatiÑ gaccheyya. 
______________________________________________________________ 
 1. Na ca mayaÑ (Ka) 
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na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, na bhayÈgatiÑ 
gaccheyya, gahitÈgahitaÒca jÈneyya -pa-. EvaÒca pana bhikkhave 
sammannitabbo, paÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ salÈkaggÈhÈpakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
salÈkaggÈhÈpakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno salÈkaggÈhÈpakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu salÈkaggÈhÈpako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Tena salÈkaggÈhÈpakena bhikkhunÈ salÈkÈ gÈhetabbÈ, yathÈ bahutarÈ 
bhikkh| dhammavÈdino vadanti, tathÈ taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametabbaÑ, 
idaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena ca yebhuyyasikÈya ca. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ 
vinayasammukhatÈ puggalasammukhatÈ. KÈ ca tattha saÑghasammukhatÈ, 
yÈvatikÈ bhikkh| kammappattÈ, te ÈgatÈ honti, chandÈrahÈnaÑ chando ÈhaÔo 
hoti, sammukhÊbh|tÈ na paÔikkosanti, ayaÑ tattha saÑghasammukhatÈ. KÈ 
ca tattha dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ, yena dhammena yena 
vinayena yena SatthusÈsanena taÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati, ayaÑ tattha 
dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ. KÈ ca tattha puggalasammukhatÈ, 
yo ca vivadati, yena ca vivadati, ubho atthapaccatthikÈ sammukhÊbh|tÈ 
honti, ayaÑ tattha puggalasammukhatÈ. KÈ ca tattha yebhuyyasikÈya, yÈ 
yebhuyyasikÈkammassa kiriyÈ karaÓaÑ upagamanaÑ ajjhupagamanaÑ 
adhivÈsanÈ appaÔikkosanÈ, ayaÑ tattha yebhuyyasikÈya. EvaÑ v|pasantaÑ 
ce bhikkhave adhikaraÓaÑ kÈrako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
 

ChandadÈyako khÊyati, khÊyanakaÑ pÈcittiyanti. 
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TividhasalÈkaggÈha 

 253. Tena kho pana samayena SÈvatthiyÈ evaÑ jÈtaÑ evaÑ 
samuppannaÑ adhikaraÓaÑ hoti. Atha kho te bhikkh| asantuÔÔhÈ SÈvatthiyÈ 
saÑghassa adhikaraÓav|pasamanena. AsosuÑ kho “amukasmiÑ kira ÈvÈse 
sambahulÈ therÈ viharanti bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ vinayadharÈ 
mÈtikÈdharÈ paÓÉitÈ viyattÈ medhÈvino lajjino kukkuccakÈ sikkhÈkÈmÈ, te 
ce therÈ imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasameyyuÑ dhammena vinayena 
SatthusÈsanena, evamidaÑ adhikaraÓaÑ suv|pasantaÑ assÈ”ti. Atha kho te 
bhikkh| taÑ ÈvÈsaÑ gantvÈ te there etadavocuÑ “idaÑ bhante adhikaraÓaÑ 
evaÑ jÈtaÑ evaÑ samuppannaÑ, sÈdhu bhante therÈ imaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasamentu dhammena vinayena SatthusÈsanena, yathayidaÑ adhikaraÓaÑ 
suv|pasantaÑ assÈ”ti. Atha kho te therÈ “yathÈ SÈvatthiyÈ saÑghena 
adhikaraÓaÑ v|pasamitaÑ, tathÈ suv|pasantan”ti1 tathÈ taÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasamesuÑ. 

 Atha kho te bhikkh| asantuÔÔhÈ SÈvatthiyÈ saÑghassa 
adhikaraÓav|pasamanena asantuÔÔhÈ sambahulÈnaÑ therÈnaÑ 
adhikaraÓav|pasamanena. AssosuÑ kho “amukasmiÑ kira ÈvÈse tayo therÈ 
viharanti -pa- dve therÈ viharanti -pa- eko thero viharati bahussuto 
ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ 
lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo, so ce thero imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasameyya 
dhammena vinayena SatthusÈsanena, evamidaÑ adhikaraÓaÑ suv|pasantaÑ 
assÈ”ti. Atha kho te bhikkh| taÑ ÈvÈsaÑ gantvÈ taÑ theraÑ etadavocuÑ 
“idaÑ bhante adhikaraÓaÑ evaÑ jÈtaÑ evaÑ samuppannaÑ, sÈdhu bhante 
thero imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametu dhammena vinayena SatthusÈsanena, 
yathayidaÑ adhikaraÓaÑ suv|pasantaÑ assÈ”ti. Atha kho so thero “yathÈ 
SÈvatthiyÈ saÑghena adhikaraÓaÑ v|pasamitaÑ yathÈ sambahulehi therehi 
adhikaraÓaÑ v|pasamitaÑ yathÈ tÊhi therehi adhikaraÓaÑ v|pasamitaÑ 
yathÈ dvÊhi therehi adhikaraÓaÑ v|pasamitaÑ, tathÈ suv|pasantan”ti tathÈ 
taÑ adhikaraÓaÑ v|pasamesi. 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈ suv|pasantaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 Atha kho te bhikkh| asantuÔÔhÈ SÈvatthiyÈ saÑghassa 

adhikaraÓav|pasamanena asantuÔÔhÈ sambahulÈnaÑ therÈnaÑ 

adhikaraÓav|pasamanena asantuÔÔhÈ tiÓÓaÑ therenaÑ 

adhikaraÓav|pasamanena asantuÔÔhÈ dvinnaÑ therÈnaÑ 

adhikaraÓav|pasamanena asantuÔÔhÈ ekassa therassa 

adhikaraÓav|pasamanena yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 

Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. NihatametaÑ bhikkhave adhikaraÓaÑ 

santaÑ v|pasantaÑ suv|pasantaÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ 

saÒÒattiyÈ tayo salÈkaggÈhe guÄhakaÑ sakaÓÓajappakaÑ vivaÔakaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave guÄhako salÈkaggÈho hoti. Tena salÈkaggÈhÈpakena 

bhikkhunÈ salÈkÈyo vaÓÓÈvaÓÓÈyo katvÈ ekameko bhikkhu upasa~kamitvÈ 

evamassa vacanÊyo “ayaÑ evaÑvÈdissa salÈkÈ, ayaÑ evaÑvÈdissa salÈkÈ, 

yaÑ icchasi, taÑ gaÓhÈhÊ”ti. Gahite vattabbo “mÈ ca kassaci dassehÊ”ti. Sace 

jÈnÈti “adhammavÈdÊ bahutarÈ”ti, “duggaho”ti paccukkaÉÉhitabbaÑ. Sace 

jÈnÈti “dhammavÈdÊ bahutarÈ”ti, “suggaho”ti sÈvetabbaÑ. EvaÑ kho 

bhikkhave g|Ähako salÈkaggÈho hoti. 

 KathaÒca bhikkhave sakaÓÓajappako salÈkaggÈho hoti. Tena 

salÈkaggÈhÈpakena bhikkhunÈ ekamekassa bhikkhuno upakaÓÓake 

ÈrocetabbaÑ “ayaÑ evaÑvÈdissa salÈkÈ, ayaÑ evaÑvÈdissa salÈkÈ, yaÑ 

icchasi, taÑ gaÓhÈhÊ”ti. Gahite vattabbo “mÈ ca kassaci ÈrocehÊ”ti. Sace 

jÈnÈti “adhammavÈdÊ bahutarÈ”ti, “duggaho”ti paccukkaÉÉhitabbaÑ. Sace 

jÈnÈti “dhammavÈdÊ bahutarÈ”ti, “suggaho”ti sÈvetabbaÑ. EvaÑ kho 

bhikkhave sakaÓÓajappako salÈkaggÈho hoti. 

 KathaÒca bhikkhave vivaÔako salÈkaggÈho hoti. Sace jÈnÈti 

“dhammavÈdÊ bahutarÈ”ti, vissaÔÔheneva vivaÔena gÈhetabbo. EvaÑ kho 

bhikkhave vivaÔako salÈkaggÈho hoti. Ime kho bhikkhave tayo 

salÈkaggÈhÈti. 
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Sativinaya 

 236. * AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ katihi samathehi sammati. 
AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ cat|hi samathehi sammati sammukhÈvinayena ca 
sativinayena ca am|Ähavinayena ca tassapÈpiyasikÈya ca. SiyÈ 
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ dve samathe anÈgamma am|ÄhavinayaÒca 
tassapÈpiyasikaÒca dvÊhi samathehi sammeyya sammukhÈvinayena ca 
sativinayena cÈti? SiyÈtissa vacanÊyaÑ. YathÈ kathaÑ viya. Idha pana 
bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, tassa 
kho bhikkhave1 bhikkhuno sativepullappattassa sativinayo dÈtabbo. EvaÒca 
pana bhikkhave dÈtabbo, 

 Tena bhikkhave bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ -pa- evamassa vacanÊyo “maÑ bhante bhikkh| 
am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, sohaÑ bhante sativepullappatto 
saÑghaÑ sativinayaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi 
yÈcitabbo. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, bhikkh| itthannÈmaÑ bhikkhuÑ am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, so sativepullappatto saÑghaÑ sativinayaÑ 
yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno 
sativepullappattassa sativinayaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, bhikkh| itthannÈmaÑ bhikkhuÑ am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsenti, so sativepullappatto saÑghaÑ sativinayaÑ 
yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno sativepullappattassa sativinayaÑ 
deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayassa dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-.  

 Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayo, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 IdaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena ca sativinayena ca. KiÒca tattha sammukhÈvinayasmiÑ, 
saÑghasammukhatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa kho taÑ bhikkhave (SyÈ, Ka) * Vi 5. 184, 195 piÔÔhÈdÊsupi. 
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dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ puggalasammukhatÈ -pa-. KÈ ca 
tattha puggalasammukhatÈ, yo ca anuvadati, yaÒca anuvadati, ubho 
sammukhÊbh|tÈ honti, ayaÑ tattha puggalasammukhatÈ. KiÒca tattha 
sativinayasmiÑ, yÈ sativinayassa kammassa kiriyÈ karaÓaÑ upagamanaÑ 
ajjhupagamanaÑ adhivÈsanÈ appaÔikkosanÈ, idaÑ tattha sativinayasmiÑ. 
EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ kÈrako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ 
pÈcittiyaÑ. ChandadÈyako khÊyati, khÊyanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
 

Am|Ähavinaya 

 237. SiyÈ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ dve samathe anÈgamma sativinayaÒca 
tassapÈpiyasikaÒca dvÊhi samathehi sammeyya sammukhÈvinayena ca 
am|Äavinayena cÈti? SiyÈtissa vacanÊyaÑ. YathÈ kathaÑ viya. Idha pana 
bhikkhave bhikkhu ummattako hoti cittavipariyÈsakato, tena ummattakena 
cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ hoti 
bhÈsitaparikkantaÑ, taÑ bhikkh| ummattakena cittavipariyÈsakatena 
ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti. So 
evaÑ vadeti “ahaÑ kho Èvuso ummattako ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena 
me ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena me etaÑ katan”ti. Evampi 
naÑ vuccamÈnÈ codenteva “saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti. Tassa 
kho bhikkhave bhikkhuno am|Ähassa am|Ähavinayo dÈtabbo. EvaÒca pana 
bhikkhave dÈtabbo. 

 Tena bhikkhave bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ -pa- evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante ummattako 
ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena cittavipariyÈsakatena 
bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, maÑ bhikkh| 
ummattakena cittavipariyÈsakatena ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti 
“saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti, tyÈhaÑ evaÑ vadÈmi ‘ahaÑ kho 
Èvuso ummattako ahosiÑ cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena 
cittavipariyÈsakatena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, 
nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena me etaÑ katan’ti, evampi maÑ vuccamÈno 
codenteva 
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“saratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, sohaÑ bhante am|Äho saÑghaÑ 
am|ÄhavinayaÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyÈsakato, tena ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, taÑ bhikkh| ummattakena 
cittavipariyÈsakatena ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, so evaÑ vadeti ‘ahaÑ kho Èvuso ummattako ahosiÑ 
cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena 
me etaÑ katan’ti evampi naÑ vuccamÈnÈ codenteva ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti. So am|Äho saÑghaÑ am|ÄhavinayaÑ yÈcati, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno am|Ähassa 
am|ÄhavinayaÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyÈsakato, tena ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, taÑ bhikkh| ummattakena 
cittavipariyÈsakatena ajjhÈciÓÓena ÈpattiyÈ codenti ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, so evaÑ vadeti ‘ahaÑ kho Èvuso ummattako ahosiÑ 
cittavipariyÈsakato, tena me ummattakena cittavipariyÈsakatena bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena 
me etaÑ katan’ti, evampi naÑ vuccamÈnÈ codenteva ‘saratÈyasmÈ evar|piÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjitÈ’ti, so am|Äho saÑghaÑ am|ÄhavinayaÑ yÈcati, saÑgho 
itthannÈmassa bhikkhuno am|Ähassa am|ÄhavinayaÑ deti, yassÈyasmato 
khamati itthannÈmassa bhikkhuno am|Ähassa am|Ähavinayassa dÈnaÑ, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-.  

 Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno am|Ähassa am|Ähavinayo, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
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 IdaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena ca am|Ähavinayena ca. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ 
vinayasammukhatÈ puggalasammukhatÈ -pa-. KiÒca tattha 
am|ÄhavinayasmiÑ, yÈ am|Ähavinayassa kammassa kiriyÈ karaÓaÑ 
upagamanaÑ ajjhupagamanaÑ adhivÈsanÈ appaÔikkosanÈ, idaÑ tattha 
am|ÄhavinayasmiÑ. EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ kÈrako 
ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. ChandadÈyako khÊyati, khÊyanakaÑ 
pÈcittiyaÑ. 
 

TassapÈpiyasikÈvinaya 

 238. SiyÈ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ dve samathe anÈgamma sativinayaÒca 
am|ÄhavinayaÒca dvÊhi samathehi sammeyya sammukhÈvinayena ca 
tassapÈpiyasikÈya cÈti? SiyÈtissa vacanÊyaÑ. YathÈ kathaÑ viya. Idha pana 
bhikkhave bhikkhu bhikkhuÑ saÑghamajjhe garukÈya ÈpattiyÈ codeti 
“saratÈyasmÈ evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ 
pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. So evaÑ vadeti “na kho ahaÑ Èvuso sarÈmi 
evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. 
TamenaÑ so nibbeÔhentaÑ ativeÔheti “i~ghÈyasmÈ sÈdhukameva jÈnÈti, yadi 
sarasi evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ 
vÈ”ti. So evaÑ vadeti “na kho ahaÑ Èvuso sarÈmi evar|piÑ garukaÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ, sarÈmi ca kho ahaÑ 
Èvuso evar|piÑ appamattikaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti. TamenaÑ so 
nibbeÔhentaÑ ativeÔheti “i~ghÈyasmÈ sÈdhukameva jÈnÈhi, yadi sarasi 
evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. So 
evaÑ vadeti “imaÑ hi nÈmÈhaÑ Èvuso appamattikaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ 
apuÔÔho paÔijÈnissÈmi, kiÑ panÈhaÑ evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjÊtvÈ 
pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ puÔÔho na paÔijÈnissÈmÊ”ti. So evaÑ 
vadeti “imaÑ hi nÈma tvaÑ Èvuso appamattikaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ apuÔÔho 
na paÔijÈnissasi, kiÑ pana tvaÑ evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ 
pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ apuÔÔho paÔijÈnissasi, i~ghÈyasmÈ 
sÈdhukameva jÈnÈhi, yadi sarasi evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ 
pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. So evaÑ vadesi “sarÈmi kho ahaÑ 
Èvuso 
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evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ, davÈ 
me etaÑ vuttaÑ, ravÈ me etaÑ vuttaÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmi evar|piÑ 
garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. Tassa kho 
bhikkhave1 bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammaÑ kÈtabbaÑ. EvaÒca pana 
bhikkhave kÈtabbaÑ, byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghamajjhe 
garukÈya ÈpattiyÈ anuyuÒjiyamÈno avajÈnitvÈ paÔijÈnÈti, paÔijÈnitvÈ 
avajÈnÈti, aÒÒenÈÒÒaÑ paÔicarati, sampajÈnamusÈ bhÈsati, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammaÑ 
kareyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu saÑghamajjhe 
garukÈya ÈpattiyÈ anuyuÒjiyamÈno avajÈnitvÈ paÔijÈnÈti paÔijÈnitvÈ avajÈnÈti, 
aÒÒenÈÒÒaÑ paÔicarati, sampajÈnamusÈ bhÈsati. SaÑgho itthannÈmassa 
bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammaÑ karoti, yassÈyasmato khamati 
itthannÈmassa bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammassa karaÓaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-.  

 KataÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tassapÈpiyasikÈkammaÑ, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 IdaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena ca tassapÈpiyasikÈya ca. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ 
vinayasammukhatÈ -pa-. KÈ ca tattha tassapÈpiyasikÈya, yÈ 
tassapÈpiyasikÈkammassa kiriyÈ karaÓaÑ upagamanaÑ ajjhupagamanaÑ 
adhivÈsanÈ appaÔikkosanÈ, ayaÑ tattha tassapÈpiyasikÈya. EvaÑ v|pasantaÑ 
ce bhikkhave adhikaraÓaÑ kÈrako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
ChandadÈyako khÊyati, khÊyanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
 

PaÔiÒÒÈtakaraÓa 

 239. * ŒpattÈdhikaraÓaÑ katihi samathehi sammati. ŒpattÈdhikaraÓaÑ 
tÊhi samathehi sammati sammukhÈvinayena ca paÔiÒÒÈtakaraÓena ca 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa kho taÑ bhikkhave (Ka), tassa khvetaÑ bhikkhave (SyÈ) 
 * Vi 5. 184, 195, 198 piÔÔhÈdÊsupi. 

 



234 VinayapiÔaka     

tiÓavatthÈrakena ca. SiyÈ ÈpattÈdhikaraÓaÑ ekaÑ samathaÑ anÈgamma 
tiÓavatthÈrakaÑ dvÊhi samathehi sammeyya sammukhÈvinayena ca 
paÔiÒÒÈtakaraÓena cÈti? SiyÈtissa vacanÊyaÑ. YathÈ kathaÑ viya. Idha pana 
bhikkhave bhikkhu lahukaÑ ÈpattiÑ Èpanno hoti, tena bhikkhave bhikkhuno 
ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ Èvuso itthannÈmaÑ 
ÈpattiÑ Èpanno, taÑ paÔidesemÊ”ti. Tena vattabbo “passasÊ”ti. “Œma 
passÈmÊ”ti. “ŒyatiÑ saÑvareyyÈsÊ”ti. 

 IdaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena ca paÔiÒÒÈtakaraÓena ca. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ 
puggalasammukhatÈ -pa-. KÈ ca tattha puggalasammukhatÈ, yo ca deseti, 
yassa ca deseti, ubho sammukhÊbh|tÈ honti. AyaÑ tattha 
puggalasammukhatÈ. KiÒca tattha paÔiÒÒÈtakaraÓasmiÑ, yÈ 
paÔiÒÒÈtakaraÓassa kammassa kiriyÈ karaÓaÑ upagamanaÑ ajjhupagamanaÑ 
adhivÈsanÈ appaÔikkosanÈ, idaÑ tattha paÔiÒÒÈtakaraÓasmiÑ. EvaÑ 
v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ paÔiggÈhako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ 
pÈcittiyaÑ. EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, tena 
bhikkhave bhikkhunÈ sambahule bhikkh| upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassu vacanÊyÈ “ahaÑ bhante itthannÈmaÑ 
ÈpattiÑ Èpanno,taÑ paÔidesemÊ”ti. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena te bhikkh| 
ÒÈpetabbÈ– 

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu ÈpattiÑ sarati 
vivarati uttÈniÑ karoti deseti, yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, ahaÑ 
itthannÈmassa bhikkhuno ÈpattiÑ paÔiggaÓheyyan”ti. Tena vattabbo 
“passasÊ”ti. “Œma passÈmÊ”ti. “ŒyatiÑ saÑvareyyÈsÊ”ti. 

 IdaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena ca paÔiÒÒÈtakaraÓena ca. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ 
puggalasammukhatÈ -pa-. KÈ ca tattha puggalasammukhatÈ, yo ca deseti, 
yassa ca deseti, ubho sammukhÊbh|tÈ 
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honti. AyaÑ tattha puggalasammukhatÈ. KiÒca tattha paÔiÒÒÈtakaraÓasmiÑ, 
yÈ paÔiÒÒÈtakaraÓassa kammassa kiriyÈ karaÓaÑ upagamanaÑ 
ajjhupagamanaÑ adhivÈsanÈ appaÔikkosanÈ, idaÑ tattha 
paÔiÒÒÈtakaraÓasmiÑ. EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ 
paÔiggÈhako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. EvaÒcetaÑ labhetha, 
iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, tena bhikkhave bhikkhunÈ saÑghaÑ 
upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ 
pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo 
“ahaÑ bhante itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno, taÑ paÔidesemÊ”ti. Byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu ÈpattiÑ sarati 
vivarati uttÈniÑ karoti deseti, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ 
itthannÈmassa bhikkhuno ÈpattiÑ paÔiggaÓheyyan”ti. Tena vattabbo 
“passasÊ”ti. “Œma passÈmÊ”ti. “ŒyatiÑ saÑvareyyÈsÊ”ti. 

  IdaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena ca paÔiÒÒÈtakaraÓena ca. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ 
vinayasammukhatÈ puggalasammukhatÈ -pa-. EvaÑ v|pasantaÑ ce 
bhikkhave adhikaraÓaÑ paÔiggÈhako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
ChandadÈyako khÊyati, khÊyanakaÑ pÈcittiyaÑ. 
 

TiÓavatthÈraka 

 240. SiyÈ ÈpattÈdhikaraÓaÑ ekaÑ samathaÑ anÈgamma 
paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ dvÊhi samathehi sammeyya sammukhÈvinayena ca 
tiÓavatthÈrakena cÈti? SiyÈtissa vacanÊyaÑ. YathÈ kathaÑ viya. Idha pana 
bhikkhave bhikkh|naÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ 
viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ hoti bhÈsitaparikkantaÑ. Tatra 
ce bhikkh|naÑ evaÑ hoti “amhÈkaÑ kho bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivedÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyyÈ”ti. 
AnujÈnÈmi bhikkhave evar|paÑ adhikaraÓaÑ tiÓavatthÈrakena 
v|pasametuÑ. EvaÒca pana bhikkhave v|pasametabbaÑ, 
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sabbeheva ekajjhaÑ sannipatitabbaÑ, sannipatitvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho imaÑ adhikaraÓaÑ tiÓavatthÈrakena 
v|pasameyya ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttan”ti. 
EkatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ byattena bhikkhunÈ paÔibalena sako pakkho 
ÒÈpetabbo– 

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, 
yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, ahaÑ yÈ ceva ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca 
attano Èpatti, ÈyasmantÈnaÒceva atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe 
tiÓavatthÈrakena deseyyaÑ ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ 
gihippaÔisaÑyuttan”ti. 
 
 241. AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena sako pakkho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, 
yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, ahaÑ yÈ ceva ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca 
attano Èpatti, ÈyasmantÈnaÒceva atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe 
tiÓavatthÈrakena deseyyaÑ ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ 
gihippaÔisaÑyuttan”ti. 
 
 242. AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
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 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ yÈ ceva imesaÑ ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca 
attano Èpatti, imesaÒceva ÈyasmantÈnaÑ atthÈya attano ca atthÈya 
saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena deseyyaÑ ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ 
gihippaÔisaÑyuttaÑ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ 
vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ 
bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, 
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, ahaÑ 
yÈ ceva imesaÑ ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca attano Èpatti, imesaÒceca 
ÈyasmantÈnaÑ atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena 
desemi ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, yassÈyasmato 
khamati amhÈkaÑ imÈsaÑ ÈpattÊnaÑ saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena desanÈ 
ÔhapetvÈ thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DesitÈ amhÈkaÑ imÈ Èpattiyo saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena ÔhapetvÈ 
thullavajjaÑ, ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 AthÈparesaÑ -pa- evametaÑ dhÈrayÈmÊti. 

 IdaÑ vuccati bhikkhave adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ. Kena v|pasantaÑ, 
sammukhÈvinayena ca tiÓavatthÈrakena ca. KiÒca tattha 
sammukhÈvinayasmiÑ, saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ 
vinayasammukhatÈ puggalasammukhatÈ. 

 KÈ ca tattha saÑghasammukhatÈ, yÈvatikÈ bhikkh| kammappattÈ, te 
ÈgatÈ honti, chandÈrahÈnaÑ chando ÈhaÔo hoti sammukhÊbh|tÈ na 
paÔikkosanti, ayaÑ tattha saÑghasammukhatÈ.
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 KÈ ca tattha dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ, yena dhammena 
yena vinayena yena SatthusÈsanena taÑ adhikaraÓaÑ v|pasammati, ayaÑ 
tattha dhammasammukhatÈ vinayasammukhatÈ. KÈ ca tattha 
puggalasammukhatÈ, yo ca deseti, yassa ca deseti, ubho sammukhÊbh|tÈ 
hoti, ayaÑ tattha puggalasammukhatÈ. 

 KiÒca tattha tiÓavatthÈrakasmiÑ, yÈ tiÓavatthÈrakassa kammassa kiriyÈ 
karaÓaÑ upagamanaÑ ajjhupagamanaÑ adhivÈsanÈ appaÔikkosanÈ, idaÑ 
tattha tiÓavatthÈrakasmiÑ. EvaÑ v|pasantaÑ ce bhikkhave adhikaraÓaÑ 
paÔiggÈhako ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. ChandadÈyako khÊyati, 
khÊyanakaÑ pÈcittiyaÑ. 

 * KiccÈdhikaraÓaÑ katihi samathehi sammati. KiccÈdhikaraÓaÑ ekena 
samathena sammati sammukhÈvinayenÈti. 
 
 

Samathakkhandhako niÔÔhito catuttho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 185, 195, 198 piÔÔhÈdÊsupi. 

 



     

5. Khuddakavatthukkhandhaka 
 

Khuddakavatth|ni 

 243. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
nahÈyamÈnÈ rukkhe kÈyaÑ ugghaÑsenti, |rumpi bÈhumpi urampi piÔÔhimpi. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ nahÈyamÈnÈ rukkhe kÈyaÑ ugghaÑsessanti, |rumpi bÈhumpi 
urampi piÔÔhimpi seyyathÈpi mallamuÔÔhikÈ gÈmamoddavÈ”ti1. AssosuÑ kho 
bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. 
Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ 
etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| 
paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave chabbaggiyÈ bhikkh| nahÈyamÈnÈ 
rukkhe kÈyaÑ ugghaÑsenti, |ruÑpi bÈhuÑpi uraÑpi piÔÔhiÑpÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ bhikkhave tesaÑ 
moghapurisÈnaÑ ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ 
akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma te bhikkhave moghapurisÈ nahÈyamÈnÈ rukkhe 
kÈyaÑ ugghaÑsessanti, |rumpi bÈhumpi urampi piÔÔhimpi. NetaÑ 
bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave nahÈyamÈnena bhikkhunÈ 
rukkhe kÈyo ugghaÑsetabbo, yo ugghaÑseyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| nahÈyamÈnÈ thambhe 
kÈyaÑ ugghaÑsenti, |rumpi bÈhumpi urampi piÔÔhimpi. ManussÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ nahÈyamÈnÈ 
thambhe kÈyaÑ ugghaÑsessanti, |rumpi bÈhumpi urampi piÔÔhimpi 
seyyathÈpi mallamuÔÔhikÈ gÈmamoddavÈ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ 
manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa- 
vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave 
nahÈyamÈnena bhikkhunÈ thambhe kÈyo ugghaÑsetabbo, yo ugghaÑseyya, 
Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. GÈmapoddavÈ (SÊ), gÈmap|tavÈ (SyÈ)
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 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| nahÈyamÈnÈ kuÔÔe1 
kÈyaÑ ugghaÑsenti, |rumpi bÈhumpi urampi piÔÔhimpi. ManussÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ nahÈyamÈnÈ 
kuÔÔe kÈyaÑ ugghaÑsessanti, |rumpibÈhumpi urampi piÔÔhimpi seyyathÈpi 
mallamuÔÔhikÈ gÈmamoddavÈ”ti -pa- na bhikkhave nahÈyamÈnena 
bhikkhunÈ kuÔÔe kÈyo ugghaÑsetabbo, yo ugghaÑseyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| aÔÔÈne2 nahÈyanti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ 
khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ 
katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave aÔÔÈne nahÈyitabbaÑ, yo nahÈyeyya, 
Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| gandhabbahatthakena 
nahÈyanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ 
khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa- na bhikkhave gandhabbahatthakena nahÈyitabbaÑ, yo 
nahÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| kuruvindakasuttiyÈ 
nahÈyanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
kuruvindakasuttiyÈ nahÈyitabbaÑ, yo nahÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| viggayha parikammaÑ 
kÈrÈpenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave viggayha 
parikammaÑ kÈrÈpetabbaÑ, yo kÈrÈpeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. KuÉÉe (SÊ, SyÈ) 2. AÔÔhÈne (SÊ, SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| mallakena nahÈyanti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave mallakena 
nahÈyitabbaÑ, yo nahÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 244. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno kacchurogÈbÈdho 
hoti, na tassa vinÈ mallakena phÈsu hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa akatamallakanti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu jarÈdubbalo nahÈyamÈno na 
sakkoti attano kÈyaÑ ugghaÑsetuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ukkÈsikanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| piÔÔhiparikammaÑ kÈtuÑ 
kukkuccÈyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
puthupÈÓikanti. 
 
 245. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| vallikaÑ dhÈrenti 
-pa- pÈma~gaÑ dhÈrenti -pa- kaÓÔhasuttakaÑ dhÈrenti -pa- kaÔisuttakaÑ 
dhÈrenti -pa- ovaÔÔikaÑ dhÈrenti -pa- kÈyuraÑ dhÈrenti -pa- hatthÈbharaÓaÑ 
dhÈrenti -pa- a~gulimuddikaÑ dhÈrenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ 
manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. SaccaÑ kira bhikkhave 
chabbaggiyÈ bhikkh| vallikaÑ dhÈrenti -pa- pÈma~gaÑ dhÈrenti. 
KaÓÔhasuttakaÑ dhÈrenti. KaÔisuttakaÑ dhÈrenti. OvaÔÔikaÑ dhÈrenti. 
KÈyuraÑ dhÈrenti. HatthÈbharaÓaÑ dhÈrenti. A~gulimuddikaÑ dhÈrentÊti. 
SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| 
Èmantesi “na bhikkhave vallikÈ dhÈretabbÈ -pa- na pÈma~go dhÈretabbo. Na 
kaÓÔhasuttakaÑ dhÈretabbaÑ. Na kaÔisuttakaÑ dhÈretabbaÑ. Na ovaÔÔikaÑ 
dhÈretabbaÑ. Na kÈyuraÑ dhÈretabbaÑ. Na hatthÈbharaÓaÑ dhÈretabbaÑ. 
Na a~gulimuddikÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 
 
 246. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| dÊghe kese 
dhÈrenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave dÊghÈ 
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kesÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
dumÈsikaÑ vÈ duva~gulaÑ vÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| kocchena kese 
osaÓÔhenti1 -pa- phaÓakena kese osaÓÔhenti. HatthaphaÓakena kese 
osaÓÔhanti. Sitthatelakena kese osaÓÔhenti. Udakatelakena kese osaÓÔhenti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave kocchena kesÈ osaÓÔhetabbÈ 
-pa-. Na sitthatelakena kesÈ osaÓÔhetabbÈ. Na udakatelakena kesÈ 
osaÓÔhetabbÈ, yo osaÓÔheyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 247. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| ÈdÈsepi 
udakapattepi mukhanimittaÑ olokenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ÈdÈse vÈ udakapatte vÈ mukhanimittaÑ 
oloketabbaÑ, yo olokeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno mukhe vaÓo hoti, so 
bhikkh| pucchi “kÊdiso me Èvuso vaÓo”ti. Bhikkh| evamÈhaÑsu “ediso te 
Èvuso vaÓo”ti. So na saddahati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmÊ bhikkhave ÈbÈdhappaccayÈ ÈdÈse vÈ udakapatte vÈ 
mukhanimittaÑ oloketunti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| mukhaÑ Èlimpanti -pa- 
mukhaÑ ummaddenti. MukhaÑ cuÓÓenti. ManosilikÈya mukhaÑ laÒchenti. 
A~garÈgaÑ karonti. MukharÈgaÑ karonti. A~garÈgamukharÈgaÑ karonti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave mukhaÑ ÈlimpitabbaÑ -pa- 
na mukhaÑ ummadditabbaÑ. Na mukhaÑ cuÓÓetabbaÑ. Na manosilikÈya 
mukhaÑ laÒche tabbaÑ. Na a~garÈgo kÈtabbo. Na mukharÈgo kÈtabbo. Na 
a~garÈgamukharÈgo kÈtabbo, yo kareyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. OsaÓhenti (SÊ, SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno cakkhurogÈbÈdho hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈbÈdhappaccayÈ 
mukhaÑ Èlimpitunti. 
 
 248. Tena kho pana samayena RÈjagahe giraggasamajjo1 hoti, 
chabbaggiyÈ bhikkh| giraggasamajjaÑ dassanÈya agamaÑsu. ManussÈ 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
naccampi gÊtampi vÈditampi dassanÈya gacchissanti seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave naccaÑ vÈ 
gÊtaÑ vÈ vÈditaÑ vÈ dassanÈya gantabbaÑ, yo gaccheyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 
 
 249. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| Èyatakena 
gÊtassarena dhammaÑ gÈyanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“yatheva2 mayaÑ gÈyÈma, evamevime samaÓÈ SakyaputtiyÈ Èyatakena 
gÊtassarena dhammaÑ gÈyantÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ 
ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| 
Èyatakena gÊtassarena dhammaÑ gÈyissantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ 
BhagavÈti -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “paÒcime 
bhikkhave ÈdÊnavÈ Èyatakena gÊtassarena dhammaÑ gÈyantassa. AttanÈpi 
tasmiÑ sare sÈrajjati, parepi tasmiÑ sare sÈrajjanti, gahapatikÈpi ujjhÈyanti, 
sarakuttimpi nikÈmayamÈnassa samÈdhissa bha~go hoti, pacchimÈ janatÈ 
diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ Èyatakena 
gÊtassarena dhammaÑ gÈyantassa. Na bhikkhave Èyatakena gÊtassarena 
dhammo gÈyitabbo, yo gÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| sarabhaÒÒe kukkuccÈyanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave sarabhaÒÒanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| bÈhiralomiÑ3 uÓÓiÑ 
dhÈrenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
______________________________________________________________ 
 1. SamajjÈ (AbhidhÈnaganthesu) 2. YathÈ ca (Ka) 3. BÈhiyalomiÑ (Ka) 
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kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
bÈhiyalomi uÓÓi dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 250. Tena kho pana samayena raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa 
BimbisÈrassa ÈrÈme ambÈ phalino honti. RaÒÒo MÈgadhena Seniyena 
BimbisÈrena anuÒÒÈtaÑ hoti “yathÈsukhaÑ ayyÈ ambaÑ paribhuÒjant|”ti. 
ChabbaggiyÈ bhikkh| taruÓaÒÒeva ambaÑ pÈtÈpetvÈ paribhuÒjiÑsu. RaÒÒo 
ca MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa ambena attho hoti. Atha kho rÈjÈ 
MÈgadho Seniyo BimbisÈro manusse ÈÓÈpesi “gacchatha bhaÓe, ÈrÈmaÑ 
gantvÈ ambaÑ ÈharathÈ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho te manussÈ raÒÒo 
MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa paÔissutvÈ ÈrÈmaÑ gantvÈ ÈrÈmapÈlaÑ 
etadavocuÑ “devassa bhaÓe ambena attho, ambaÑ dethÈ”ti. NatthÈyyÈ 
ambaÑ, taruÓaÒÒeva ambaÑ pÈtÈpetvÈ bhikkh| paribhuÒjiÑs|ti. Atha kho 
te manussÈ raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. SuparibhuttaÑ bhaÓe ayyehi ambaÑ, api ca BhagavatÈ mattÈ 
vaÓÓitÈti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ na mattaÑ jÈnitvÈ raÒÒo ambaÑ paribhuÒjissantÊ”ti. AssosuÑ 
kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ 
vipÈcentÈnaÑ. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave ambaÑ paribhuÒjitabbaÑ, yo paribhuÒjeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa p|gassa saÑghabhattaÑ hoti, s|pe 
ambapesikÈyo pakkhittÈ honti, bhikkh| kukkuccÈyantÈ nappaÔiggaÓhanti -
pa-. PaÔiggaÓhatha bhikkhave paribhuÒjatha, anujÈnÈmi bhikkhave 
ambapesikanti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa p|gassa saÑghabhattaÑ hoti, te 
na pariyÈpuÓiÑsu ambapesikaÑ kÈtuÑ, bhattagge sakaleheva ambehi denti, 
bhikkh| kukkuccÈyantÈ nappaÔiggaÓhanti. PaÔiggaÓhatha bhikkhave 
paribhuÒjatha, anujÈnÈmi bhikkhave paÒcahi samaÓakappehi phalaÑ 
paribhuÒjituÑ, 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 245 

aggiparicitaÑ satthaparicitaÑ nakhaparivitaÑ abÊjaÑ nibbattabÊjaÒÒeva1 
paÒcamaÑ. AnÈjÈnÈmi bhikkhave imehi paÒcahi samaÓakappehi phalaÑ 
paribhuÒjitunti. 
 
 251. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu ahinÈ daÔÔho kÈla~kato 
hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na hi n|na so bhikkhave bhikkhu 
imÈni cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena phari. Sace hi so bhikkhave 
bhikkhu imÈni cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena phareyya, na hi so 
bhikkhave bhikkhu ahinÈ daÔÔho kÈlaÑ kareyya. KatamÈni cattÈri 
ahirÈjakulÈni, Vir|pakkhaÑ ahirÈjakulaÑ, ErÈpathaÑ ahirÈjakulaÑ, 
ChabyÈputtaÑ ahirÈjakulaÑ, KaÓhÈ GotamaÑ ahirÈjakulaÑ. Na hi n|na so 
bhikkhave bhikkhu imÈni cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena phari. Sace hi 
so bhikkhave bhikkhu imÈni cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena phareyya, 
na hi so bhikkhave bhikkhu ahinÈ daÔÔho kÈlaÑ kareyya. AnujÈnÈmi 
bhikkhave imÈni cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena pharituÑ attaguttiyÈ 
attarakkhÈya attaparittaÑ kÈtuÑ. EvaÒca pana bhikkhave kÈtabbaÑ– 

 * “Vir|pakkhehi me mettaÑ, mettaÑ ErÈpathehi me. 
 ChabyÈputtehi me mettaÑ, mettaÑ KaÓhÈgotamakehi ca. 

 ApÈdakehi me mettaÑ, mettaÑ dvipÈdakehi me. 
 Catuppadehi me mettaÑ, mettaÑ bahuppadehi me. 

 MÈ maÑ apÈdako hiÑsi, mÈ maÑ hiÑsi dvipÈdako. 
 MÈ maÑ catuppado hiÑsi, mÈ maÑ hiÑsi bahuppado. 

 Sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ, sabbe bh|tÈ ca kevalÈ. 
 Sabbe bhadrÈni passantu, mÈ kaÒci pÈpamÈgamÈ. 

 AppamÈÓo Buddho, appamÈÓo dhammo. 
 AppamÈÓo saÑgho, pamÈÓavantÈni sarÊsapÈni2. 

 Ahi vicchikÈ satapadÊ uÓÓanÈbhi sarab| m|sikÈ. 
 KatÈ me rakkhÈ kataÑ me parittaÑ, paÔikkamantu bh|tÈni. 

 SohaÑ namo Bhagavato, namo sattannaÑ SammÈsambuddhÈnan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. NibbaÔÔabÊjaÑ (SÊ, SyÈ) * Khu 5. 53; AÑ 1. 384 piÔÔhesupi idaÑ vatthu ÈgataÑ. 
 2. SariÑsapÈni (SÊ, SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu anabhiratiyÈ pÊÄito attano 
a~gajÈtaÑ chindi. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AÒÒamhi so bhikkhave 
moghapuriso chetabbamhi aÒÒaÑ chindi, na bhikkhave attano a~gajÈtaÑ 
chetabbaÑ, yo chindeyya, Èpatti thullaccayassÈti. 
 
 252. Tena kho pana samayena RÈjagahakassa seÔÔhissa mahagghassa 
candanassa1 candanagaÓÔhi uppannÈ hoti. Atha kho RÈjagahakassa seÔÔhissa 
etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ imÈya candanagaÓÔhiyÈ pattaÑ lekhÈpeyyaÑ, 
lekhaÒca me paribhogaÑ bhavissati, pattaÒca dÈnaÑ dassÈmÊ”ti. Atha kho 
RÈjagahako seÔÔhi tÈya candanagaÓÔhiyÈ pattaÑ lekhÈpetvÈ sikkÈya uÉÉitvÈ2 
veÄagge ÈlaggetvÈ veÄuparamparÈya bandhitvÈ3 evamÈha “yo samaÓo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ arahÈ ceva iddhimÈ ca, dinnaÑyeva pattaÑ, oharat|”ti. Atha 
kho P|raÓo Kassapo yena RÈjagahako seÔÔhi tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
RÈjagahakaÑ seÔÔhiÑ etadavoca “ahaÑ hi gahapati arahÈ ceva iddhimÈ ca, 
dehi me pattan”ti. Sace bhante ÈyasmÈ arahÈ ceva iddhimÈ ca, dinnaÑyeva 
pattaÑ, oharat|ti. Atha kho Makkhali GosÈlo. Ajito Kesakambalo. Pakudho 
KaccÈyano. SaÒcayo BelaÔÔhaputto4. NigaÓÔho NÈÔaputto5 yena RÈjagahako 
seÔÔhi tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ RÈjagahakaÑ seÔÔhiÑ etadavoca “ahaÑ 
hi gahapati arahÈ ceva iddhimÈ ca, dehi me pattan”ti. Sace bhante ÈyasmÈ 
arahÈ ceva iddhimÈ ca, dinnaÑyeva pattaÑ oharat|ti. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno ÈyasmÈ ca 
PiÓÉolabhÈradvÈjo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
RÈjagahaÑ piÓÉÈyÈ pavisiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ PiÓÉolabhÈradvÈjo 
ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “ÈyasmÈ kho MahÈmoggallÈno 
arahÈ ceva iddhimÈ ca, gacchÈvuso MoggallÈna, etaÑ pattaÑ ohara, tuyheso 
patto”ti. ŒyasmÈ kho BhÈradvÈjo arahÈ ceva iddhimÈ ca, gacchÈvuso 
BhÈradvÈja etaÑ pattaÑ ohara, tuyheso pattoti. Atha kho ÈyasmÈ 
PiÓÉolabhÈradvÈjo vehÈsaÑ abbhuggantvÈ taÑ pattaÑ gahetvÈ tikkhattuÑ 
RÈjagahaÑ anupariyÈyi. 
______________________________________________________________ 
 1. CandanasÈrassa (SÊ, SyÈ) 2. VÈhitvÈ (SÊ) 3. VÈhitvÈ (SyÈ) 
 4. SaÒjayo BellaÔÔhiputto (SÊ) 5. NÈthaputto (SÊ) 
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 Tena kho pana samayena RÈjagahako seÔÔhi saputtadÈro sake nivesane 
Ôhito hoti paÒjaliko namassamÈno “idheva bhante ayyo BhÈradvÈjo 
amhÈkaÑ nivesane patiÔÔhÈt|”ti. Atha kho ÈyasmÈ PiÓÉolabhÈradvÈjo 
RÈjagahakassa seÔÔhissa nivesane patiÔÔhÈsi. Atha kho RÈjagahako seÔÔhi 
Èyasmato PiÓÉolabhÈradvÈjassa hatthato pattaÑ gahetvÈ mahagghassa 
khÈdanÊyassa p|retvÈ Èyasmato PiÓÉolabhÈradvÈjassa adÈsi. Atha kho 
ÈyasmÈ PiÓÉolabhÈradvÈjo taÑ pattaÑ gahetvÈ ÈrÈmaÑ agamÈsi. AssosuÑ 
kho manussÈ “ayyena kira PiÓÉolabhÈradvÈjena RÈjagahakassa seÔÔhissa 
patto ohÈrito”ti. Te ca manussÈ uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ ÈyasmantaÑ 
PiÓÉolabhÈradvÈjaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhiÑsu. 

 Assosi kho BhagavÈ uccÈsaddaÑ mahÈsaddaÑ, sutvÈna ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ Èmantesi “kiÑ nu kho so Œnanda uccÈsaddo mahÈsaddo”ti. 
ŒyasmatÈ bhante PiÓÉolabhÈradvÈjena RÈjagahakassa seÔÔhissa patto 
ohÈrito, assosuÑ kho bhante manussÈ ayyena kira PiÓÉolabhÈradvÈjena 
RÈjagahakassa seÔÔhissa patto ohÈritoti, te ca bhante manussÈ uccÈsaddÈ 
mahÈsaddÈ ÈyasmantaÑ PiÓÉolabhÈradvÈjaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhÈ, so 
eso bhante BhagavÈ uccÈsaddo mahÈsaddoti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ 
PiÓÉolabhÈradvÈjaÑ paÔipucchi “saccaÑ kira tayÈ BhÈradvÈja 
RÈjagahakassa seÔÔhissa patto ohÈrito”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ BhÈradvÈja ananulomikaÑ appatir|paÑ 
assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tvaÑ BhÈradvÈja 
chavassa dÈrupakkassa kÈraÓÈ gihÊnaÑ uttarimanussadhammaÑ 
iddhipÈÔihÈriyaÑ dassessasi, seyyathÈpi BhÈradvÈja mÈtugÈmo chavassa 
mÈsakar|passa kÈraÓÈ kopinaÑ dasseti, evameva kho tayÈ BhÈradvÈja 
chavassa dÈrupattassa kÈraÓÈ gihÊnaÑ uttarimanussadhammaÑ 
iddhipÈÔihÈriyaÑ dassitaÑ. NetaÑ BhÈradvÈja appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -
pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na 
bhikkhave gihÊnaÑ uttarimanussadhammaÑ iddhipÈÔihÈriyaÑ dassetabbaÑ, 
yo dasseyya, Èpatti dukkaÔassa. BhindathetaÑ bhikkhave dÈrupattaÑ, 
sakalikaÑ sakalikaÑ 
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katvÈ bhikkh|naÑ aÒjanupapisanaÑ detha. Na ca bhikkhave dÈrupatto 
dhÈretabbo, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| uccÈvace patte dhÈrenti 
sovaÓÓamayaÑ r|piyamayaÑ. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave sovaÓÓamayo patto dhÈretabbo -pa-. Na r|piyamayo patto 
dhÈretabbo. Na maÓimayo patto dhÈretabbo. Na veÄuriyamayo patto 
dhÈretabbo. Na phalikamayo patto dhÈretabbo. Na kaÑsamayo patto 
dhÈretabbo. Na kÈcamayo patto dhÈretabbo. Na tipumayo patto dhÈretabbo. 
Na sÊsamayo patto dhÈretabbo. Na tambalohamayo patto dhÈretabbo, yo 
dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave dve patte ayopattaÑ 
mattikÈpattanti. 
 
 253. Tena kho pana samayena pattam|laÑ ghaÑsiyati. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave pattamaÓÉalanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| uccÈvacÈni 
pattamaÓÉalÈni dhÈrenti sovaÓÓamayaÑ r|piyamayaÑ. ManussÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti, Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave uccÈvacÈni pattamaÓÉalÈni dhÈretabbÈni, yo 
dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave dve pattamaÓÉalÈni 
tipumayaÑ sÊsamayanti. BahalÈni maÓÉalÈni na acchupiyanti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave likhitunti. ValÊ1 honti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave makaradantakaÑ 
chinditunti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| citrÈni pattamaÓÉalÈni 
dhÈrenti r|pakÈkiÓÓÈni bhittikammakatÈni, tÈni rathikÈyapi dassentÈ 
ÈhiÓÉanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave citrÈni 
pattamaÓÉalÈni dhÈretabbÈni r|pakÈkiÓÓÈni bhittikammakatÈni, yo dhÈreyya, 
Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave pakatimaÓÉalanti. 
______________________________________________________________ 
 1. CalÊ (Ka) 
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 254. Tena kho pana samayena bhikkh| sodakaÑ pattaÑ paÔisÈmenti, 
patto dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave sodako patto 
paÔisÈmetabbo, yo paÔisÈmeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
otÈpetvÈ pattaÑ paÔisÈmetunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| sodakaÑ1 pattaÑ otÈpenti, patto 
duggandho hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave sodako 
patto otÈpetabbo, yo otÈpeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
vodakaÑ katvÈ otÈpetvÈ pattaÑ paÔisÈmetunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| uÓhe pattaÑ nidahanti, pattassa 
vaÓÓo dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave uÓhe patto 
nidahitabbo, yo nidaheyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
muhuttaÑ uÓhe otÈpetvÈ pattaÑ paÔisÈmetunti. 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ pattÈ ajjhokÈse anÈdhÈrÈ nikkhittÈ 
honti, vÈtamaÓÉalikÈya ÈvaÔÔetvÈ pattÈ bhijjiÑsu. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave pattÈdhÈrakanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| miÉÉhante pattaÑ nikkhipanti, 
paripatitvÈ2 patto bhijjati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
miÉÉhante patto nikkhipitabbo, yo nikkhipeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| paribhaÓÉante pattaÑ nikkhipanti, 
paripatitvÈ patto bhijjati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
paribhaÓÉante patto nikkhipitabbo, yo nikkhipeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| chamÈya pattaÑ nikkujjanti, oÔÔho 
ghaÑsiyati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
tiÓasanthÈrakanti. TiÓasanthÈrako upacikÈhi khajjati. Bhagavato etamattaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave coÄakanti. CoÄakaÑ upacikÈhi khajjati. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave pattamÈÄakanti. 
PattamÈÄako paripatitvÈ patto bhijjati. Bhagavato 
______________________________________________________________ 
 1. Sa-udakaÑ (Ka) 2. ParivaÔÔitvÈ (SyÈ) 
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etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnÈjÈnÈmi bhikkhave pattakuÓÉolikanti. 
PattakuÓÉolikÈya patto ghaÑsiyati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave pattathavikanti. AÑsabaddhako na hoti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave aÑsabaddhakaÑ 
bandhanasuttakanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| bhittikhilepi nÈgadantakepi pattaÑ 
laggenti, paripatitvÈ patto bhijjati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave patto laggetabbo, yo laggeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| maÒca pattaÑ nikkhipanti, 
satisammosÈ nisÊdantÈ ottharitvÈ pattaÑ bhindenti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave maÒce patto nikkhipitabbo, yo nikkhipeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| pÊÔhe pattaÑ nikkhipanti, 
satisammosÈ nisÊdantÈ ottharitvÈ pattaÑ bhindenti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave pÊÔhe patto nikkhipitabbo, yo nikkhipeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| a~ke pattaÑ nikkhipanti, 
satisammosÈ uÔÔhahanti, paripatitvÈ patto bhijjati. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave a~ke patto nikkhipitabbo, yo nikkhipeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| chatte pattaÑ nikkhipanti, 
vÈtamaÓÉalikÈya chattaÑ ukkhipiyati, paripatitvÈ patto bhijjati. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave chatte patto nikkhipitabbo, yo 
nikkhipeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 255. Tena kho pana samayena bhikkh| pattahatthÈ kavÈÔaÑ paÓÈmenti, 
kavÈÔo ÈvaÔÔitvÈ patto bhijjati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave pattahatthena kavÈÔaÑ paÓÈmetabbaÑ1, yo paÓÈmeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. KavÈÔo paÓÈmetabbo (Ka) 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| tumbakaÔÈhe piÓÉÈya caranti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi titthiyÈ”ti. Bhagavato 
ekamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave tumbakaÔÈhe piÓÉÈya caritabbaÑ, yo 
careyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| ghaÔikaÔÈhe1 piÓÉÈya caranti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi titthiyÈ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ghaÔikaÔÈhe piÓÉÈya caritabbaÑ, yo 
careyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sabbapaÑsuk|liko hoti, so 
chavasÊsassa pattaÑ dhÈreti, aÒÒatarÈ itthÊ passitvÈ bhÊtÈ vissaramakÈsi 
“abhuÑ me pisÈco vatÈyan”ti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kayaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ chavasÊsassa pattaÑ dhÈressanti, 
seyyathÈpi pisÈcillikÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
chavasÊsassa patto dhÈretabbo, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. Na ca 
bhikkhave sabbapaÑsuk|likena savitabbaÑ, yo bhaveyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| calakÈnipi aÔÔhikÈnipi 
ucchiÔÔhodakampi pattena nÊharanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“yasmiÑ yevime samaÓÈ SakyaputtiyÈ bhuÒjanti, sova nesaÑ paÔiggaho”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave calakÈni vÈ aÔÔhikÈni vÈ 
ucchiÔÔhodakaÑ vÈ pattena nÊharitabbaÑ, yo nÊhareyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave paÔiggahanti. 
 
 256. Tena kho pana samayena bhikkh| hatthena vipphÈÄetvÈ cÊvaraÑ 
sibbenti, cÊvaraÑ vilomikaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave satthakaÑ namatakanti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa daÓÉasatthakaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave daÓÉasatthakanti. 
______________________________________________________________ 
 1. GhaÔikaÔÈhena (SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| uccÈvace satthakadaÓÉe 
dhÈrenti sovaÓÓamayaÑ r|piyamayaÑ. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave uccÈvacÈ satthakadaÓÉÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, 
Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave aÔÔhimayaÑ dantamayaÑ 
visÈÓamayaÑ naÄamayaÑ veÄumayaÑ kaÔÔhamayaÑ jatumayaÑ phalamayaÑ 
lohamayaÑ sa~khanÈbhimayanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| kukkuÔapattenapi veÄupesikÈyapi 
cÊvaraÑ sibbenti, cÊvaraÑ dussibbitaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave s|cinti. S|ciyo kaÓÓakitÈyo honti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave s|cinÈÄikanti. S|cinÈÄikÈyapi kaÓÓakitÈyo honti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave kiÓÓena puretunti. KiÓÓepi kaÓÓakitÈyo honti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave sattuyÈ puretunti. SattuyÈpi kaÓÓakitÈyo honti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave saritakanti. Saritakepi kaÓÓakitÈyo honti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave madhusitthakena sÈretunti. SaritakaÑ paribhijjati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave saritakasipÈÔikanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| tattha tattha khilaÑ nikkhaÓitvÈ 
sambandhitvÈ cÊvaraÑ sibbenti, cÊvaraÑ vikaÓÓaÑ hoti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave kathinaÑ kathinarajjuÑ1, 
tattha tattha obandhitvÈ cÊvaraÑ sibbetunti. Visame kathinaÑ pattharanti, 
kathinaÑ paribhijjati -pa-. Na bhikkhave visame kathinaÑ pattharitabbaÑ, 
yo patthareyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 ChamÈya kathinaÑ pattharanti, kathinaÑ paÑsukitaÑ hoti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave tiÓasanthÈrakanti. Kathinassa anto jÊrati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave anuvÈtaÑ paribhaÓÉaÑ Èropetunti. KathinaÑ 
nappahoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave daÓÉakathinaÑ bidalakaÑ salÈkaÑ 
vinandhanarajjuÑ vinandhanasuttaÑ vinandhitvÈ cÊvaraÑ sibbetunti. 
SuttantarikÈyo visamÈ honti -pa-.  
______________________________________________________________ 
 1. KaÔhinaÑ kaÔhinarajjuÑ (SÊ, SyÈ) 
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anujÈnÈmi bhikkhave kaÄimbhakanti. SuttÈ va~kÈ honti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave moghasuttakanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| adhotehi pÈdehi kathinaÑ akkamanti 
kathinaÑ dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave adhotehi 
pÈdehi kathinaÑ akkamitabbaÑ, yo akkameyya Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| allehi pÈdehi kathinaÑ akkamanti, 
kathinaÑ dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave allehi 
pÈdehi kathinaÑ akkamitabbaÑ, yo akkameyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| sa-upÈhanÈ kathinaÑ akkamanti, 
kathinaÑ dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
sa-upÈhanena kathinaÑ akkamitabbaÑ, yo akkameyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| cÊvaraÑ sibbantÈ a~guliyÈ 
paÔiggaÓhanti, a~guliyo dukkhÈ honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave paÔiggahanti. 
 
 257. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| uccÈvace paÔiggahe 
dhÈrenti sovaÓÓamayaÑ r|piyamayaÑ. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave uccÈvacÈ paÔiggahÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈmÈni bhikkhave aÔÔhimayaÑ -pa- sa~khanÈbhimayanti. 

 Tena kho pana samayena s|ciyopi satthakÈpi paÔiggahÈpi nassanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave Èvesanavitthakanti. 
Œvesanavitthake samekulÈ honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave paÔiggahathavikanti. AÑsabaddhako na hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave aÑsabaddhakaÑ 
bandhanasuttakanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| abbhokÈse cÊvaraÑ sibbantÈ sÊtenapi 
uÓhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
kathinasÈlaÑ kathinamaÓÉapanti. KathinasÈlÈ 
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nÊcavatthukÈ hoti, udakena otthariyyati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ 
dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne 
iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. ŒrohantÈ paripatanti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈlambanabÈhanti. KathinasÈlÈya tiÓacuÓÓaÑ 
paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ1 ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ, 
setavaÓÓaÑ kÈÄavaÓÓaÑ gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ 
makaradantakaÑ paÒcapaÔikaÑ cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjukanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| cÊvaraÑ sibbetvÈ tattheva kathinaÑ 
ujjhitvÈ pakkamanti, und|rehipi upacikÈhipi khajjati. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave kathinaÑ sa~gharitunti. KathinaÑ 
paribhijjati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave goghaÑsikÈya kathinaÑ 
sa~gharitunti. KathinaÑ viniveÔhiyati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
bandhanarajjunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| kuÔÔepi thambhepi kathinaÑ 
ussÈpetvÈ pakkamanti, paripatitvÈ kathinaÑ bhijjati. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhittikhile vÈ nÈgadante vÈ laggetunti. 
 
 258. Atha kho BhagavÈ RÈjagahe yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena VesÈlÊ 
tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Tena kho pana samayena bhikkh| s|cikampi 
satthakampi bhesajjampi pattena ÈdÈya gacchanti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhesajjatthavikanti. AÑsabaddhako na hoti 
-pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave aÑsabaddhakaÑ bandhanasuttakanti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu upÈhanÈyo kÈyabandhanena 
bandhitvÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi, aÒÒataro upÈsako taÑ bhikkhuÑ 
abhivÈdento upÈhanÈyo sÊsena ghaÔÔeti, so bhikkhu ma~ku ahosi. Atha kho 
so bhikkhu ÈrÈmaÑ gantvÈ bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave upÈhanatthavikanti. 
AÑsabaddhako na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave aÑsabaddhakaÑ 
bandhanasuttakanti. 
______________________________________________________________ 
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  Tena kho pana samayena antarÈmagge udakaÑ akappiyaÑ hoti, 
parissÈvanaÑ na hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave parissÈvananti. CoÄakaÑ nappahoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
kaÔacchuparissÈvananti. CoÄakaÑ nappahoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
dhammakaraÓanti1. 
 
 259. Tena kho pana samayena dve bhikkh| Kosalesu janapade 
addhÈnamaggappaÔipannÈ honti, eko bhikkhuÑ anÈcÈraÑ Ècarati, dutiyo 
bhikkhu taÑ bhikkhuÑ etadavoca “mÈ Èvuso evar|paÑ akÈsi, netaÑ 
kappatÊ”ti. So tasmiÑ upanandhi. Atha kho so bhikkhu pipÈsÈya pÊÄito 
upanaddhaÑ bhikkhuÑ etadavoca “dehi me Èvuso parissÈvanaÑ, pÈnÊyaÑ 
pivissÈmÊ”ti. Upanaddho bhikkhu na adÈsi, so bhikkhu pipÈsÈya pÊÄito 
kÈlamakÈsi. Atha kho so bhikkhu ÈrÈmaÑ gantvÈ bhikkh|naÑ etamatthaÑ 
Èrocesi. KiÑ pana tvaÑ Èvuso parissÈvanaÑ yÈciyamÈno na adÈsÊti. 
EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma bhikkhu parissÈvanaÑ yÈciyamÈno na dassatÊ”ti. Atha kho 
te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ taÑ bhikkhuÑ 
paÔipucchi “saccaÑ kira tvaÑ bhikkh| parissÈvanaÑ yÈciyamÈno na 
adÈsÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ ananucchavikaÑ 
moghapurisa ananulomikaÑ appatir|paÑ assÈmaÓakaÑ akappiyaÑ 
akaraÓÊyaÑ, kathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa parissÈvanaÑ yÈciyamÈno 
na dassasi. NetaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ 
-pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave 
addhÈnamaggappaÔipannena bhikkhunÈ parissÈvanaÑ yÈciyamÈnena na 
dÈtabbaÑ, yo na dadeyya, Èpatti dukkaÔassa. Na ca bhikkhave 
aparissÈvanakena addhÈno paÔipajjitabbo, yo paÔipajjeyya, Èpatti dukkaÔassa. 
Sace na hoti parissÈvanaÑ vÈ dhammakaraÓo vÈ, saÑghÈÔikaÓÓopi 
adhiÔÔhÈtabbo iminÈ parissÈvetvÈ pivissÈmÊ”ti. Atha kho BhagavÈ 
anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena VesÈlÊ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ 
VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
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K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena bhikkh| navakammaÑ karonti, 
parissÈvanaÑ na sammati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave daÓÉaparissÈvananti. DaÓÉaparissÈvanaÑ na sammati. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ottharakanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| makasehi ubbÈÄhÈ honti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave makasakuÔikanti. 
 
 260. Tena kho pana samayena VesÈliyaÑ paÓÊtÈnaÑ bhattÈnaÑ 
sattapaÔipÈÔi aÔÔhitÈ hoti. Bhikkh| paÓÊtÈni bhojanÈni bhuÒjitvÈ 
abhisannakÈyÈ honti bahvÈbÈdhÈ1. Atha kho JÊvako KomÈrabhacco VesÈliÑ 
agamÈsi kenacideva karaÓÊyena. AddasÈ kho JÊvako KomÈrabhacco bhikkh| 
abhisannakÈye bahvÈbÈdhe, disvÈna yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho JÊvako KomÈrabhacco BhagavantaÑ etadavoca “etarahi bhante 
bhikkh| abhisannakÈyÈ bahvÈbÈdhÈ, sÈdhu bhante BhagavÈ bhikkh|naÑ 
ca~kamaÒca jantÈgharaÒca anujÈnÈtu, evaÑ bhikkh| appÈbÈdhÈ 
bhavissantÊ”ti. Atha kho BhagavÈ JÊvakaÑ KomÈrabhaccaÑ dhammiyÈ 
kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho JÊvako 
KomÈrabhacco BhagavatÈ dhammikÈ kathÈya sandassito samÈdapito 
samuttejito sampahaÑsito uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ 
pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave 
ca~kamaÒca jantÈgharaÒcÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| visame ca~kame ca~kamanti, pÈdÈ 
dukkhÈ honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
samaÑ kÈtunti. Ca~kamo nÊcavatthuko hoti, udakena otthariyyati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave uccavatthutaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ 
dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne 
iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. Œro hantÈ paripatanti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈlambanabÈhanti. 
______________________________________________________________ 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| ca~kame ca~kamantÈ paripatanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ca~kamanavedikanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| ajjhokÈse ca~kamantÈ sÊtenapi 
uÓhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ca~kamanasÈlanti. Ca~kamanasÈlÈyaÑ tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ setavaÓÓaÑ 
kÈÄavaÓÓaÑ gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ 
makaradantakaÑ paÒcapaÔikaÑ cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. JantÈgharaÑ 
nÊcavatthukaÑ hoti, udakena otthariyyati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ 
tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ 
dÈrusopÈnanti. ŒrohantÈ paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÈlambanabÈhanti. JantÈgharassa kavÈÔaÑ na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
kavÈÔaÑ piÔÔhasaÑghÈÔaÑ1 udukkhalikaÑ uttarapÈsakaÑ aggaÄavaÔÔiÑ 
kapisÊsakaÑ s|cikaÑ ghaÔikaÑ tÈÄacchiddaÑ ÈviÒchanachiddaÑ 
ÈviÒchanarajjunti. JantÈgharassa kuÔÔapÈdo jÊrati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
maÓÉalikaÑ kÈtunti. JantÈgharassa dh|manettaÑ na hoti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave dh|manettanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| khuddake jantÈghare majjhe 
aggiÔÔhÈnaÑ karonti, upacÈro na hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave khuddake jantÈghare ekamantaÑ aggiÔÔhÈnaÑ kÈtuÑ 
mahallake majjheti. JantÈghare aggi mukhaÑ Éahati -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave mukhamattikanti. Hatthe mattikaÑ tementi -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave mattikÈdoÓikanti. MattikÈ duggandhÈ hoti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave vÈsetunti. JantÈghare aggi kÈyaÑ Éahati -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave udakaÑ atiharitunti. PÈtiyÈpi pattenapi udakaÑ atiharanti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave udakaÔÔhÈnaÑ udakasarÈvakanti. JantÈgharaÑ 
tiÓacchadanaÑ na sedeti2 -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ 
ullittÈvalittaÑ kÈtunti. 
______________________________________________________________ 
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JantÈgharaÑ cikkhallaÑ hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave santharituÑ tayo 
santhare iÔÔhakÈsantharaÑ silÈsantharaÑ dÈrusantharanti. CikkhallaÑyeva 
hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave dhovitunti. UdakaÑ santiÔÔhati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave udakaniddhamananti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| jantÈghare chamÈya nisÊdanti, gattÈni 
kaÓÉ|vanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
jantÈgharapÊÔhanti. Tena kho pana samayena jantÈgharaÑ aparikkhittaÑ hoti 
-pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave parikkhipituÑ tayo pÈkÈre iÔÔhakÈpÈkÈraÑ 
silÈpÈkÈraÑ dÈrupÈkÈranti. KoÔÔhako na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
koÔÔhakanti. KoÔÔhako nÊcavatthuko hoti, udakena otthariyyati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ 
dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne 
iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. ŒrohantÈ paripatanti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈlambanabÈhanti. KoÔÔhakassa kavÈÔaÑ na hoti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave kavÈÔaÑ piÔÔhasaÑghÈÔaÑ udukkhalikaÑ 
uttarapÈsakaÑ aggaÄavaÔÔiÑ kapisÊsakaÑ s|cikaÑ ghaÔikaÑ tÈÄacchiddaÑ 
ÈviÒchanachaddaÑ ÈviÒchanarajjunti. KoÔÔhake tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ kÈÄavaÓÓaÑ 
gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latekammaÑ makaradantakaÑ 
paÒcapaÔikanti. PariveÓaÑ cikkhallaÑ hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
marumbaÑ upakiritunti. Na pariyÈpuÓanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
padarasilaÑ nikkhipitunti. UdakaÑ santiÔÔhati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
udakaniddhamananti. 
 
 261. Tena kho pana samayena bhikkh| naggÈ naggaÑ abhivÈdenti -pa-. 
NaggÈ naggaÑ abhivÈdÈpenti. NaggÈ naggassa parikammaÑ karonti. NaggÈ 
naggassa parikammaÑ kÈrÈpenti. NaggÈ naggassa denti. NaggÈ 
paÔiggaÓhanti. NaggÈ khÈdanti. NaggÈ bhuÒjanti. NaggÈ sÈyanti. NaggÈ 
pivanti. Bhagavato etamattaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave naggena1 naggo 
abhivÈdetabbo -pa-. Na naggena abhivÈdetabbaÑ. Na naggena1 naggo 
abhivÈdÈpetabbo. Na naggena abhivÈdÈpetabbaÑ. Na naggena naggassa 
______________________________________________________________ 
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parikammaÑ kÈtabbaÑ. Na naggena naggassa parikammaÑ kÈrÈpetabbaÑ. 
Na naggena naggassa dÈtabbaÑ. Na naggena paÔiggahetabbaÑ. Na naggena 
khÈditabbaÑ. Na naggena bhuÒjitabbaÑ. Na naggena sÈyitabbaÑ. Na 
naggena pÈtabbaÑ, yo piveyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| jantÈghare chamÈya cÊvaraÑ 
nikkhipanti, cÊvaraÑ paÑsukitaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. Deve vassante cÊvaraÑ 
ovassati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave jantÈgharasÈlanti. JantÈgharasÈlÈ 
nÊcavatthukÈ hoti, udakena otthariyyati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ 
-pa- ÈrohantÈ vihaÒÒanti -pa- ÈrohantÈ paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ÈlambanabÈhanti. JantÈgharasÈlÈya tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ -pa- cÊvaravaÑsaÑ 
cÊvararajjunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| jantÈgharepi udakepi parikammaÑ 
kÈtuÑ kukkuccÈyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave tisso paÔicchÈdiyo jantÈgharapaÔicchÈdiÑ udakapaÔicchÈdiÑ 
vatthapaÔicchÈdinti. 

 Tena kho pana samayena jantÈghare udakaÑ na hoti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave udapÈnanti. UdapÈnassa k|laÑ 
lujjati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ 
dÈrucayanti. UdapÈno nÊcavatthuko hoti, udakena otthariyyati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa- ÈrohantÈ 
vihaÒÒanti -pa- ÈrohantÈ paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÈlambanabÈhanti. 
 
 262. Tena kho pana samayena bhikkh| vallikÈyapi kÈyabandhanenapi 
udakaÑ vÈhenti1. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
udakavÈhanarajjunti. HatthÈ dukkhÈ honti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave tulaÑ 
karakaÔakaÑ cakkavaÔÔakanti. BhÈjanÈ bah| bhijjanti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave tayo vÈrake lohavÈrakaÑ dÈruvÈrakaÑ cammakkhaÓÉanti. 
______________________________________________________________ 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| ajjhokÈse udakaÑ vÈhentÈ sÊtenapi 
uÓhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
udapÈnasÈlanti. UdapÈnasÈlÈya tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ setavaÓÓaÑ kÈÄavaÓÓaÑ 
gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ makaradantakaÑ 
paÒcapaÔikaÑ cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. UdapÈno apÈruto hoti, 
tiÓacuÓÓehipi paÑsukehipi okiriyyati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
apidhÈnanti. UdakabhÈjanaÑ na saÑvijjati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
udakadoÓiÑ udakakaÔÈhanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| ÈrÈme tahaÑ tahaÑ nahÈyanti, ÈrÈmo 
cikkhallo hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
candanikanti. CandanikÈ pÈkaÔÈ hoti. Bhikkh| hiriyanti nahÈyituÑ -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave parikkhipituÑ tayo pÈkÈre iÔÔhakÈpÈkÈraÑ 
silÈpÈkÈraÑ dÈrupÈkÈranti. CandanikÈ cikkhallÈ hoti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave santarituÑ tayo santhare iÔÔhakÈsantharaÑ silÈsantharaÑ 
dÈrusantharanti. UdakaÑ santiÔÔhati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ukakaniddhamananti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh|naÑ gattÈni sÊtigatÈni honti, 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
udakapuÒchaniÑ coÄakenapi paccuddharitunti. 
 
 263. Tena kho pana samayena aÒÒataro upÈsako saÑghassa atthÈya 
pokkharaÓiÑ kÈretukÈmo hoti Bhagavato ekamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave pokkharaÓinti. PokkharaÓiyÈ k|laÑ lujjati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ 
dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne 
iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. ŒrohantÈ paripatanti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈlambanabÈhanti. PokkharaÓiyÈ udakaÑ PurÈÓaÑ 
hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave udakamÈtikaÑ udakaniddhamananti.  
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu saÑghassa atthÈya 
nillekhaÑ jantÈgharaÑ kattukÈmo hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ 
-pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave nillekhaÑ jantÈgharanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| cÈtumÈsaÑ nisÊdanena 
vippavasanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. Na bhikkhave 
cÈtumÈsaÑ nisÊdanena vippavasitabbaÑ. Yo vippavaseyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 
 
 264. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| pupphÈbhikiÓÓesu 
sayanesu sayanti, manussÈ vihÈracÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ passitvÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave pupphÈbhikiÓÓesu sayanesu sayitabbaÑ, yo 
sayeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena manussÈ gandhampi mÈlampi ÈdÈya ÈrÈmaÑ 
Ègacchanti, bhikkh| kukkuccÈyantÈ na paÔiggaÓhanti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave gandhaÑ gahetvÈ kavÈÔe paÒca~gulikaÑ 
dÈtuÑ, pupphaÑ gahetvÈ vihÈre ekamantaÑ nikkhipitunti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa namatakaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave namatakanti. Atha 
kho bhikkh|naÑ etadahosi “namatakaÑ adhiÔÔhÈtabbaÑ nu kho udÈhu 
vikappetabban”ti -pa-. Na bhikkhave namatakaÑ adhiÔÔhÈtabbaÑ, na 
vikappetabbanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| Èsittak|padhÈne 
bhuÒjanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. Na bhikkhave 
Èsittak|padhÈne bhuÒjitabbaÑ, yo bhuÒjeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti, so bhuÒjamÈno 
na sakkoti hatthena pattaÑ sandhÈretuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave maÄorikanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| ekabhÈjanepi bhuÒjanti 
-pa- ekathÈlakepi pivanti. EkamaÒcepi tuvaÔÔenti. EkattharaÓÈpi tuvaÔÔenti. 
EkapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔenti. EkattharaÓapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔenti. ManussÈ 
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ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ekabhÈjane bhuÒjitabbaÑ -pa- na 
ekathÈlake pÈtabbaÑ. Na ekamaÒce tuvaÔÔitabbaÑ. Na ekattharaÓÈ1 
tuvaÔÔitabbaÑ. Na ekapÈvuraÓÈ2 tuvaÔÔitabbaÑ. Na ekattharaÓapÈvuraÓÈ 3 
tuvaÔÔitabbaÑ, yo tuvaÔÔeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 265. Tena kho pana samayena VaÉÉho LicchavÊ Mettiyabh|majakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ sahÈyo hoti. Atha kho VaÉÉho LicchavÊ yena 
Mettiyabh|majakÈ bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
Mettiyabh|majake bhikkh| etadavoca “vandÈmi ayyÈ”ti. EvaÑ vutte 
Mettiyabh|majakÈ bhikkh| nÈlapiÑsu. Dutiyampi kho VaÉÉho LicchavÊ 
Mettiyabh|majake bhikkh| etadavoca “vandÈmi ayyÈ”ti. Dutiyampi kho 
Mettiyabh|majakÈ bhikkh| nÈlapiÑsu. Tatiyampi kho VaÉÉho LicchavÊ 
Mettiyabh|majake bhikkh| etadavoca “vandÈmi ayyÈ”ti. Tatiyampi kho 
Mettiyabh|majakÈ bhikkh| nÈlapiÑsu. KyÈhaÑ ayyÈnaÑ aparajjhÈmi, kissa 
maÑ ayyÈ nÈlapantÊti. TathÈ hi pana tvaÑ Èvuso VaÉÉha amhe Dabbena 
Mallaputtena viheÔhiyamÈne ajjhupekkhasÊti. KyÈhaÑ ayyÈ karomÊti. Sace 
kho tvaÑ Èvuso VaÉÉha iccheyyÈsi, ajjeva BhagavÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ 
MallaputtaÑ nÈsÈpeyyÈti. KyÈhaÑ ayyÈ karomi, kiÑ mayÈ sakkÈ kÈtunti. 
Ehi tvaÑ Èvuso VaÉÉha yena BhagavÈ tenupasa~kama, 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 savÈtaÑ, udakaÑ maÒÒe ÈdittaÑ, ayyena 
me Dabbena Mallaputtena pajÈpati d|sitÈ”ti. “EvaÑ ayyÈ”ti kho VaÉÉho 
LicchavÊ Mettiyabh|majakÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔissutvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho VaÉÉho LicchavÊ BhagavantaÑ etadavoca “idaÑ 
bhante nacchannaÑ nappatir|paÑ, yÈyaÑ bhante disÈ abhayÈ anÊtikÈ 
anupaddavÈ, sÈyaÑ disÈ sabhayÈ sa-ÊtikÈ sa-upaddavÈ, yato nivÈtaÑ, tato 
savÈtaÑ, udakaÑ maÒÒe ÈdittaÑ, ayyena me Dabbena Mallaputtena pajÈpati 
d|sitÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Na ekattharaÓe. 2. Na ekapÈvuraÓe. 3. Na ekattharaÓapÈvuraÓe (SyÈ) 
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 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtÈpetvÈ ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ paÔipucchi “sarasi tvaÑ 
Dabba evar|paÑ kattÈ yathÈyaÑ VaÉÉho ÈhÈ”ti -pa-. YathÈ maÑ bhante 
BhagavÈ jÈnÈtÊti. Dutiyampi kho BhagavÈ -pa-. Tatiyampi kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ etadavoca “sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ 
kattÈ yathÈyaÑ VaÉÉho ÈhÈ”ti. YathÈ maÑ bhante BhagavÈ jÈnÈtÊ’ti. Na kho 
Dabba DabbÈ evaÑ nibbeÔhenti, sace tayÈ kataÑ katanti vadehi, sace akataÑ 
akatanti vadehÊti. Yato ahaÑ bhante jÈto nÈbhijÈnÈmi supinantenapi 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevitÈ, pageva jÈgaroti. Atha kho BhagavÈ bhikkh| 
Èmantesi–tena hi bhikkhave saÑgho VaÉÉhassa Licchavissa pattaÑ 
nikkujjatu, asambhogaÑ saÑghena karotu. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa upÈsakassa patto 
nikkujjitabbo. Bhikkh|naÑ alÈbhÈya parisakkati, bhikkh|naÑ anatthÈya 
parisakkati, bhikkh|naÑ avÈsÈya1 parisakkati, bhikkh| akkosati paribhÈsati, 
bhikkh| bhikkh|hi bhedeti, Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, Dhammassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. AnujÈnÈmi bhikkhave imehi 
aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa upÈsakassa pattaÑ nikkujjituÑ. EvaÒca pana 
bhikkhave nikkujjitabbo, byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 
 
 266. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, VaÉÉho LicchavÊ ÈyasmantaÑ 
DabbaÑ MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑseti, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho VaÉÉhassa Licchavissa pattaÑ nikkujjeyya, 
asambhogaÑ saÑghena kareyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, VaÉÉho LicchavÊ ÈyasmantaÑ DabbaÑ 
MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑseti, saÑgho VaÉÉhassa 
Licchavissa pattaÑ nikkujjati, asambhogaÑ saÑghena karoti, yassÈyasmato 
khamati VaÉÉhassa Licchavissa pattassa nikkujjanÈ, asambhogaÑ saÑghena 
karaÓaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Nikkujjito saÑghena VaÉÉhassa Licchavissa patto asambhogo 
saÑghena, khamati saÑghassa, tasmÈ huÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈvÈsÈya (SyÈ) 
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 Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvara 
mÈdÈya yena VaÉÉhassa Licchavissa nivesanaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ VaÉÉhaÑ LicchaviÑ etadavoca “saÑghena te Èvuso VaÉÉha 
patto nikkujjito asambhogosi saÑghenÈ”ti. Atha kho VaÉÉho LicchavÊ 
“saÑghena kira me patto nikkujjito asambhogomhi kira saÑghenÈ”ti 
tattheva mucchito papato. Atha kho VaÉÉhassa Licchavissa mittÈmaccÈ 
ÒÈtisÈlohitÈ VaÉÉhaÑ LicchaviÑ etadavocuÑ “alaÑ Èvuso VaÉÉha, mÈ soci 
mÈ paridevi, mayaÑ BhagavantaÑ pasÈdessÈma bhikkhusaÑghaÒcÈ”ti. 

 Atha kho VaÉÉho LicchavÊ saputtadÈro samittÈmacco saÒÈtisÈlohito 
allavattho allakeso yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato 
pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “accayo maÑ bhante 
accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yohaÑ ayyaÑ DabbaÑ 
MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsesiÑ, tassa me bhante 
BhagavÈ accayaÑ accayato paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. Taggha tvaÑ 
Èvuso VaÉÉha accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, 
yaÑ tvaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsesi, yato 
ca kho tvaÑ Èvuso VaÉÉha accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ 
paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma, vuÉÉhihesÈ Èvuso VaÉÉha ariyassa 
vinaye yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ paÔikaroti, ÈyatiÑ 
saÑvaraÑ ÈpajjatÊti. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–tena hi 
bhikkhave saÑgho VaÉÉhassa Licchavissa pattaÑ ukkujjatu, sambhogaÑ 
saÑghena karotu. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa upÈsakassa patto 
ukkujjitabbo. Na bhikkh|naÑ alÈbhÈya parisakkati, na bhikkh|naÑ 
anatthÈya parisakkati, na bhikkh|naÑ avÈsÈya parisakkati, na bhikkh| 
akkosati paribhÈsati, na bhikkh| bhikkh|hi bhedeti, na Buddhassa avaÓÓaÑ 
bhÈsati, na Dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, na SaÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. 
AnujÈnÈmi bhikkhave imehi aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa upÈsakassa 
pattaÑ ukkujjituÑ. EvaÒca pana bhikkhave ukkujjitabbo. Tena bhikkhave 
VaÉÉhena LicchavinÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ 
evamassa vacanÊyo “saÑghena me bhante 
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patto nikkujjito, asambhogomhi saÑghena, sohaÑ bhante sammÈ vattÈmi, 
lomaÑ pÈtemi, netthÈraÑ vattÈmi, saÑghaÑ pattukkujjanaÑ yÈcÈmÊ”ti. 
Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 267. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑghena VaÉÉhassa Licchavissa 
patto nikkujjito, asambhogo saÑghena, so sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, 
netthÈraÑ vattati, saÑghaÑ pattukkujjanaÑ yÈcati, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ saÑgho VaÉÉhassa Licchavissa pattaÑ ukkujjeyya, sambhogaÑ 
saÑghena kareyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑghena VaÉÉhassa Licchavissa patto 
nikkujjito, asambhogo saÑghena, so sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ 
vattati, saÑghaÑ pattukkujjanaÑ yÈcati, saÑgho VaÉÉhassa Licchavissa 
pattaÑ ukkujjati, sambhogaÑ saÑghena karoti, yassÈyasmato khamati 
VaÉÉhassa Licchavissa pattassa ukkujjanÈ, sambhogaÑ saÑghena karaÓaÑ, 
so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Ukkujjito saÑghena VaÉÉhassa Licchavissa patto sambhogo saÑghena, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 268. Atha kho BhagavÈ VesÈliyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
BhaggÈ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena BhaggÈ 
tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati SusumÈragire1 
BhesakaÄavane migadÈye. Tena kho pana samayena Bodhissa rÈjakumÈrassa 
Kokanado2 nÈma pÈsÈdo acirakÈrito hoti anajjhÈvuttho samaÓena vÈ 
brÈhmaÓena vÈ kenaci vÈ manussabh|tena. Atha kho Bodhi rÈja kumÈro 
SaÒcikÈputtaÑ mÈÓavaÑ Èmantesi–ehi tvaÑ samma SaÒcikÈputta, yena 
BhagavÈ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde 
sirasÈ vanda, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ 
puccha “Bodhi bhante rÈjakumÈro Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, 
appÈbÈdhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SuÑs|mÈragire (SÊ, syÈ), saÑsumÈragire (Ka) 2. Kokanudo (Ka) 
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appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ”ti. EvaÒca vadehi 
“adhivÈsetu kira bhante BhagavÈ Bodhissa rÈjakumÈrassa svÈtanÈya bhattaÑ 
saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. “EvaÑ bho”ti kho SaÒcikÈputto mÈÓavo 
Bodhissa rÈjakumÈrassa paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
SaÒcikÈputto mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca–Bodhi kho rÈjakumÈro 
bhoto Gotamassa pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ 
balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti “adhivÈsetu kira bhavaÑ 
Gotamo Bodhissa rÈjakumÈrassa svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho 
SaÒcikÈputto mÈÓavo Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena 
Bodhi rÈjakumÈro tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BodhiÑ rÈjakumÈraÑ 
etadavoca “avocumha kho mayaÑ bhoto vacanena taÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
‘Bodhi kho rÈjakumÈro bhoto Gotamassa pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ 
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti 
adhivÈsetu kira bhavaÑ Gotamo Bodhissa rÈjakumÈrassa svÈtanÈya bhattaÑ 
saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ’ti, adhivutthaÒca pana samaÓena GotamenÈ”ti. 

 Atha kho Bodhi rÈjakumÈro tassÈ rattiyÈ accayena paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ kokanadaÒca pÈsÈdaÑ odÈtehi dussehi 
santarÈpetvÈ yÈva pacchimasopÈnakaÄevarÈ SaÒcikÈputtaÑ mÈÓavaÑ 
Èmantesi–ehi tvaÑ samma SaÒcikÈputta, yena BhagavÈ tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ Bhagavato kÈlaÑ Èrocehi “kÈlo bhante, niÔÔhitaÑ bhattan”ti. 
“EvaÑ bho”ti kho SaÒcikÈputto mÈÓavo Bodhissa rÈjakumÈrassa paÔissutvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato kÈlaÑ Èrocesi 
“kÈlo bho Gotama, niÔÔhitaÑ bhattan”ti. 

 Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaradÈya yena 
Bodhissa rÈjakumÈrassa nivesanaÑ tenupasa~kami. Tena kho pana 
samayena Bodhi rÈjakumÈro bahidvÈrakoÔÔhake Ôhito hoti BhagavantaÑ 
ÈgamayamÈno. AddasÈ kho Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ 
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d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna tato paccuggantvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
purekkhatvÈ yena Kokanado pÈsÈdo tenupasa~kami. Atha kho BhagavÈ 
pacchimasopÈnakaÄevaraÑ nissÈya aÔÔhÈsi. Atha kho Bodhi rÈjakumÈro 
BhagavantaÑ etadavoca “akkamatu bhante BhagavÈ dussÈni, akkamatu 
Sugato dussÈni, yaÑ mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. EvaÑ vutte 
BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho Bodhi rÈjakumÈro 
BhagavantaÑ etadavoca “akkamatu bhante BhagavÈ dussÈni, akkamatu 
Sugato dussÈni, yaÑ mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. Atha kho 
BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ apalokesi. Atha kho ÈyasmÈ Œnando 
BodhiÑ rÈjakumÈraÑ etadavoca “saÑharantu rÈjakumÈra dussÈni, na 
BhagavÈ celapaÔikaÑ1 akkamissati, pacchimaÑ janataÑ TathÈgato 
anukampatÊ”ti. 

 Atha kho Bodhi rÈjakumÈro dussÈni saÑharÈpetvÈ uparikokanade 
pÈsÈde ÈsanaÑ paÒÒapesi. Atha kho BhagavÈ kokanadaÑ pÈsÈdaÑ 
abhiruhitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. Atha kho 
Bodhi rÈjakumÈro BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappetvÈ sampavÈretvÈ BhagavantaÑ 
bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
BodhiÑ rÈjakumÈraÑ BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ 
samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho BhagavÈ 
etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| 
Èmantesi “na bhikkhave celappaÔikÈ akkamitabbÈ, yo akkameyya, Èpatti 
dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ ittÊ apagatagabbhÈ bhikkh| 
nimantetvÈ dussaÑ paÒÒapetvÈ etadavoca “akkamatha bhante dussan”ti. 
Bhikkh| kukkuccÈyantÈ na akkamanti. Akkamatha bhante dussaÑ 
ma~galatthÈyÈti. Bhikkh| kukkuccÈyantÈ na akkamiÑsu. Atha kho sÈ itthÊ 
ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma ayyÈ ma~galatthÈya yÈciyamÈnÈ 
celappaÔikaÑ na akkamissantÊ”ti. AsosuÑ kho bhikkh| tassÈ itthiyÈ 
ujjhÈyantiyÈ khiyyantiyÈ vipÈcentiyÈ. Atha kho te bhikkh| Bhagavato 
______________________________________________________________ 
 1. CelapattikaÑ (SÊ) 
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etamatthaÑ ÈrocesuÑ. GihÊ bhikkhave ma~galikÈ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
gihÊnaÑ ma~galatthÈya yÈciyamÈnena celappaÔikaÑ akkamitunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| dhotapÈdakaÑ akkamituÑ 
kukkuccÈyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
dhotapÈdakaÑ akkamitunti. 
 

DutiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
 
 269. Atha kho BhagavÈ Bhaggesu yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
SÈvatthi tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
SÈvatthi tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ ghaÔakaÒca 
katakaÒca sammajjaniÒca ÈdÈya yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ BhagavantaÑ etadavoca “paÔiggaÓhÈtu me 
bhante BhagavÈ ghaÔakaÒca katakaÒca sammajjaniÒca, yaÑ mama assa 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. PaÔiggahesi BhagavÈ ghaÔakaÒca 
sammajjaniÒca, na BhagavÈ katakaÑ paÔiggahesi. Atha kho BhagavÈ 
VisÈkhaÑ MigÈramÈtaraÑ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi 
samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ BhagavatÈ 
dhammiyÈ kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ sampahaÑsitÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ 
katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave ghaÔakaÒca sammajjaniÒca. 
Na bhikkhave katakaÑ paribhuÒjitabbaÑ, yo paribhuÒjeyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave tisso pÈdaghaÑsaniyo sakkharaÑ 
kathalaÑ samuddapheÓakan”ti. 

 Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ vidh|panaÒca tÈlavaÓÔaÒca1 ÈdÈya yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnÈ kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ 
BhagavantaÑ nisinnÈ kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“paÔiggaÓhÈtu me bhante BhagavÈ vidh|panaÒca tÈlavaÓÔaÒca, yaÑ mama 
assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. PaÔiggahesi BhagavÈ vidh|panaÒca 
tÈlavaÓÔaÒca. 
______________________________________________________________ 
 1. TÈlavaÓÉaÒca (Ka) 
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 Atha kho BhagavÈ VisÈkhaÑ MigÈramÈtaraÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi -pa- padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave vidh|panaÒca 
tÈlavaÓÔaÒcÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa makasabÊjanÊ uppannÈ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave makasabÊjaninti. 
CÈmaribÊjanÊ uppannÈ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
cÈmaribÊjanÊ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi 
bhikkhave tisso bÊjaniyo vÈkamayaÑ usÊramayaÑ morapiÒchamayanti. 
 
 270. Tena kho pana samayena saÑghassa chattaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave chattanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| chattappaggahitÈ1 
ÈhiÓÉanti. Tena kho pana samayena aÒÒataro upÈsako sambahulehi 
ÈjÊvakasÈvakehi saddhiÑ uyyÈnaÑ agamÈsi. AddasÈsuÑ kho te 
ÈjÊvakasÈvakÈ chabbaggiye bhikkh| d|ratova chattappaggahite Ègacchante, 
disvÈna taÑ upÈsakaÑ etadavocuÑ “ete kho ayyÈ2 tumhÈkaÑ bhadantÈ 
chattappaggahitÈ Ègacchanti seyyathÈpi gaÓakamahÈmattÈ”ti. NÈyyÈ ete 
bhikkh| paribbÈjakÈti. “Bhikkh| na bhikkh|”ti abbhutaÑ akaÑsu. Atha kho 
so upÈsako upagate saÒjÈnitvÈ ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma 
bhadantÈ chattappaggahitÈ ÈhiÓÉissantÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tassa 
upÈsakassa ujjhÈyantassa khiyyantassa vipÈcentassa. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ 
BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi 
“na bhikkhave chattaÑ dhÈretabbaÑ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti, tassa bhikkhuno 
vinÈ chattaÑ na phÈsu hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave gilÈnassa chattaÑ dhÈretunti. 
______________________________________________________________ 
 1. ChattaÑ maggahetvÈ (Ka) 2. Ayyo (Ka) 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| “gilÈnasseva BhagavatÈ chattaÑ 
anuÒÒÈtaÑ no agilÈnassÈ”ti ÈrÈme ÈrÈm|pacÈre chattaÑ dhÈretuÑ 
kukkuccÈyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
agilÈnenapi ÈrÈme ÈrÈm|pacÈre chattaÑ dhÈretunti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu sikkÈya pattaÑ uÔÔitvÈ 
daÓÉe ÈlaggitvÈ vikÈle aÒÒatarena gÈmadvÈrena atikkamati. ManussÈ 
“esayyo coro gacchati, asissa vijjotalatÊ”ti anupatitvÈ gahetvÈ saÒjÈnitvÈ 
muÒciÑsu. Atha kho so bhikkhu ÈrÈmaÑ gantvÈ bhikkh|naÑ etamatthaÑ 
Èrocesi. KiÑ pana tvaÑ Èvuso daÓÉasikkaÑ dhÈresÊti. EvamÈvusoti. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
bhikkhu daÓÉasikkaÑ dhÈressasÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave daÓÉasikkÈ 
dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti, na sakkoti vinÈ 
daÓÉena ÈhiÓÉituÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
gilÈnassa bhikkhuno daÓÉasammutiÑ 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 vinÈ daÓÉena ÈhiÓÉituÑ, sohaÑ bhante saÑghaÑ daÓÉasammutiÑ 
yÈcamÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na sakkoti 
vinÈ daÓÉena ÈhiÓÉituÑ, so saÑghaÑ daÓÉasammutiÑ yÈcati, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno daÓÉasammutiÑ 
dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na sakkoti 
vine daÓÉena ÈhiÓÉituÑ, so saÑghaÑ daÓÉasammutiÑ yÈcati, 
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saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno daÓÉasammutiÑ deti, yassÈyasmato 
khamati itthannÈmassa bhikkhuno daÓÉasammutiyÈ dÈnaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DinnÈ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno daÓÉasammuti, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 271. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti, na sakkoti 
vinÈ sikkÈya pattaÑ pariharituÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa bhikkhuno sikkÈsammutiÑ 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 vinÈ sikkÈya pattaÑ pariharituÑ, sohaÑ bhante saÑghaÑ 
sikkÈsammutiÑ yÈcÈmÊ”ti. Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. 
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na sakkoti 
vinÈ sikkÈya pattaÑ pariharituÑ, so saÑghaÑ sikkÈsammutiÑ yÈcati, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno sikkÈsammutiÑ 
dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na sakkoti 
vinÈ sikkÈya pattaÑ pariharituÑ, so saÑghaÑ sikkÈsammutiÑ yÈcati, 
saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno sikkÈsammutiÑ deti, yassÈyasmato 
khamati itthannÈmassa bhikkhuno sikkÈsammutiyÈ dÈnaÑ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DinnÈ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno sikkÈsammuti, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 272. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti, na sakkoti 
vinÈ daÓÉena ÈhiÓÉituÑ, na sakkoti vinÈ sikkÈya pattaÑ pariharituÑ. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa 
bhikkhuno daÓÉasikkÈsammutiÑ dÈtuÑ. EvaÒca pana bhikkhave 
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dÈtabbÈ, tena gilÈnena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ aÒcaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante gilÈno na 
sakkomi vinÈ daÓÉena ÈhiÓÉituÑ, na sakkomi vinÈ sikkÈya pattaÑ 
pariharituÑ, sohaÑ bhante saÑghaÑ daÓÉasikkÈsammutiÑ yÈcÈmÊ”ti. 
Dutiyampi yÈcitabbÈ. Tatiyampi yÈcitabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na sakkoti 
vinÈ daÓÉena ÈhiÓÉituÑ, na sakkoti vinÈ sikkÈya pattaÑ pariharituÑ, so 
saÑghaÑ daÓÉasikkÈsammutiÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmassa bhikkhuno daÓÉasikkÈsammutiÑ dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu gilÈno na sakkoti 
vinÈ daÓÉena ÈhiÓÉituÑ, na sakkoti vinÈ sikkÈya pattaÑ pariharituÑ, so 
saÑghaÑ daÓÉasikkÈsammutiÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno 
daÓÉasikkÈsammutiÑ deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno 
daÓÉasikkÈsammutiyÈ dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 DinnÈ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno daÓÉasikkÈsammuti, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

 273. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu romanthako1 hoti, so 
romanthitvÈ romanthitvÈ ajjhoharati. Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 

“vikÈlÈyaÑ2 bhikkhu bhojanaÑ bhuÒjatÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Eso bhikkhave bhikkhu aciraÑgoyoniyÈ cuto. AnujÈnÈmi 
bhikkhave romanthakassa romanthanaÑ. Na ca bhikkhave 
bahimukhadvÈraÑ nÊharitvÈ ajjhoharitabbaÑ, yo ajjhohareyya, 
yathÈdhammo kÈretabboti. 
______________________________________________________________ 
 1. ErÈmaÔÔhako (Ka) 2. KathaÑ hi nÈma vikÈlÈyaÑ (Ka)  
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa p|gassa saÑghabhattaÑ hoti, 
bhattagge bahusitthÈni pakiriyiÑsu1. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ odane diyyamÈne na sakkaccaÑ 
paÔiggahessanti, ekamekaÑ sitthaÑ kammasatena niÔÔhÈyatÊ”ti. AssosuÑ kho 
bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. 
Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave yaÑ diyyamÈnaÑ patati, taÑ sÈmaÑ gahetvÈ paribhuÒjituÑ, 
pariccattaÑ taÑ bhikkhave dÈyakehÊti. 
 
 274. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu dÊghehi nakhehi 
piÓÉÈya carati, aÒÒatarÈ itthÊ passitvÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “ehi bhante 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevÈ”ti. AlaÑ bhagini, netaÑ kappatÊti. Sace kho 
tvaÑ bhante nappaÔisevissasi, idÈnÈhaÑ attano nakhehi gattÈni vilikhitvÈ 
kuppaÑ karissÈmi “ayaÑ maÑ bhikkhu vippakarotÊ”ti. PajÈnÈhi tvaÑ 
bhaginÊti. Atha kho sÈ itthÊ attano nakhehi gattÈni vilikhitvÈ kuppaÑ akÈsi 
“ayaÑ maÑ bhikkhu vippakarotÊ”ti. ManussÈ upadhÈvitvÈ taÑ bhikkhuÑ 
aggahesuÑ. AddasÈsuÑ kho te manussÈ tassÈ itthiyÈ nakhe chavimpi 
lohitampi. DisvÈna “imissÈyeva itthiyÈ idaÑ kammaÑ, akÈrako bhikkh|”ti 
taÑ bhikkhuÑ muÒciÑsu. Atha kho so bhikkhu ÈrÈmaÑ gantvÈ bhikkh|naÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. KiÑ pana tvaÑ Èvuso dÊghe nakhe dhÈresÊti. 
EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma bhikkhu dÊghe nakhe dhÈressasÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave dÊghÈ nakhÈ dhÈretabbÈ, yo 
dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| nakhenapi nakhaÑ chindanti, 
mukhenapi nakhaÑ chindanti, kuÔÔepi ghaÑsanti, a~guliyo dukkhÈ honti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave nakhacchedananti. 
SalohitaÑ nakhaÑ chindanti, a~guliyo dukkhÈ honti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave maÑsappamÈÓena nakhaÑ chinditunti. 
______________________________________________________________ 
 1. VippakirÊyiÑsu (SÊ), parikiriÑsu (SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| vÊsatimaÔÔhaÑ1 
kÈrÈpenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈma 
bhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave vÊsatimaÔÔhaÑ 
kÈrÈpetabbaÑ, yo kÈrÈpeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
malamattaÑ apakaÉÉhitunti. 
 
 257. Tena kho pana samayena bhikkh|naÑ kesÈ dÊghÈ honti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Ussahanti pana bhikkhave bhikkh| aÒÒamaÒÒaÑ kese 
oropetunti. Ussahanti BhagavÈti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne 
etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ -pa- bhikkh| Èmantesi 
“anujÈnÈmi bhikkhave khuraÑ khurasilaÑ khurasipÈÔikaÑ namatakaÑ 
sabbaÑ khurabhaÓÉan”ti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| massuÑ kappÈpenti -pa- 
massuÑ vaÉÉhÈpenti. GolomikaÑ kÈrÈpenti. CaturassakaÑ kÈrÈpenti. 
ParimukhaÑ kÈrÈpenti. AÉÉhadukaÑ2 kÈrÈpenti. DÈÔhikaÑ Ôhapenti. 
SambÈdhe lomaÑ saÑharÈpenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave massu kappÈpetabbaÑ -pa- na massu vaÉÉhÈpetabbaÑ. Na 
golomikaÑ kÈrÈpetabbaÑ. Na caturassakaÑ kÈrÈpetabbaÑ. Na parimukhaÑ 
kÈrÈpetabbaÑ. Na aÉÉhadukaÑ kÈrÈpetabbaÑ. Na dÈÔhikÈ ÔhapetabbÈ. Na 
sambÈdhe lomaÑ saÑharÈpetabbaÑ, yo saÑharÈpeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno sambÈdhe vaÓo hoti, 
bhesajjaÑ na santiÔÔhati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ÈbÈdhappaccayÈ sambÈdhe lomaÑ saÑharÈpetunti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| kattarikÈya kese 
chedÈpenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
kattarikÈya kesÈ chedÈpetabbÈ, yo chedÈpeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. VÊsatimaÔÔaÑ (SÊ) 2. AÉÉhurakaÑ (SÊ), aÉÉharukaÑ (SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno sÊse vaÓo hoti, na 
sakkoti khurena kese oropetuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈbÈdhappaccayÈ kattarikÈya kese chedÈpetunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| dÊghÈni nÈsikÈlomÈni dhÈrenti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi pisÈcillikÈ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave dÊghaÑ nÈsikÈlomaÑ dhÈretabbaÑ, yo 
dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| sakkharikÈyapi madhusitthakenapi 
nÈsikÈlomaÑ gÈhÈpenti, nÈsikÈ dukkhÈ honti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave saÓÉÈsanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| palitaÑ gÈhÈpenti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave palitaÑ gÈhÈpetabbaÑ, yo 
gÈhÈpeyya, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 276. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno kaÓÓag|thakehi 
kaÓÓÈ thakitÈ honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
kaÓÓamalaharaÓinti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| uccÈvacÈ 
kaÓÓamalaharaÓiyo dhÈrenti sovaÓÓamayaÑ r|piyamayaÑ. ManussÈ 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave uccÈvacÈ kaÓÓamalaharaÓiyo 
dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈti. AnujÈnÈmi bhikkhave 
aÔÔhimayaÑ dantamayaÑ visÈÓamayaÑ naÄamayaÑ veÄumayaÑ 
kaÔÔhamayaÑ jatumayaÑ phalamayaÑ lohamayaÑ sa~khanÈbhimayanti. 
 
 277. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| bahuÑ 
lohabhaÓÉaÑ kaÑsabhaÓÉaÑ sannicayaÑ karonti. ManussÈ vihÈracÈrikaÑ 
ÈhiÓÉantÈ passitvÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ bahuÑ lohabhaÓÉaÑ kaÑsabhaÓÉaÑ sannicayaÑ karissanti 
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seyyathÈpi kaÑsapattharikÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bahuÑ lohabhaÓÉaÑ kaÑsabhaÓÉaÑ sannicayo kÈtabbo, yo 
kareyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| aÒjanimpi aÒjanisalÈkampi 
kaÓÓamalaharaÓimpi bandhanamattampi kukkuccÈyanti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave aÒjaniÑ aÒjanisalÈkaÑ 
kaÓÓamalaharaÓiÑ bandhanamattanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| saÑghÈÔipallatthikÈya 
nisÊdanti, saÑghÈÔiyÈ pattÈ lujjanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave saÑghÈÔipallatthikÈya nisÊditabbaÑ, yo nisÊdeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti, tassa vinÈ 
Èyogena1 na phÈsu hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave Èyoganti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kathaÑ nu kho Èyogo 
kÈtabbo”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
tantakaÑ vemaÑ kavaÔaÑ2 salÈkaÑ sabbaÑ tantabhaÓÉakanti. 
 
 278. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu akÈyabandhano gÈmaÑ 
piÓÉÈya pÈvisi, tassa rathikÈya antaravÈsako pabhassittha. ManussÈ 
ukkuÔÔhimakaÑsu. So bhikkhu ma~ku ahosi. Atha kho so bhikkhu ÈrÈmaÑ 
gantÈ bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave akÈyabandhanena gÈmo pavisitabbo, yo paviseyya, 
Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave kÈyabandhananti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| uccÈvacÈni 
kÈyabandhanÈni dhÈrenti kalÈbukaÑ deÉÉubhakaÑ murajaÑ maddavÊÓaÑ. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave uccÈvacÈni kÈyabandhanÈni 
dhÈretabbÈni kalÈbukaÑ deÉÉubhakaÑ murajaÑ maddavÊÓaÑ, yo dhÈreyya, 
Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave dve kÈyabandhanÈni paÔÔikaÑ 
s|karantakanti. KÈyabandhanassa 
______________________________________________________________ 
 1. ŒyogÈ (SÊ, SyÈ) 2. VemakaÑ vaÔÔaÑ (SÊ), vemakaÑ vaÔaÑ (SyÈ) 
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dasÈ jÊranti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave murajaÑ maddavÊÓanti. 
KÈyabandhanassa anto jÊrati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave sobhaÓaÑ 
guÓakanti. KÈyabandhanassa pavananto jÊrati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
vidhanti1. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| uccÈvace vidhe dhÈrenti 
sovaÓÓamayaÑ r|piyamayaÑ. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave uccÈvacÈ vidhÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave aÔÔhimayaÑ -pa- sa~khanÈbhimayaÑ suttamayanti. 
 
 279. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Œnando lahukÈ saÑghÈÔiyo 
pÈrupitvÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi, vÈtamaÓÉalikÈya saÑghÈÔiyo 
ukkhipiyiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ Œnando ÈrÈmaÑ gantÈ bhikkh|naÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave gaÓÔhikaÑ pÈsakanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| uccÈvacÈ gaÓÔhikÈyo 
dhÈrenti sovaÓÓamayaÑ r|piyamayaÑ. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave uccÈvacÈ gaÓÔhikÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave aÔÔhimayaÑ dantamayaÑ visÈÓamayaÑ 
naÄamayaÑ veÄumayaÑ kaÔÔhamayaÑ jatumayaÑ phalamayaÑ lohamayaÑ 
sa~khanÈbhimayaÑ suttamayanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| gaÓÔhikampi pÈsakampi cÊvare 
appenti. CÊvaraÑ jÊrati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave gaÓÔhikaphalakaÑ pÈsakaphalakanti. GaÓÔhikaphalakampi 
pÈsakaphalakampi ante appenti, koÔÔo2 vivariyati. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave gaÓÔhikaphalakaÑ ante appetuÑ, 
pÈsakaphalakaÑ satta~gulaÑ vÈ aÔÔha~gulaÑ vÈ ogÈhetvÈ appetunti. 
 
 280. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| gihinivatthaÑ 
nivÈsenti hatthisoÓÉakaÑ macchavÈÄakaÑ catukaÓÓakaÑ tÈlavaÓÔakaÑ 
satavalikaÑ. ManussÈ 
______________________________________________________________ 
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ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave gihinivatthaÑ nivÈsetabbaÑ 
hatthisoÓÉakaÑ macchavÈÄakaÑ catukaÓÓakaÑ tÈlavaÓÔakaÑ satavalikaÑ, 
yo nivÈseyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| gihipÈrutaÑ pÈrupanti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave gihipÈrutaÑ pÈrupitabbaÑ, 
yo pÈrupeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| saÑvelliyaÑ nivÈsenti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi raÒÒo muÓÉavaÔÔÊ”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave saÑvelliyaÑ nivÈsetabbaÑ, 
yo nivÈseyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 281. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| ubhatokÈjaÑ 
haranti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi raÒÒo 
muÓÉavaÔÔÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ubhatokÈjaÑ 
haritabbaÑ, yo hareyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ekatokÈjaÑ antarÈkÈjaÑ sÊsabhÈraÑ khandhabhÈraÑ kaÔibhÈraÑ 
olambakanti. 
 
 282. Tena kho pana samayena bhikkh| dantakaÔÔhaÑ na khÈdanti, 
mukhaÑ duggandhaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ dantakaÔÔhassa akhÈdane. AcakkhussaÑ, 
mukhaÑ duggandhaÑ hoti, rasaharaÓiyo na visujjhanti, pittaÑ semhaÑ 
bhattaÑ pariyonandhati, bhattamassa nacchÈdeti. Ime kho bhikkhave paÒca 
ÈdÊnavÈ dantakaÔÔhassa akhÈdane.  

 PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ dantakaÔÔhassa khÈdane. CakkhussaÑ, 
mukhaÑ na duggandhaÑ hoti, rasaharaÓiyo visujjhanti, pittaÑ semhaÑ 
bhattaÑ na pariyonandhati, bhattamassa chÈdeti. Ime kho bhikkhave paÒca 
ÈnisaÑsÈ dantakaÔÔhassa khÈdane. AnujÈnÈmi bhikkhave dantakaÔÔhanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| dÊghÈni dantakaÔÔhÈni 
khÈdanti, teheva sÈmaÓeraÑ ÈkoÔenti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
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na bhikkhave dÊghaÑ dantakaÔÔhaÑ khÈditabbaÑ, yo khÈdeyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave aÔÔha~gulaparamaÑ dantakaÔÔhaÑ, na ca 
tena sÈmaÓero ÈkoÔetabbo, yo ÈkoÔeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno atimaÔÈhakaÑ 
dantakaÔÔhaÑ khÈdantassa kaÓÔhe vilaggaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave atimaÔÈhakaÑ dantakaÔÔhaÑ khÈditabbaÑ, yo 
khÈdeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave catura~gulapacchimaÑ1 
dantakaÔÔhanti. 
 
 283. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| dÈyaÑ Èlimpenti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi davaÉÈhakÈ”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave dÈyo Èlimpitabbo, yo 
Èlimpeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena vihÈrÈ tiÓagahanÈ honti, davaÉÈhe ÉayhamÈne 
vihÈrÈ Éayhanti, bhikkh| kukkuccÈyanti paÔaggiÑ dÈtuÑ parittaÑ kÈtuÑ. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave davaÉÈhe 
ÉayhamÈne paÔaggiÑ dÈtuÑ parittaÑ kÈtunti. 
 
 284. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| rukkhaÑ 
abhiruhanti, rukkhÈ rukkhaÑ sa~kamanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “seyyathÈpi makkaÔÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave rukkho abhiruhitabbo, yo abhiruheyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno Kosalesu janapade 
SÈvatthiÑ gacchantassa antarÈmagge hatthÊ pariyuÔÔhÈti. Atha kho so 
bhikkhu rukkham|laÑ upadhÈvitvÈ kukkuccÈyanto rukkhaÑ na abhiruhi, so 
hatthÊ aÒÒena agamÈsi. Atha kho so bhikkhu SÈvatthiÑ gantvÈ bhikkh|naÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave sati karaÓÊye porisaÑ rukkhaÑ abhiruhituÑ, ÈpadÈsu 
yÈvadatthanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Catura~gulaÑ pacchimaÑ (Ka) 
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  285. Tena kho pana samayena YameÄakekuÔÈ nÈma1 bhikkh| dve 
bhÈtikÈ honti brÈhmaÓajÈtikÈ kalyÈÓavÈcÈ kalyÈÓavÈkkaraÓÈ, te yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “etarahi bhante bhikkh| nÈnÈnÈmÈ nÈnÈgottÈ nÈnÈjaccÈ 
nÈnÈkulÈ pabbajitÈ, te sakÈya niruttiyÈ BuddhavacanaÑ d|senti, handa 
mayaÑ bhante BuddhavacanaÑ chandaso ÈropemÈ”ti. Vigarahi Buddho 
BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tumhe moghapurisÈ evaÑ vakkhatha “handa 
mayaÑ bhante BuddhavacanaÑ chandaso ÈropemÈ”ti. NetaÑ moghapurisÈ 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdaya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave BuddhavacanaÑ chandaso ÈropetabbaÑ, 
yo Èropeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave sakÈya niruttiyÈ 
BuddhavacanaÑ pariyÈpuÓitun”ti. 
 
 286. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| lokÈyataÑ 
pariyÈpuÓanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ 
khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Api nu kho bhikkhave lokÈyate sÈradassÈvÊ imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ viruÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjeyyÈti. NohetaÑ bhante. 
ImasmiÑ vÈ pana dhammavinaye sÈradassÈvÊ lokÈyataÑ pariyÈpuÓeyyÈti. 
NohetaÑ bhante. Na bhikkhave lokÈyataÑ pariyÈpuÓitabbaÑ, yo 
pariyÈpuÓeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| lokÈyataÑ vÈcenti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave lokÈyataÑ vÈcetabbaÑ, yo 
vÈceyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 287. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| tiracchÈnavijjaÑ 
pariyÈpuÓanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
______________________________________________________________ 
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kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
tiracchÈnavijjÈ pariyÈpuÓitabbÈ, yo pariyÈpuÓeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| tiracchÈnavijjaÑ 
vÈcenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
tiracchÈnavijjÈ vÈcetabbÈ, yo vÈceyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 288. Tena kho pana samayena BhagavÈ mahatiyÈ parisÈya parivuto 
dhammaÑ desento khipi. Bhikkh| “jÊvatu bhante BhagavÈ, jÊvatu Sugato”ti 
uccÈsaddaÑ mahÈsaddaÑ akaÑsu, tena saddena dhammakathÈ antarÈ ahosi. 
Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “api nu kho bhikkhave khipite ‘jÊvÈ’ti 
vutto1 tappaccayÈ jÊveyya vÈ mareyya vÈ”ti. NohetaÑ bhante. Na bhikkhave 
khipite “jÊvÈ”ti vattabbo, yo vadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena manussÈ bhikkh|naÑ khipite “jÊvatha 
bhante”ti vadanti, bhikkh| kukkuccÈyantÈ nÈlapanti. ManussÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ ‘jÊvatha bhante’ti 
vuccamÈnÈ nÈlapissantÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. GihÊ bhikkhave 
ma~galikÈ. AnujÈnÈmi bhikkhave gihÊnaÑ “jÊvatha bhante”ti vuccamÈnena 
“ciraÑ jÊvÈ”ti vattunti. 
 
 289. Tena kho pana samayena BhagavÈ mahatiyÈ parisÈya parivuto 
dhammaÑ desento nisinno hoti, aÒÒatarena bhikkhunÈ lasuÓaÑ khÈyitaÑ 
hoti. So “mÈ bhikkh| byÈbÈdhiÑs|”ti ekamantaÑ nisÊdi. AddasÈ kho 
BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ ekamantaÑ nisinnaÑ, disvÈna bhikkh| Èmantesi 
“kiÑ nu kho so bhikkhave bhikkhu ekamantaÑ nisinno”ti. Etena bhante 
bhikkhunÈ lasuÓaÑ khÈyitaÑ, so “mÈ bhikkh| byÈbÈdhiÑs|”ti ekamantaÑ 
nisinnoti. Api nu kho bhikkhave2 taÑ khÈditabbaÑ, yaÑ khÈditvÈ evar|pÈya 
dhammakathÈya paribÈhiyo assÈti. NohetaÑ bhante. Na bhikkhave lasuÓaÑ 
khÈditabbaÑ, yo khÈdeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
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  Tena kho pana samayena Èyasmato SÈriputtassa udaravÈtÈbÈdho hoti. 
Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “pubbe te Èvuso SÈriputta 
udaravÈtÈbÈdho kena phÈsu hotÊ”ti. LasuÓena me Èvusoti1. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈbÈdhappaccayÈ lasuÓaÑ 
khÈditunti. 
 
 290. Tena kho pana samayena bhikkh| ÈrÈme tahaÑ tahaÑ passÈvaÑ 
karonti, ÈrÈmo dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ekamantaÑ passÈvaÑ kÈtunti. ŒrÈmo duggandho hoti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave passÈvakumbhinti. DukkhaÑ nisinnÈ passÈvaÑ 
karonti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave passÈvapÈdukanti. PassÈvapÈdukÈ pÈkaÔÈ 
honti, bhikkh| hiriyanti passÈvaÑ kÈtuÑ -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
parikkhipituÑ tayo pÈkÈre iÔÔhakÈpÈkÈraÑ silÈpÈkÈraÑ dÈrupÈkÈranti. 
PassÈvakumbhÊ apÈrutÈ duggandhÈ hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
apidhÈnanti. 
 
 291. Tena kho pana samayena bhikkh| ÈrÈme tahaÑ tahaÑ vaccaÑ 
karonti, ÈrÈmo dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ekamantaÑ vaccaÑ kÈtunti. ŒrÈmo duggandho hoti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave vaccak|panti. Vaccak|passa k|laÑ lujjati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ 
dÈrucayanti. Vaccak|po nÊcavatthuko hoti, udakena otthariyyati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ 
dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne 
iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. ŒrohantÈ paripatanti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈlambanabÈhanti. Ante nisinnÈ vaccaÑ karontÈ 
paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave santharitvÈ majjhe chiddaÑ katvÈ 
vaccaÑ kÈtunti. DukkhaÑ nisinnÈ vaccaÑ karonti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave vaccapÈdukanti. BahiddhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca 
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passÈvaÑ karonti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave passÈvadoÓikanti. 
AvalekhanakaÔÔhaÑ na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave avalekhanakaÔÔhanti. 
AvalekhanapiÔharo na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave avalekhanapiÔharanti. 
Vaccak|po apÈruto duggandho hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave apidhÈnanti. 
AjjhokÈse vaccaÑ karontÈ sÊtenapi uÓhenapi kilamanti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave vaccakuÔinti. VaccakuÔiyÈ kavÈÔaÑ na hoti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave kavÈÔaÑ piÔÔhasaÑghÈÔaÑ udukkhalikaÑ uttarapÈsakaÑ 
aggaÄavaÔÔiÑ kapisÊsakaÑ s|cikaÑ ghaÔikaÑ tÈÄacchiddaÑ 
ÈviÒchanacchiddaÑ ÈviÒchanarajjunti. VaccakuÔiyÈ tiÓacuÓÓaÑ paripatati 
-pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ setavaÓÓaÑ 
kÈÄavaÓÓaÑ gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ 
makaradantakaÑ paÒcapaÔikaÑ cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. 
 
 292. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu jarÈdubbalo vaccaÑ 
katvÈ vuÔÔhahanto paripatati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave olambakanti. VaccakuÔi aparikkhittÈ hoti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave parikkhipituÑ tayo pÈkÈre iÔÔhakÈpÈkÈraÑ silÈpÈkÈraÑ 
dÈrupÈkÈranti. KoÔÔhako na hoti -pa-. (AnujÈnÈmi bhikkhave koÔÔhakanti. 
KoÔÔhakassa kavÈÔaÑ na hoti.)1 -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave kavÈÔaÑ 
piÔÔhasaÑghÈÔaÑ udukkhalikaÑ uttarapÈsakaÑ aggaÄavaÔÔiÑ kapisÊsakaÑ 
s|cikaÑ ghaÔikaÑ tÈÄacchiddaÑ ÈviÒchanacchiddaÑ ÈviÒchanarajjunti. 
KoÔÔhake tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ 
ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ setavaÓÓaÑ kÈÄavaÓÓaÑ gerukaparikammaÑ 
mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ makaradantakaÑ paÒcapaÔikanti. PariveÓaÑ 
cikkhallaÑ hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave marumbaÑ pakiritunti. Na 
pariyÈpuÓanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave padarasilaÑ2 nikkhipitunti. 
UdakaÑ santiÔÔhati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave udakaniddhamananti. 
ŒcamanakumbhÊ na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave Ècamanakumbhinti. 
______________________________________________________________ 
 1. (AnujÈnÈmi bhikkhave koÔÔhakanti. KoÔÔhako nÊcavatthuko hoti -pa-. AnujÈnÈmi  
 bhikkhave uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
 cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. 
 AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. 
 ŒrohantÈ paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈlambanabÈhanti. KoÔÔhakassa 
 kavÈÔaÑ na hoti.) (SyÈ, KaÑ) 
 2. PaÔÔasilaÑ (Ka) 
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ŒcamanasarÈvako na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈcamanasarÈvakanti. 
DukkhaÑ nisinnÈ Ècamenti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave Ècamana pÈdukanti. 
ŒcamanapÈdukÈ pÈkaÔÈ honti, bhikkh| hiriyanti ÈcametuÑ -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave parikkhipituÑ tayo pÈkÈre iÔÔhakÈpÈkÈraÑ silÈpÈkÈraÑ 
dÈrupÈkÈranti. ŒcamanakumbhÊ apÈrutÈ hoti, tiÓacuÓÓehipi paÑsukehipi 
okiriyyati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave apidhÈnanti. 
 
 293. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 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 
kÈrÈpentipi, uracchadaÑ karontipi kÈrÈpentipi. Te kulitthÊnaÑ kuladhÊtÈnaÑ 
kulakumÈrÊnaÑ kulasuÓhÈnaÑ kuladÈsÊnaÑ ekatovaÓÔikamÈlaÑ harantipi 
harÈpentipi, ubhatovaÓÔikamÈlaÑ harantipi harÈpentipi, maÒjarikaÑ 
harantipi harÈpentipi, vidh|tikaÑ harantipi harÈpentipi, vaÔaÑsakaÑ 
harantipi harÈpentipi, ÈveÄaÑ harantipi hÈrÈpentipi, uracchadaÑ harantipi 
harÈpentipi. Te kulitthÊhi kuladhÊtÈhi kulakumÈrÊhi kulasuÓhÈhi kuladÈsÊhi 
saddhiÑ ekabhÈjanepi bhuÒjanti, ekathÈlakepi pivanti, ekÈsanepi nisÊdanti, 
ekamaÒcepi tuvaÔÔenti, ekattharaÓÈpi tuvaÔÔenti, ekapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔenti, 
ekattharaÓapÈvuraÓÈpi tuvaÔÔenti, vikÈlepi bhuÒjanti, majjampi pivanti, 
mÈlÈgandhavilepanampi dhÈrenti, naccantipi gÈyantipi vÈdentipi lÈsentipi, 
naccantiyÈpi naccanti naccantiyÈpi gÈyanti naccantiyÈpi vÈdenti naccantiyÈpi 
lÈsenti -pa-. LÈsentiyÈpi naccanti lÈsentiyÈpi gÈyanti lÈsentiyÈpi vÈdenti 
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, yathÈvajjenapi kÊÄanti, 
hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, 
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dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, hatthissapi purato dhÈvanti, 
assassapi purato dhÈvanti, rathassapi purato dhÈvantipi ÈdhÈvantipi, 
usseÄentipi, apphoÔentipi, nibbujjhantipi, muÔÔhÊhipi yujjhanti, ra~gamajjhepi 
saÑghÈÔiÑ pattharitvÈ naccakiÑ evaÑ vadanti “idha bhagini naccass|”ti, 
nalÈÔikampi denti, vividhampi anÈcÈraÑ Ècaranti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa-. Na bhikkhave vividhaÑ anÈcÈraÑ ÈcaritabbaÑ, yo Ècareyya, 
yathÈdhammo kÈretabboti. 

 Tena kho pana samayena Èyasmante Uruvelakassape pabbajite 
saÑghassa bahuÑ lohabhaÓÉaÑ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ uppannaÑ 
hoti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kiÑ nu kho BhagavatÈ lohabhaÓÉaÑ 
anuÒÒÈtaÑ, kiÑ ananuÒÒÈtaÑ, kiÑ dÈrubhaÓÉaÑ anuÒÒÈtaÑ, kiÑ 
ananuÒÒÈtaÑ, kiÑ mattikÈbhaÓÉaÑ anuÒÒÈtaÑ, kiÑ ananuÒÒÈtan”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne 
etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi 
bhikkhave ÔhapetvÈ paharaÓiÑ sabbaÑ lohabhaÓÉaÑ, ÔhapetvÈ ÈsandiÑ 
palla~kaÑ dÈrupattaÑ dÈrupÈdukaÑ sabbaÑ dÈrubhaÓÉaÑ, ÔhapetvÈ 
katakaÒca kumbhakÈrikaÒca sabbaÑ mattikÈbhaÓÉan”ti. 
 

Khuddakavatthukkhandhako paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Rukkhe thambhe ca kuÔÔe ca, aÔÔÈne gandhasuttiyÈ. 
   Vigayha mallako kacchu, jarÈ ca puthupÈÓikÈ. 

   VallikÈpi ca pÈma~go, kaÓÔhasuttaÑ nadhÈraye. 
   KaÔi ovaÔÔi kÈyuraÑ, hatthÈbharaÓamuddikÈ. 

   DÊghe kocche phaÓe hatthe, sitthÈ udakatelake. 
   ŒdÈsudapattavaÓÈ, ÈlepommaddacuÓÓanÈ. 

   LaÒchenti a~garÈgaÒca, mukharÈgaÑ tad|bhayaÑ. 
   CakkhurogaÑ giraggaÒca, ÈyataÑ sarabÈhiraÑ. 

   Ambapesisakalehi, ahicchindi ca candanaÑ. 
   UccÈvacÈ pattam|lÈ, suvaÓÓo bahalÈ valÊ. 
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   CitrÈ dussati duggandho, uÓhe bhijjiÑsu miÉÉhiyÈ. 
   ParibhaÓÉaÑ tiÓaÑ coÄaÑ, mÈÄaÑ kuÓÉolikÈya ca. 

   ThavikÈ aÑsabaddhaÒca, tathÈ bandhanasuttakÈ. 
   Khile maÒce ca pÊÔhe ca, a~ke chatte paÓÈmanÈ. 

   TumbaghaÔichavasÊsaÑ, calakÈni paÔiggaho.  
   VipphÈlidaÓÉasovaÓÓaÑ, patte pesi ca nÈÄikÈ. 

   KiÓÓasattu saritaÒca, madhusitthaÑ sipÈÔikaÑ. 
   VikaÓÓaÑ bandhivisamaÑ, chamÈjirapahoti ca. 

   KaÄimbhaÑ moghasuttaÒca, adhotallaÑ upÈhanÈ. 
   A~gule paÔiggahaÒca, vitthakaÑ thavikabaddhakÈ. 

   AjjhokÈse nÊcavatthu, cayo cÈpi vihaÒÒare. 
   Paripati tiÓacuÓÓaÑ, ullitta-avalittakaÑ. 

   SetaÑ kÈÄakavaÓÓaÒca, parikammaÒca gerukaÑ. 
   MÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ, makaradantakapÈÔikaÑ. 

   CÊvaravaÑsaÑ rajjuÒca, anuÒÒÈsi VinÈyako. 
   UjjhitvÈ pakkamanti ca, kathinaÑ paribhijjati. 

   ViniveÔhiyati kuÔÔepi, pattenÈdÈya gacchare. 
   ThavikÈ bandhasuttaÒca, bandhitvÈ ca upÈhanÈ. 

   UpÈhanatthavikaÒca, aÑsabaddhaÒca suttakaÑ. 
   UdakÈkappiyaÑ magge, parissÈvanacoÄakaÑ. 

   DhammakaraÓaÑ dve bhikkh|, VesÈliÑ agamÈ muni. 
   DaÓÉaÑ ottharakaÑ tattha, anuÒÒÈsi parissÈvanaÑ. 

   Makasehi paÓÊtena, bahvÈbÈdhÈ ca JÊvako. 
   Ca~kamanajantÈgharaÑ, visame nÊcavatthuko. 

   Tayo caye vihaÒÒanti, sopÈnÈlambaveditaÑ. 
   AjjhokÈse tiÓacuÓÓaÑ, ullitta-avalittakaÑ. 
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   SetakaÑ kÈÄavaÓÓaÒca, parikammaÒca gerukaÑ. 
   MÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ, makaradantakapÈÔikaÑ. 

   VaÑsaÑ cÊvararajjuÒca, uccaÑ ca vatthukaÑ kare. 
   Cayo sopÈnabÈhaÒca, kavÈÔaÑ piÔÔhasaÑghÈÔaÑ. 

   UdukkhaluttarapÈsakaÑ, vaÔÔiÒca kapisÊsakaÑ. 
   S|cighaÔitÈÄacchiddaÑ, ÈviÒchanaÒca rajjukaÑ. 

   MaÓÉalaÑ dh|manettaÒca, majjhe ca mukhamattikÈ. 
   DoÓi duggandhÈ dahati, udakaÔÔhÈnaÑ sarÈvakaÑ. 

   Na sedeti ca cikkhallaÑ, dhovi niddhamanaÑ kare. 
   PÊÔhaÒca koÔÔhake kammaÑ, marumbÈ silÈ niddhamanaÑ.  

   NaggÈ chamÈya vassante, paÔicchÈdÊ tayo tahiÑ. 
   UdapÈnaÑ lujjati nÊcaÑ, valliyÈ kÈyabandhane. 

   TulaÑ kaÔakaÔaÑ cakkaÑ, bah| bhijjanti bhÈjanÈ. 
   LohadÈrucammakhaÓÉaÑ, sÈlÈtiÓÈpidhÈni ca. 

   DoÓicandani pÈkÈraÑ, cikkhallaÑ niddhamanena ca.  
   SÊtigataÑ pokkharaÓiÑ, PurÈÓaÒca nillekhaÓaÑ. 

   CÈtumÈsaÑ sayanti ca, namatakaÒca1 nadhiÔÔhahe. 
   ŒsittakaÑ maÄorikaÑ, bhuÒjantekaÑ tuvaÔÔeyyuÑ. 

   VaÉÉho Bodhi na akkami, ghaÔaÑ katakasammajjani.  
   SakkharaÑ kathalaÒceva, pheÓakaÑ pÈdaghaÑsanÊ. 

   Vidh|panaÑ tÈlavaÓÔaÑ, makasaÒcÈpi cÈmarÊ. 
   ChattaÑ vinÈ ca ÈrÈme, tayo sikkÈya sammuti. 

   RomasitthÈ nakhÈ dÊghÈ, chindanta~gulikÈ dukkhÈ. 
   SalohitaÑ pamÈÓaÒca, vÊsati dÊghakesatÈ. 

   KhuraÑ silaÑ sipÈÔikaÑ, namatakaÑ khurabhaÓÉakaÑ. 
   MassuÑ kappenti vaÉÉhenti, golomicaturassakaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. GandhapupphaÑ (SyÈ) 
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   ParimukhaÑ aÉÉhadukaÒca, dÈÔhisambÈdhasaÑhare. 
   ŒbÈdhÈ kattarivaÓo, dÊghaÑ sakkharikÈya ca. 

   PalitaÑ thakitaÑ uccÈ, lohabhaÓÉaÒjanÊ saha. 
   PallatthikaÒca Èyogo, vaÔaÑ salÈkabandhanaÑ. 

   KalÈbukaÑ deÉÉubhakaÑ, murajaÑ maddavÊÓakaÑ. 
   PaÔÔikÈ s|karantaÒca, dasÈ murajaveÓikÈ. 
   Anto sobhaÑ guÓakaÒca, pavanantopi jÊrati. 

   GaÓÔhikÈ uccÈvacaÒca, phalakantepi ogÈhe. 
   GihivatthaÑ hatthisoÓÉaÑ, macchakaÑ catukaÓÓakaÑ. 

   TÈlavaÓÔaÑ satavali, gihipÈrutapÈrupaÑ. 
   SaÑvelli ubhatokÈjaÑ, dantakaÔÔhaÑ ÈkoÔane. 

   KaÓÔhe vilaggaÑ dÈyaÒca, paÔaggi rukkhahatthinÈ. 
   YameÄe lokÈyatakaÑ, pariyÈpuÓiÑsu vÈcayuÑ. 

   TiracchÈnakathÈ vijjhÈ, khipi ma~galaÑ khÈdi ca. 
   VÈtÈbÈdho dussati ca, duggandho dukkhapÈdukÈ. 

   Hiriyanti pÈruduggandho, tahaÑ tahaÑ karonti ca. 
   Duggandho k|paÑ lujjanti, uccavatthu cayena ca. 

   SopÈnÈlambanabÈhÈ, ante dukkhaÒca pÈdukÈ. 
   BahiddhÈ doÓi kaÔÔhaÒca, piÔharo ca apÈruto. 

   VaccakuÔiÑ kavÈÔaÒca, piÔÔhasaÑghÈÔameva ca. 
   UdukkhaluttarapÈso, vaÔÔiÒca kapisÊsakaÑ. 

   S|cighaÔitÈÄacchiddaÑ, ÈviÒchanacchiddameva ca. 
   Rajju ullittÈvalittaÑ, setavaÓÓaÒca kÈÄakaÑ. 

   MÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ, makaraÑ paÒcapaÔikaÑ.  
   CÊvaravaÑsaÑ rajjuÒca, jarÈdubbalapÈkÈraÑ. 

   KoÔÔhake cÈpi tatheva, marumbaÑ padarasilÈ. 
   SantiÔÔhati niddhamanaÑ, kumbhiÒcÈpi sarÈvakaÑ. 
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   DukkhaÑ hiri apidhÈnaÑ, anÈcÈraÒca ÈcaruÑ. 
   LohabhaÓÉaÑ anuÒÒÈsi, ÔhapayitvÈ paharaÓiÑ. 

   ®hapayitvÈsandipalla~kaÑ, dÈrupattaÒca pÈdukaÑ. 
   SabbaÑ dÈrumayaÑ bhaÓÉaÑ, anuÒÒÈsi MahÈmuni. 

   KatakaÑ kumbhakÈraÒca, ÔhapayitvÈ TathÈgato. 
   Sabbampi mattikÈbhaÓÉaÑ, anuÒÒÈsi anukampako. 

   Yassa vatthussa niddeso, purimena yadi samaÑ. 
   Tampi saÑkhittaÑ uddÈne, nayato taÑ vijÈniyÈ. 

   EvaÑ dasasatÈ vatth|, vinaye khuddakavatthuke. 
   SaddhammaÔÔhitiko ceva, pesalÈnaÒcanuggaho. 

   Susikkhito vinayadharo, hitacitto supesalo. 
   PadÊpakaraÓo dhÊro, p|jÈraho bahussutoti. 

 
 

Khuddakavatthukkhandhako niÔÔhito.

 



     

6. SenÈsanakkhandhaka 
 

1. PaÔhamabhÈÓavÈra 
 

VihÈrÈnujÈnana 

 294. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena BhagavatÈ bhikkh|naÑ 
senÈsanaÑ apaÒÒattaÑ hoti. Te ca bhikkh| tahaÑ tahaÑ viharanti araÒÒe 
rukkham|le pabbate kandarÈyaÑ giriguhÈyaÑ susÈne vanapatthe ajjhokÈse 
palÈlapuÒje, te kÈlasseva tato tato upanikkhamanti araÒÒÈ rukkham|lÈ 
pabbatÈ kandarÈ giriguhÈ susÈnÈ vanapatthÈ ajjhokÈsÈ palÈlapuÒjÈ 
pÈsÈdikena abhikkantena paÔikkantena Èlokitena vilokitena samiÒjitena 
pasÈritena okkhittacakkh| iriyÈpathasampannÈ. Tena kho pana samayena 
RÈjagahako seÔÔhÊ1 kÈlasseva uyyÈnaÑ agamÈsi. AddasÈ kho RÈjagahako 
seÔÔhÊ te bhikkh| kÈlasseva tato tato upanikkhamante araÒÒÈ rukkham|lÈ 
pabbatÈ kandarÈ giriguhÈ susÈnÈ vanapatthÈ ajjhokÈsÈ palÈlapuÒjÈ 
pÈsÈdikena abhikkantena paÔikkantena Èlokitena vilokitena samiÒjitena 
pasÈritena okkhittacakkh| iriyÈpathasampanne, disvÈnassa CittaÑ pasÊdi. 
Atha kho RÈjagahako seÔÔhÊ yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
te bhikkh| etadavoca “sacÈhaÑ bhante vihÈre kÈrÈpeyyaÑ, vaseyyÈtha me 
vihÈres|”ti. Na kho gahapati BhagavatÈ vihÈrÈ anuÒÒÈtÈti. Tena hi bhante 
BhagavantaÑ paÔipucchitvÈ mama ÈroceyyÈthÈti. “EvaÑ gahapatÊ”ti kho te 
bhikkh| RÈjagahakassa seÔÔhissa paÔissutvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“RÈjagahako bhante seÔÔhÊ vihÈre kÈrÈpetukÈmo, kathaÑ nu kho bhante 
amhehi2 paÔipajjitabban”ti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ 
pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave 
paÒca leÓÈni3 vihÈraÑ aÉÉhayogaÑ pÈsÈdaÑ hammiyaÑ guhan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SeÔÔhi (Ka) 2. Bhante (SÊ, Ka) 3. PaÒca senÈsanÈni (SyÈ)
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 Atha kho te bhikkh| yena RÈjagahako seÔÔhÊ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ RÈjagahakaÑ seÔÔhiÑ etadavocuÑ “anuÒÒÈtÈ kho gahapati 
BhagavatÈ vihÈrÈ, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho RÈjagahako seÔÔhÊ 
ekÈheneva saÔÔhivihÈre patiÔÔhÈpesi. Atha kho RÈjagahako seÔÔhÊ te 
saÔÔhivihÈre pariyosÈpetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho 
RÈjagahako seÔÔhÊ BhagavantaÑ etadavoca “adhivÈsetu me bhante BhagavÈ 
svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ 
tuÓhÊbhÈvena. Atha kho RÈjagahako seÔÔhÊ Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Atha kho RÈjagahako seÔÔhÊ tassÈ rattiyÈ accayena paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo bhante, 
niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena RÈjagahakassa seÔÔhissa nivesanaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. Atha kho 
RÈjagahako seÔÔhÊ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappetvÈ sampavÈretvÈ BhagavantaÑ 
bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho 
RÈjagahako seÔÔhÊ BhagavantaÑ etadavoca “ete me bhante saÔÔhivihÈrÈ 
puÒÒatthikena saggatthikena kÈrÈpitÈ, kathÈhaÑ bhante tesu vihÈresu 
paÔipajjÈmÊ”ti. Tena hi tvaÑ gahapati te saÔÔhivihÈre ÈgatÈnÈgatassa 
cÈtuddisassa saÑghassa patiÔÔhÈpehÊti. “EvaÑ bhante”ti kho RÈjagahako 
seÔÔhÊ Bhagavato paÔissutvÈ te saÔÔhivihÈre ÈgatÈnÈgatassa cÈtuddisassa 
saÑghassa patiÔÔhÈpesi. 
 
 295. Atha kho BhagavÈ RÈjagahakaÑ seÔÔhiÑ imÈhi gÈthÈhi anumodi– 

   “SÊtaÑ uÓhaÑ paÔihanti1, tato vÈÄamigÈni ca. 
   SarÊsape ca makase, sisire cÈpi vuÔÔhiyo. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔihanati (Ka)
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   Tato vÈtÈtapo ghoro, saÒjÈto1 paÔihaÒÒati. 
   LeÓatthaÒca sukhatthaÒca, jhÈyituÒca vipassituÑ. 

   VihÈradÈnaÑ saÑghassa, aggaÑ Buddhena2 vaÓÓitaÑ. 
   TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano. 

   VihÈre kÈraye ramme, vÈsayettha bahussute. 
   TesaÑ annaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca. 

   Dadeyya ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ. 
   Te tassa dhammaÑ desenti, sabbadukkhÈpan|danaÑ. 
   YaÑ so dhammaÑ idhaÒÒÈya, parinibbÈti anÈsavo”ti. 

 Atha kho BhagavÈ RÈjagahakaÑ seÔÔhiÑ imÈhi gÈthÈhi anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
 
 296. AssosuÑ kho manussÈ “Bhagavato kira vihÈrÈ anuÒÒÈtÈ”ti 
sakkaccaÑ3 vihÈre kÈrÈpenti, te vihÈrÈ akavÈÔakÈ honti, ahÊpi vicchikÈpi 
satapadiyopi pavisanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave kavÈÔanti. BhittichiddaÑ karitvÈ valliyÈpi rajjuyÈpi kavÈÔaÑ 
bandhanti, und|rehipi upacikÈhipi khajjanti, khayitabandhanÈni kavÈÔÈni 
patanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
piÔÔhasaÑghÈÔaÑ udukkhalikaÑ uttarapÈsakanti. KavÈÔÈ na phusÊyanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈviÒchanacchiddaÑ 
ÈviÒchanarajjunti. KavÈÔÈ na thakiyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave aggaÄavaÔÔiÑ kapisÊsakaÑ s|cikaÑ ghaÔikanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| na sakkonti kavÈÔaÑ apÈpurituÑ. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave tÈÄacchiddaÑ, tÊÓÊ 
tÈÄÈni lohatÈÄaÑ kaÔÔhatÈÄaÑ visÈÓatÈÄanti, yehi4 te ugghÈÔetvÈ pavisanti5. 
VihÈrÈ aguttÈ honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
yantakaÑ s|cikanti. 
______________________________________________________________ 
 1. VÈtÈtape ghore, saÒjate (Ka, SaddanÊti) 2. Buddhehi (SyÈ) 
 3. Te sakkaccaÑ (SyÈ, KaÑ)  4. Yepi (SÊ, SyÈ) 
 5. VisÈÓatÈÄaÑ, yehi te ugghÈÔetvÈ pavisantÊti (Ka) 
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 Tena kho pana samayena vihÈrÈ tiÓacchadanÈ honti, sÊtakÈle sÊtÈ, 
uÓhakÈle uÓhÈ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtunti. 

 Tena kho pana samayena vihÈrÈ avÈtapÈnakÈ honti acakkhussÈ 
duggandhÈ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave tÊÓi 
vÈtapÈnÈni vedikÈvÈtapÈnaÑ jÈlavÈtapÈnaÑ salÈkavÈtapÈnanti. 
VÈtapÈnantarikÈya kÈÄakÈpi vagguliyopi pavisanti. Bhagavato 
etamatthaÑÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave vÈtapÈnacakkalikanti. 
CakkalikantarikÈyapi kÈÄakÈpi vagguliyopi pavisanti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave vÈtapÈnakavÈÔakaÑ vÈtapÈnabhisikanti. 

 Tena kho panasamayena bhikkh| chamÈyaÑ sayanti, gattÈnipi 
cÊvarÈnipi paÑsukitÈni honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave tiÓasanthÈrakanti. TiÓasanthÈrako und|rehipi upacikÈhipi khajjati. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave miÉÉhinti1. 
MiÉÉhiyÈ gattÈni dukkhÈ honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave bidalamaÒcakanti. 
 

MaÒcapÊÔhÈdi-anujÈnana 

 297. Tena kho pana samayena saÑghassa sosÈniko masÈrako maÒco 
uppanno hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
masÈrakaÑ maÒcanti. MasÈrakaÑ pÊÔhaÑ uppannaÑ hoti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave masÈrakaÑ pÊÔhanti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa sosÈniko bundikÈbaddho maÒco 
uppanno hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
bundikÈbaddhaÑ maÒcanti. BundikÈbaddhaÑ pÊÔhaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bundikÈbaddhaÑ 
piÔhanti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa sosÈniko kuÄÊrapÈdako maÒco 
uppanno hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
______________________________________________________________ 
 1. MÊÉhanti (SÊ), miÉhinti (SyÈ) 
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bhikkhave kuÄÊrapÈdakaÑ maÒcanti. KuÄÊrapÈdakaÑ pÊÔhaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave kuÄÊrapÈdakaÑ 
pÊÔhanti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa sosÈniko ÈhaccapÈdako maÒco 
uppanno hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÈhaccapÈdakaÑ maÒcanti. ŒhÈccapÈdakaÑ pÊÔhaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈhaccapÈdakaÑ 
pÊÔhanti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa Èsandiko uppanno hoti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave Èsandikanti. Uccako Èsandiko 
uppanno hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
uccakampi Èsandikanti. Satta~go uppanno hoti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave satta~ganti. Uccako satta~go uppanno hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave uccakampi 
satta~ganti. BhaddapÊÔhaÑ uppannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave bhaddapÊÔhanti. PÊÔhikÈ uppannÈ hoti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave pÊÔhikanti. EÄakapÈdakaÑ 
pÊÔhaÑ uppannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave eÄakapÈdakaÑ pÊÔhanti. ŒmalakavaÔÔikaÑ1 pÊÔhaÑ uppannaÑ 
hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÈmalakavaÔÔikaÑ pÊÔhanti. PhalakaÑ uppannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave phalakanti. KocchaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave kocchanti. 
PalÈlapÊÔhaÑ uppannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave palÈlapÊÔhanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| ucce maÒce sayanti. 
ManussÈ vihÈracÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ passitvÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave ucce maÒce sayitabbaÑ, yo sayeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒmalakavaÓÔikaÑ (SyÈ) 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu nÊce maÒce sayanto ahinÈ 
daÔÔho hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
maÒcapaÔipÈdakanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| ucce maÒcapaÔipÈdake 
dhÈrenti, saha maÒcapaÔipÈdakehi pavedhenti. ManussÈ vihÈracÈrikaÑ 
ÈhiÓÉantÈ passitvÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ 
kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave uccÈ 
maÒcapaÔipÈdakÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi 
bhikkhave aÔÔha~gulaparamaÑ maÒcapaÔipÈdakanti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa suttaÑ uppannaÑ hoti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave suttaÑ maÒcaÑ veÔhetunti1. 
A~gÈni bahusuttaÑ pariyÈdiyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave a~ge vijjhitvÈ aÔÔhapadakaÑ veÔhetunti. CoÄakaÑ 
uppannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
cimilikaÑ kÈtunti. T|likÈ uppannÈhoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave vijaÔetvÈ bibbohanaÑ2 kÈtuÑ, tÊÓi t|lÈni rukkhat|laÑ 
latÈt|laÑ poÔakit|lanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| addhakÈyikÈni3 
bibbohanÈni dhÈrenti. ManussÈ vihÈracÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ passitvÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave aÉÉhakÈyikÈni bibbohanÈni dhÈretabbÈni, yo 
dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave sÊsappamÈÓaÑ 
bibbohanaÑ kÈtunti. 

 Tena kho pana samayena RÈjagahe giraggasamajjo hoti, manussÈ 
mahÈmattÈnaÑ atthÈya bhisiyo paÔiyÈdenti uÓÓabhisiÑ coÄabhisiÑ 
vÈkabhisiÑ tiÓabhisiÑ paÓÓabhisiÑ, te vÊtivatte samajje chaviÑ uppÈÔetvÈ 
haranti. AddasÈsuÑ kho bhikkh| samajjaÔÔhÈne bahuÑ uÓÓampi coÄakampi 
vÈkampi tiÓampi paÓÓampi chaÔÔitaÑ, disvÈna Bhagavato etamatthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vetunti (SÊ) 2. BimbohanaÑ (SÊ, SyÈ, bimba + ohanaÑ) 3. AÉÉhakÈyikÈni (Ka) 
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ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave paÒca bhisiyo uÓÓabhisiÑ coÄabhisiÑ 
vÈkabhisiÑ tiÓabhisiÑ paÓÓabhisinti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa senÈsanaparikkhÈrikaÑ dussaÑ 
uppannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
bhisiÑ onandhitunti1. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| maÒcabhisiÑ pÊÔhe santharanti, 
pÊÔhabhisiÑ maÒce santharanti, bhisiyo paribhijjanti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave onaddhamaÒcaÑ2 onaddhapÊÔhanti. 
UllokaÑ akaritvÈ santharanti, heÔÔhato nipatanti3 -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ullokaÑ karitvÈ santharitvÈ bhisiÑ onandhitunti. ChaviÑ uppÈÔetvÈ haranti 
-pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave phositunti. Harantiyeva -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave bhattikammanti. Harantiyeva -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
hatthabhattikammanti. Harantiyeva -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
hatthabhattinti. 
 

SetavaÓÓÈdi-anujÈnana 

 298. Tena kho pana samayena titthiyÈnaÑ seyyÈyo setavaÓÓÈ honti, 
kÈÄavaÓÓakatÈ bh|mi, gerukaparikammakatÈ bhitti, bah| manussÈ 
seyyÈpekkhakÈ gacchanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave vihÈre setavaÓÓaÑ kÈÄavaÓÓaÑ gerukaparikammanti. 

 Tena kho pana samayena pharusÈya bhittiyÈ setavaÓÓo na nipatati. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave thusapiÓÉaÑ datvÈ 
pÈÓikÈya paÔibÈhetvÈ setavaÓÓaÑ nipÈtetunti. SetavaÓÓo anibandhanÊyo hoti 
-pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave saÓhamattikaÑ datvÈ pÈÓikÈya paÔibÈhetvÈ 
setavaÓÓaÑ nipÈtetunti. SetavaÓÓo anibandhanÊyo hoti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ikkÈsaÑ piÔÔhamaddanti. 

 Tena kho pana samayena pharusÈya bhittiyÈ gerukÈ na nipatati. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave thusapiÓÉaÑ datvÈ 
pÈÓikÈya paÔibÈhetvÈ gerukaÑ nipÈtetunti. GerukÈ anibandhanÊyÈ 
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 1. OnaddhituÑ (SyÈ) 2. OnandhamaÒca (Ka) evamuparipi. 
 3. NipaÔanti (Ka), nipphaÔanti (SÊ), nippÈÔenti (SyÈ) 
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hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave kuÓÉakamattikaÑ datvÈ pÈÓikÈya 
paÔibÈhetvÈ gerukaÑ nipÈtetunti. GerukÈ anibandhanÊyÈ hoti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave sÈsapakuÔÔaÑ sitthatelakanti. AccussannaÑ hoti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave coÄakena paccuddharitunti. 

 Tena kho pana samayena pharusÈya bh|miyÈ kÈÄavaÓÓo na nipatati. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave thusapiÓÉaÑ datvÈ 
pÈÓikÈya paÔibÈhetvÈ kÈÄavaÓÓaÑ nipÈtetunti. KÈÄavaÓÓo anibandhanÊyo hoti 
-pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave gaÓÉumattikaÑ datvÈ pÈÓikÈya paÔibÈhetvÈ 
kÈÄavaÓÓaÑ nipÈtetunti. KÈÄavaÓÓo anibandhanÊyo hoti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ikkÈsaÑ kasÈvanti. 
 

PaÔibhÈnacittapaÔikkhepa 

 299. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| vihÈre 
paÔibhÈnacittaÑ kÈrÈpenti itthir|pakaÑ purisar|pakaÑ. ManussÈ 
vihÈracÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ passitvÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi 
gihÊ kÈmabhogino”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
paÔibhÈnacittaÑ kÈrÈpetabbaÑ itthir|pakaÑ purisar|pakaÑ, yo kÈrÈpeyya, 
Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ 
makaradantakaÑ paÒcapaÔikanti. 
 

IÔÔhakÈcayÈdi-anujÈnana 

 300. Tena kho pana samayena vihÈrÈ nÊcavatthukÈ honti, udakena 
otthariyyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ 
tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ 
dÈrusopÈnanti. ŒrohantÈ paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÈlambanabÈhanti. 

 Tena kho pana samayena vihÈrÈ ÈÄakamandÈ honti, bhikkh| hiriyanti 
nipajjituÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
tirokaraÓinti. TirokaraÓiÑ ukkhipitvÈ olokenti -pa-. AnujÈnÈmi 
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bhikkhave aÉÉhakuÔÔakanti, aÉÉhakuÔÔakÈ uparito olokenti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave tayo gabbhe sivikÈgabbhaÑ nÈÄikÈgabbhaÑ hammiyagabbhanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| khuddake vihÈre majjhe gabbhaÑ 
karonti, upacÈro na hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave khuddake vihÈre ekamantaÑ gabbhaÑ kÈtuÑ, mahallake 
majjheti. 

 Tena kho pana samayena vihÈrassa kuÔÔapÈdo jÊrati. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave kula~kapÈdakanti1. VihÈrassa 
kuÔÔo ovassati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave parittÈÓakiÔikaÑ uddasudhanti2. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno tiÓacchadanÈ ahi 
khandhe patati, so bhÊto vissaramakÈsi. Bhikkh| upadhÈvitvÈ taÑ bhikkhuÑ 
etadavocuÑ “kissa tvaÑ Èvuso vissaramakÈsÊ”ti. Atha kho so bhikkh|naÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave vitÈnanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| maÒcapÈdepi pÊÔhapÈdepi thavikÈyo 
laggenti, und|rehipi upacikÈhipi khajjanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave bhittikhilaÑ nÈgadantakanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| maÒcepi pÊÔhepi cÊvaraÑ nikkhipanti, 
cÊvaraÑ paribhijji. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
vihÈre cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. 

 Tena kho pana samayena vihÈrÈ anÈÄindakÈ honti appaÔissaraÓÈ. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈÄindaÑ paghanaÑ 
pakuÔÔaÑ3 osÈrakanti. ŒÄindÈ pÈkaÔÈ honti, bhikkh| hiriyanti nipajjituÑ -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave saÑsaraÓakiÔikaÑ ugghÈÔanakiÔikanti. 
 

UpaÔÔhÈnasÈlÈ-anujÈnana 

 301. Tena kho pana samayena bhikkh| ajjhokÈse bhattavissaggaÑ 
karontÈ sÊtenapi uÓhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave upaÔÔhÈnasÈlÈ nÊcavatthukÈ 
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hoti, udakena otthariyyati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave uccavatthukaÑ 
kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye 
iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave tayo sopÈne iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. 
ŒrohantÈ paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈlambanabÈhanti. 
UpaÔÔhÈnasÈlÈya tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ setavaÓÓaÑ kÈÄavaÓÓaÑ 
gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ makaradantakaÑ 
paÒcapaÔikaÑ cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| ajjhokÈse chamÈya cÊvaraÑ 
pattharanti, cÊvaraÑ paÑsukitaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ajjhokÈse cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. PÈnÊyaÑ 
otappati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave pÈniyasÈlaÑ pÈnÊyamaÓÉapanti. 
PÈnÊyasÈlÈ nÊcavatthukÈ hoti, udakena otthariyyati -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave uccavatthukaÑ kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave cinituÑ tayo caye iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ dÈrucayanti. ŒrohantÈ 
vihaÒÒanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave tayo sopÈne iÔÔhakÈsopÈnaÑ 
silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. ŒrohantÈ paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÈlambanabÈhanti. PÈnÊyasÈlÈya tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ setavaÓÓaÑ kÈÄavaÓÓaÑ 
gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ makaradantakaÑ 
paÒcapaÔikaÑ cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. PÈnÊyabhÈjanaÑ na saÑvijjati 
-pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave pÈniyasa~khaÑ pÈniyasarÈvakanti. 
 

PÈkÈrÈdi-anujÈnana 

 302. Tena kho pana samayena vihÈrÈ aparikkhittÈ hanti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave parikkhipituÑ tayo pÈkÈre 
iÔÔhakÈpÈkÈraÑ silÈpÈkÈraÑ dÈrupÈkÈranti. KoÔÔhako na hoti -pa-. 
AnujÈnÈmi bhikkhave koÔÔhakanti. KoÔÔhako nÊcavatthuko hoti, udakena 
otthariyyati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave uccavatthukaÑ kÈtunti. KoÔÔhakassa 
kavÈÔaÑ na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave kavÈÔaÑ piÔÔhasaÑghÈÔaÑ 
udukkhalikaÑ uttarapÈsakaÑ aggaÄavaÔÔiÑ kapisÊsakaÑ s|cikaÑ ghaÔikaÑ 
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tÈÄacchiddaÑ ÈviÒchanacchidaÑ ÈviÒchanarajjunti. KoÔÔhake tiÓacuÓÓaÑ 
paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ 
setavaÓÓaÑ kÈÄavaÓÓaÑ gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ 
makaradantakaÑ paÒcapaÔikanti. 

 Tena kho pana samayena pariveÓaÑ cikkhallaÑ hoti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave marumbaÑ upakiritunti. Na 
pariyÈpuÓanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave padarasilaÑ nikkhipitunti. 
UdakaÑ santiÔÔhati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave udakaniddhamananti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| pariveÓe tahaÑ tahaÑ aggiÔÔhÈnaÑ 
karonti, pariveÓaÑ uklÈpaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ekamantaÑ aggisÈlaÑ kÈtunti. AggisÈlÈ nÊcavatthukÈ 
hoti, udakena otthariyyati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave uccavatthukaÑ 
kÈtunti. Cayo paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave cinituÑ tayo caye 
iÔÔhakÈcayaÑ silÈcayaÑ dÈrucayanti. ŒrohantÈ vihaÒÒanti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave tayo sopÈne iÔÔhakÈsopÈnaÑ silÈsopÈnaÑ dÈrusopÈnanti. 
ŒrohantÈ paripatanti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈlambanabÈhanti. 
AggisÈlÈya kavÈÔaÑ na hoti -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave kavÈÔaÑ 
piÔÔhasaÑghÈÔaÑ udukkhalikaÑ uttarapÈsakaÑ aggaÄavaÔÔiÑ kapisÊsakaÑ 
s|cikaÑ ghaÔikaÑ tÈÄacchiddaÑ ÈviÒchanacchiddaÑ ÈviÒchanarajjunti. 
AggisÈlÈya tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ 
ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ setavaÓÓaÑ kÈÄavaÓÓaÑ gerukaparikammaÑ 
mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ makaradantakaÑ paÒcapaÔikaÑ paÒcapaÔikaÑ 
cÊvaravaÑsaÑ cÊvararajjunti. 
 

ŒrÈmaparikkhepa-anujÈnana 

 303. Tena kho pana samayena ÈrÈmo aparikkhitto hoti, ajakÈpi pasukÈpi 
uparope viheÔhenti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
parikkhipituÑ tayo vÈÔe veÄuvÈÔaÑ kaÓÉakavÈÔaÑ1 parikkhanti. KoÔÔhako na 
hoti. Tatheva ajakÈpi pasukÈpi uparope viheÔhenti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave koÔÔhakaÑ apesiÑ yamakakavÈÔaÑ toraÓaÑ palighanti. KoÔÔhake 
tiÓacuÓÓaÑ paripatati -pa-. 
______________________________________________________________ 
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AnujÈnÈmi bhikkhave ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtuÑ setavaÓÓaÑ 
kÈÄavaÓÓaÑ gerukaparikammaÑ mÈlÈkammaÑ latÈkammaÑ 
makaradantakaÑ paÒcapaÔikanti. ŒrÈmo cikkhallo hoti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave marumbaÑ upakiritunti. Na pariyÈpuÓanti -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave padarasilaÑ nikkhipitunti. UdakaÑ santiÔÔhati -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave udakaniddhamananti. 

 Tena kho pana samayena rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro saÑghassa 
atthÈya sudhÈmattikÈlepanaÑ pÈsÈdaÑ kÈretukÈmo hoti. Atha kho 
bhikkh|naÑ etadahosi “kiÑ nu kho BhagavatÈ chadanaÑ anuÒÒÈtaÑ, kiÑ 
ananuÒÒÈtan”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
paÒca chadanÈni iÔÔhakÈchadanaÑ silÈchadanaÑ sudhÈchadanaÑ 
tiÓacchadanaÑ paÓÓacchadananti. 
 

PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
_____ 

 
2. DutiyabhÈÓavÈra 

 
AnÈthapiÓÉikavatthu 

 304. Tena kho pana samayena AnÈthapiÓÉiko gahapati RÈjagahakassa 
seÔÔhissa bhaginipatiko hoti. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati RÈjagahaÑ 
agamÈsi kenacideva karaÓÊyena. Tena kho pana samayena RÈjagahakena 
seÔÔhinÈ svÈtanÈya BuddhappamukhosaÑgho nimantito hoti. Atha kho 
RÈjagahako seÔÔhÊ dÈse ca kammakÈre1 ca ÈÓÈpesi “tena hi bhaÓe kÈlasseva 
uÔÔhÈya yÈguyo pacatha, bhattÈni pacatha, s|pÈni sampÈdetha, uttaribha~gÈni 
sampÈdethÈ”ti. Atha kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa etadahosi “pubbe 
khvÈyaÑ gahapati mayi Ègate sabbakiccÈni nikkhipitvÈ mamaÒÒeva saddhiÑ 
paÔisammodati, sodÈnÈyaÑ vikkhittar|po dÈse ca kammakÈre ca ÈÓÈpesi 
‘tena hi bhaÓe kÈlasseva uÔÔhÈya yÈguyo pacatha, bhattÈni pacatha, s|pÈni 
sampÈdetha, uttaribha~gÈni sampÈdethÈ’ti. KiÑ nu kho imassa gahapatissa 
ÈvÈho vÈ bhavissaki, vivÈho vÈ bhavissati, mahÈyaÒÒo vÈ 
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paccupaÔÔhito, rÈjÈ vÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro nimantito svÈtanÈya 
saddhiÑ balakÈyenÈ”ti. 

 Atha kho RÈjagahako seÔÔhÊ dÈse ca kammakÈre ca ÈÓÈpetvÈ yena 
AnÈthapiÓÉiko gahapati tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ anÈthapiÓÉikena 
gahapatinÈ saddhiÑ paÔisammoditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ 
nisinnaÑ kho RÈjagahakaÑ seÔÔhiÑ AnÈthapiÓÉiko gahapati etadavoca 
“pubbe kho tvaÑ gahapati mayi Ègate sabbakiccÈni nikkhipitvÈ mamaÒÒeva 
saddhiÑ paÔisammodasi, sodÈni tvaÑ vikkhittar|po dÈse ca kammakÈre ca 
ÈÓÈpesi ‘tena hi bhaÓe kÈlasseva uÔÔhÈya yÈguyo pacatha, bhattÈni pacatha, 
s|pÈni sampÈdetha, uttaribha~gÈni sampÈdethÈ’ti. KiÑ nu kho te gahapati 
ÈvÈho vÈ bhavissati, vivÈho vÈ bhavissati, mahÈyaÒÒo vÈ paccupaÔÔhito, rÈjÈ 
vÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro nimantito svÈtanÈya saddhiÑ balakÈyenÈ”ti. 
Na me gahapati ÈvÈho vÈ bhavissati, nÈpi vivÈho vÈ bhavissati. nÈpi rÈjÈ vÈ 
MÈgadho Seniyo BimbisÈro nimantito svÈtanÈya saddhiÑ balakÈyena. Api 
ca me mahÈyaÒÒo paccupaÔÔhito svÈtanÈya Buddhappamukho saÑgho 
nimantitoti. “Buddho”ti tvaÑ gahapati vadesÊti. “Buddho”tyÈhaÑ gahapati 
vadÈmÊti. “Buddho”ti tvaÑ gahapati vadesÊti. “Buddho”tyÈhaÑ gahapati 
vadÈmÊti. “Buddho”ti tvaÑ gahapati vadesÊti. “Buddho”tyÈhaÑ gahapati 
vadÈmÊti. Ghosopi kho eso gahapati dullabho lokasmiÑ, yadidaÑ “Buddho 
Buddho”ti. SakkÈ nu kho gahapati imaÑ kÈlaÑ taÑ BhagavantaÑ dassanÈya 
upasa~kamituÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhanti. AkÈlo kho gahapati imaÑ 
kÈlaÑ taÑ BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ, svedÈni tvaÑ kÈlena taÑ BhagavantaÑ dassanÈya 
upasa~kamissasi ArahantaÑ SammÈsambuddhanti. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
gahapati “svedÈnÈhaÑ kÈlena taÑ BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamissÈmi 
ArahantaÑ SammÈsambuddhan”ti BuddhagatÈya satiyÈ nipajjitvÈ rattiyÈ 
suddaÑ tikkhattuÑ vuÔÔhÈsi pabhÈtaÑ maÒÒamÈno. 
 
 305. * Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena sivakadvÈraÑ1 
tenupasa~kami. AmanussÈ dvÈraÑ vivariÑsu. Atha kho AnÈthapiÓÉikassa 
______________________________________________________________ 
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gahapatissa nagaramhÈ nikkhantassa Èloko antaradhÈyi, andhakÈro 
pÈturahosi, bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑso udapÈdi, tatova puna 
nivattitukÈmo ahosi. Atha kho Sivako1 yakkho antarahito 
saddamanussavesi– 

   “SataÑ hatthÊ sataÑ assÈ, sataÑ assatarÊrathÈ. 
   SataÑ kaÒÒÈsahassÈni, ÈmukkamaÓikuÓÉalÈ. 
   Ekassa padavÊtihÈrassa, kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ2. 

   Abhikkama gahapati abhikkama gahapati, 
   AbhikkantaÑ te seyyo no paÔikkantan”ti. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa andhakÈro antaradhÈyi, Èloko 
pÈturahosi, yaÑ ahosi bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑso, so 
paÔippassambhi. Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho AnÈthapiÓÉikassa 
gahapatissa Èloko antaradhÈyi, andhakÈro pÈturahosi, bhayaÑ 
chambhitattaÑ lomahaÑso udapÈdi, tatova puna nivattitukÈmo ahosi. 
Tatiyampi kho Sivako yakkho antarahito saddamanussÈvesi– 

   “SataÑ hatthÊ sataÑ assÈ, sataÑ assatarÊrathÈ. 
   SataÑ kaÒÒÈsahassÈni, ÈmukkamaÓikuÓÉalÈ. 
   Ekassa padavÊtihÈrassa, kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ. 

   Abhikkama gahapati abhikkama gahapati, 
   AbhikkantaÑ te seyyo no paÔikkantan”ti. 

 Tatiyampi kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa andhakÈro antaradhÈyi, 
Èloko pÈturahosi, yaÑ ahosi bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑso, so 
paÔippassambhi. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena SÊtavanaÑ 
tenupasa~kami. Tena kho pana samayena BhagavÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ 
paccuÔÔhÈya ajjhokÈse ca~kamati. AddasÈ kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikaÑ 
gahapatiÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna ca~kamÈ orohitvÈ paÒÒatte Èsane 
nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikaÑ 
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gahapatiÑ etadavoca “ehi sudattÈ”ti. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati 
“nÈmena maÑ BhagavÈ ÈlapatÊ”ti haÔÔho udaggo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ 
BhagavantaÑ etadavoca ‘kacci bhante BhagavÈ sukhaÑ sayitthÈ”ti. 

 * SabbadÈ ve sukhaÑ seti, brÈhmaÓo parinibbuto. 
   Yo na limpati kÈmesu, sÊtibh|to nir|padhi. 

   SabbÈ Èsattiyo chetvÈ, vineyya hadaye daraÑ. 
   Upasanto sukhaÑ seti, santiÑ pappuyya cetasÈti1. 

 Atha kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa anupubbiÑ kathaÑ2 
kathesi, seyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ saggakathaÑ kÈmÈnaÑ 
ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. YadÈ 
BhagavÈ aÒÒÈsi AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ kallacittaÑ muducittaÑ 
vinÊvaraÓacittaÑ udaggacittaÑ pasannacittaÑ, atha yÈ BuddhÈnaÑ 
sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ pakÈsesi dukkhaÑ samudayaÑ 
nirodhaÑ maggaÑ, seyyathÈpi nÈma suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ 
sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya, evameva AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa 
tasmiÑyeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci 
samudayadhammaÑ sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. Atha kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati diÔÔhadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogÈÄhadhammo tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho vesÈrajjappatto 
aparappaccayo SatthusÈsane BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bhante, 
abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, 
paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ 
telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti, evamevaÑ 
BhagavatÈ anekapariyÈyena dhammo pakÈsito. EsÈhaÑ bhante BhagavantaÑ 
saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gataÑ, adhivÈsetu ca me bhante 
BhagavÈ svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈti. AdhivÈsesi 
BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Assosi 
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kho RÈjagahako seÔÔhÊ “anÈthapiÓÉikena kira gahapatinÈ svÈtanÈya 
Buddhappamukho saÑgho nimantito”ti. 
 
 306. Atha kho RÈjagahako seÔÔhÊ AnÈthapiÓÉikaÑgahapatiÑ etadavoca 
“tayÈ kira gahapati svÈtanÈya Buddhappamukho saÑgho nimantito, tvaÒcÈsi 
Ègantuko, demi te gahapati, veyyÈyikaÑ, yena tvaÑ Buddhappamukhassa 
saÑghassa bhattaÑ kareyyÈsÊ”ti. AlaÑ gahapati, atthi me veyyÈyikaÑ, 
yenÈhaÑ Buddhappamukhassa saÑghassa bhattaÑ karissÈmÊti. 

 Assosi kho RÈjagahako negamo “anÈthapiÓÉikena kira gahapatinÈ 
svÈtanÈya Buddhappamukho saÑgho nimantito”ti. Atha kho RÈjagahako 
negamo AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca “tayÈ kira gahapati svÈtanÈya 
Buddhappamukho saÑgho nimantito, tvaÒcÈsi Ègantuko, demi ke gahapati 
veyyÈyikaÑ, yena tvaÑ Buddhappamukhassa saÑghassa bhattaÑ 
kareyyÈsÊ”ti. AlaÑ ayya, atthi me veyyÈyikaÑ, yenÈhaÑ 
Buddhappamukhassa saÑghassa bhattaÑ karissÈmÊti. 

 Assosi khorÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro “AnÈthapiÓÉikena kira 
gahapatinÈ svÈtanÈya Buddhappamukho saÑgho nimantito”ti. Atha kho rÈjÈ 
MÈgadho Seniyo BimbisÈro AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca “tayÈ 
kira gahapati svÈtanÈya Buddhappamukho saÑgho nimantito, tvaÒcÈsi 
Ègantuko, demi te gahapati veyyÈyikaÑ, yena tvaÑ Buddhappamukhassa 
saÑghassa bhattaÑ kareyyÈsÊ”ti. AlaÑ deva, atthi me veyyÈyikaÑ, yenÈhaÑ 
Buddhappamukhassa saÑghassa bhattaÑ karissamÊti. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati tassÈ rattiyÈ accayena RÈjagahakassa 
seÔÔhissa nivesane paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojaniyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ 
Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo bhante niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho 
BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena 
RÈjagahakassa seÔÔhissa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte 
Èsane nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena 
sahatthÈ santappetvÈ sampavÈretvÈ BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattavÈÓiÑ 
ekamantaÑ 
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nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho AnÈthapiÓÉiko gahapati BhagavantaÑ 
etadavoca “adhivÈsetu me bhante BhagavÈ SÈvatthiyaÑ vassÈvÈsaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti. SuÒÒÈgÈre kho gahapati TathÈgatÈ abhiramantÊti. 
AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ sugatÈti. Atha kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikaÑ 
gahapatiÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ 
sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
 
 307. Tena kho pana samayena AnÈthapiÓÉiko gahapati bahumitto hoti 
bahusahÈyo ÈdeyyavÈco. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati RÈjagahe taÑ 
karaÓÊyaÑ tÊretvÈ yena SÈvatthi tena pakkÈmi. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
gahapati antarÈmagge manusse ÈÓÈpesi “ÈrÈme ayyÈ karotha, vihÈre 
patiÔÔhÈpetha, dÈnÈni paÔÔhapetha, Buddho loke uppanno, so ca mayÈ 
BhagavÈ nimantito iminÈ maggena ÈgacchissatÊ”ti. Atha kho te manussÈ 
anÈthapiÓÉikena gahapatinÈ uyyojitÈ ÈrÈme akaÑsu, vihÈre patiÔÔhÈpesuÑ, 
dÈnÈni paÔÔhapesuÑ. 

 Atha kho nÈthapiÓÉiko gahapati SÈvatthiÑ gantÈ samantÈ SÈvatthiÑ 
anuvilokesi “kattha nu kho BhagavÈ vihareyya, yaÑ assa gÈmato neva 
atid|re na accÈsanne gamanÈgamanasampannaÑ atthikÈnaÑ atthikÈnaÑ 
manussÈnaÑ abhikkamanÊyaÑ divÈ appÈkiÓÓaÑ rattiÑ appasaddaÑ 
appanigghosaÑ vijanavÈtaÑ manussarÈhasseyyakaÑ paÔisallÈnasÈruppan”ti. 

 AddasÈ kho AnÈthapiÓÉiko gahapati Jetassa kumÈrassa1 uyyÈnaÑ 
gÈmato neva atid|re na accÈsanne gamanÈgamanasampannaÑ atthikÈnaÑ 
atthikÈnaÑ manussÈnaÑ abhikkamanÊyaÑ divÈ appÈkiÓÓaÑ rattiÑ 
appasaddaÑ appanigghosaÑ vijanavÈtaÑ manussarÈhasseyyakaÑ 
paÔisallÈnasÈruppaÑ, disvÈna yena Jeto kumÈro tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ JetaÑ kumÈraÑ etadavoca “dehi me ayyaputta uyyÈnaÑ 
ÈrÈmaÑ kÈtun”ti2. Adeyyo gahapati ÈrÈmo api koÔisantharenÈti. Gahito 
ayyaputta ÈrÈmoti. Na gahapati gahito ÈrÈmoti. “Gahito na gahito”ti 
vohÈrike mahÈmatte pucchiÑsu. MahÈmattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjakumÈrassa (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. KetuÑ (VajÊrabuddhiÔÊkÈyaÑ) 
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evamÈhaÑsu “yato tayÈ ayyaputta aggho kato, gahito ÈrÈmo”ti. Atha kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati sakaÔehi hiraÒÒaÑ nibbÈhÈpetvÈ JetavanaÑ 
koÔisantharaÑ santharÈpesi, sakiÑ nÊhaÔaÑ hiraÒÒaÑ thokassa okÈsassa 
koÔÔhakasÈmantÈ nappahoti. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati manusse 
ÈÓÈpesi “gacchatha bhaÓe, hiraÒÒaÑ Èharatha, imaÑ okÈsaÑ 
santharissÈmÈ”ti. 

 Atha kho Jetassa kumÈrassa etadahosi “na kho idaÑ orakaÑ bhavissati, 
yathÈyaÑ gahapati tÈva bahuÑ hiraÒÒaÑ pariccajatÊ”ti AnÈthapiÓÉikaÑ 
gahapatiÑ etadavoca “alaÑ gahapati, mÈ taÑ okÈsaÑ santharÈpesi, dehi me 
etaÑ okÈsaÑ, mametaÑ dÈnaÑ bhavissatÊ”ti. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
gahapati “ayaÑ kho Jeto kumÈro abhiÒÒÈko ÒÈtamanusso, mahatthiko kho 
pana evar|pÈnaÑ ÒÈtamanussÈnaÑ imasmiÑ dhammavinaye pasÈdo”ti taÑ 
okÈsaÑ Jetassa kumÈrassa pÈdÈsi1. Atha kho jeto kumÈro tasmiÑ okÈse 
koÔÔhakaÑ mÈpesi. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati Jetavane vihÈre kÈrÈpesi, pariveÓÈni 
kÈrÈpesi, koÔÔhake kÈrÈpesi, upaÔÔhÈnasÈlÈyo kÈrÈpesi, aggisÈlÈyo kÈrÈpesi, 
kappiyakuÔiyo kÈrÈpesi, vaccakuÔiyo kÈrÈpesi, ca~kame kÈrÈpesi, 
ca~kamanasÈlÈyo kÈrÈpesi, udapÈne kÈrÈpesi, udapÈnasÈlÈyo kÈrÈpesi, 
jantÈghare kÈrÈpesi, jantÈgharasÈlÈyo kÈrÈpesi, pokkharaÓiyo kÈrÈpesi, 
maÓÉape kÈrÈpesi. 
 

NavakammadÈna 

 308. Atha kho BhagavÈ RÈjagahe yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena VesÈlÊ 
tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena VesÈlÊ 
tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena manussÈ sakkaccaÑ 
navakammaÑ karonti, yepi bhikkh| navakammaÑ adhiÔÔhenti, tepi 
sakkaccaÑ upaÔÔhenti. 
______________________________________________________________ 
 1. AdÈsi (SyÈ) 
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cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. Atha kho 
aÒÒatarassa daliddassa tunnavÈyassa etadahosi “na kho idaÑ orakaÑ 
bhavissati, yathayime manussÈ sakkaccaÑ navakammaÑ karonti, 
yaÑn|nÈhampi navakammaÑ kareyyan”ti. Atha kho so daliddo tunnavÈyo 
sÈmaÑ cikkhallaÑ madditvÈ iÔÔhakÈyo cinitvÈ kuÔÔaÑ uÔÔhÈpesi, tena 
akusalakena citÈ va~kÈ bhitti paripati. Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho so 
daliddo tunnavÈyo sÈmaÑ cikkhallaÑ madditvÈ iÔÔhakÈyo cinitvÈ kuÔÔaÑ 
uÔÔhÈpesi, tena akusalakena citÈ va~kÈ bhitti paripati. Atha kho so daliddo 
tunnavÈyo ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “ye imesaÑ samaÓÈnaÑ 
SakyaputtiyÈnaÑ denti 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ, te ime 
ovadanti anusÈsanti, tesaÒca navakammaÑ adhiÔÔhenti, ahaÑ panamhi 
daliddo, na maÑ koci ovadati vÈ anusÈsati vÈ, navakammaÑ vÈ adhiÔÔhetÊ”ti. 
AssosuÑ kho bhikkh| tassa daliddassa tunnavÈyassa ujjhÈyantassa 
khiyyantassa vipÈcentassa. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–anujÈnÈmi bhikkhave navakammaÑ 
dÈtuÑ, navakammiko bhikkhave bhikkhu ussukkaÑ Èpajjissati “kinti nu kho 
vihÈro khippaÑ pariyosÈnaÑ gaccheyyÈ”ti, khaÓÉaÑ phullaÑ 
paÔisa~kharissati. EvaÒca pana bhikkhave dÈtabbaÑ, paÔhamaÑ bhikkhu 
yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo⎯ 
 
 309. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmassa gahapatino vihÈraÑ itthannÈmassa bhikkhuno navakammaÑ 
dadeyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmassa gahapatino vihÈraÑ 
itthannÈmassa bhikkhuno navakammaÑ deti, yassÈyasmato khamati 
itthannÈmassa gahapatino vihÈraÑ itthannÈmassa bhikkhuno navakammassa 
dÈnaÑ, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dinno saÑghena itthannÈmassa gahapatino vihÈro itthannÈmassa 
bhikkhuno navakammaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 
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AggÈsanÈdi-anujÈnana 

 310. Atha kho BhagavÈ VesÈliyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
SÈvatthi tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈnaÑ 
bhikkh|naÑ antevÈsikÈ bhikkh| Buddhappamukhassa saÑghassa purato 
purato gantvÈ vihÈre pariggaÓhanti seyyÈyo pariggaÓhanti “idaÑ amhÈkaÑ 
upajjhÈyÈnaÑ bhavissati, idaÑ amhÈkaÑ ÈcariyÈnaÑ bhavissati, idaÑ 
amhÈkaÑ bhavissatÊ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto Buddhappamukhassa saÑghassa piÔÔhito 
piÔÔhito gantvÈ vihÈresu pariggahitesu seyyÈsu pariggahitÈsu seyyaÑ 
alabhamÈno aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. Atha kho BhagavÈ rattiyÈ 
pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya ukkÈsi. ŒyasmÈpi SÈriputto ukkÈsi. Ko etthÈti. 
AhaÑ BhagavÈ SÈriputtoti. Kissa tvaÑ SÈriputta idha nisinnoti. Atha kho 
ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. Atha kho BhagavÈ 
etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| 
paÔipucchi–saccaÑ kira bhikkhave chabbaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ 
antevÈsikÈ bhikkh| Buddhappamukhassa saÑghassa purato purato gantvÈ 
vihÈre pariggaÓhanti seyyÈyo pariggaÓhanti “idaÑ amhÈkaÑ upajjhÈyÈnaÑ 
bhavissati, idaÑ amhÈkaÑ ÈcariyÈnaÑ bhavissati, idaÑ amhÈkaÑ 
bhavissatÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi 
nÈma te bhikkhave moghapurisÈ Buddhappamukhassa saÑghassa purato 
purato gantvÈ vihÈre pariggahessanti seyyÈyo pariggahessanti “idaÑ 
amhÈkaÑ upajjhÈyÈnaÑ bhavissati, idaÑ amhÈkaÑ ÈcariyÈnaÑ bhavissati, 
idaÑ amhÈkaÑ bhavissatÊ”ti. NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya 
-pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “ko 
bhikkhave arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. 

 Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ KhattiyakulÈ pabbajito, so 
arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu 
“yo BhagavÈ brÈhmaÓakulÈ pabbajito, so arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ 
aggapiÓÉan”ti. Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ gahapatikulÈ 
pabbajito, so arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. 
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ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ suttantiko, so arahati aggÈsanaÑ 
aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ 
vinayadharo, so arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce 
bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ dhammakathiko, so arahati aggÈsanaÑ 
aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ 
paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ, so arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. 
Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ dutiyassa jhÈnassa lÈbhÊ, so 
arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu 
“yo BhagavÈ tatiyassa jhÈnassa lÈbhÊ, so arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ 
aggapiÓÉan”ti. Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ catutthassa 
jhÈnassa lÈbhÊ, so arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce 
bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ sotÈpanno, so arahati aggÈsanaÑ 
aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ 
sakadÈgÈmÊ -pa-. Yo BhagavÈ anÈgÈmÊ -pa-. Yo BhagavÈ arahÈ, so arahati 
aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce bhikkh| evamÈhaÑsu “yo 
BhagavÈ tevijjo, so arahati aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. Ekacce 
bhikkh| evamÈhaÑsu “yo BhagavÈ chaÄabhiÒÒo, so arahati aggÈsanaÑ 
aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. 
 
 311. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bh|tapubbaÑ bhikkhave 
Himavantapadese1 mahÈnigrodho ahosi, taÑ tayo sahÈyÈ upanissÈya 
vihariÑsu tittiro ca makkaÔo ca hatthinÈgo ca, te aÒÒamaÒÒaÑ agÈravÈ 
appatissÈ asabhÈgavuttikÈ viharanti. Atha kho bhikkhave tesaÑ sahÈyÈnaÑ 
etadahosi “aho n|na mayaÑ jÈneyyÈma, yaÑ amhÈkaÑ jÈtiyÈ 
mahantataraÑ, taÑ mayaÑ sakkareyyÈma garuÑ kareyyÈma mÈneyyÈma 
p|jeyyÈma, tassa ca mayaÑ ovÈde tiÔÔheyyÈmÈ”ti. 

 Atha kho bhikkhave tittiro ca makkaÔo ca hatthinÈgaÑ pucchiÑsu 
“tvaÑ samma kiÑ porÈÓaÑ sarasÊ”ti. YadÈhaÑ sammÈ poto homi, imaÑ 
nigrodhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Himavantassa (SÊ, SyÈ) 
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antarÈ satthÊnaÑ1 karitvÈ atikkamÈmi, agga~kurakaÑ me udaraÑ chupati, 
imÈhaÑ sammÈ porÈÓaÑ sarÈmÊti. 

 Atha kho bhikkhave tittiro ca hatthinÈgo ca makkaÔaÑ pucchiÑsu 
“tvaÑ samma kiÑ porÈÓaÑ sarasÊ”ti. YadÈhaÑ sammÈ chÈpo homi, 
chamÈyaÑ nisÊditvÈ imassa nigrodhassa agga~kurakaÑ khÈdÈmi, imÈhaÑ 
sammÈ porÈÓaÑ sarÈmÊti. 

 Atha kho bhikkhave makkaÔo ca hatthinÈgo ca tittiraÑ pucchiÑsu 
“tvaÑ samma kiÑ porÈÓaÑ sarasÊ”ti. AmukasmiÑ sammÈ okÈse 
mahÈnigrodho ahosi, tato ahaÑ phalaÑ bhakkhitvÈ imasmiÑ okÈse vaccaÑ 
akÈsiÑ, tassÈyaÑ nigrodho jÈto, tadÈhaÑ sammÈ jÈtiyÈ mahantataroti. 

 Atha kho bhikkhave makkaÔo ca hatthi nÈgo ca tittiraÑ etadavocuÑ 
“tvaÑ samma amhÈkaÑ jÈtiyÈ mahantataro, taÑ mayaÑ sakkarissÈma 
garuÑ karissÈma mÈnessÈma p|jessÈma, tuyhaÒca mayaÑ ovÈde 
patiÔÔhissÈmÈ”ti. Atha kho bhikkhave tittiro makkaÔaÒca hatthinÈgaÒca 
paÒcasu sÊlesu samÈdapesi, attanÈ ca paÒcasu sÊlesu samÈdÈya vattati, te 
aÒÒamaÒÒaÑ sagÈravÈ sappatissÈ sabhÈgavuttikÈ viharitvÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjiÑsu. EvaÑ kho taÑ 
bhikkhave tittiriyaÑ nÈma brahmacariyaÑ ahosi. 

  * Ye vuÉÉhamapacÈyanti, narÈ dhammassa kovidÈ. 
   DiÔÔhe dhamme ca pÈsaÑsÈ, samparÈye ca suggatÊti. 

 Te hi nÈma bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ aÒÒamaÒÒaÑ sagÈravÈ 
sappatissÈ sabhÈgavuttikÈ viharissanti. Idha kho taÑ bhikkhave sobhetha, 
yaÑ tumhe evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitÈ samÈnÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
agÈravÈ appatissÈ asabhÈgavuttikÈ vihareyyÈtha. NetaÑ bhikkhave 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ 
paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ aggÈsanaÑ aggodakaÑ 
aggapiÓÉaÑ, na ca bhikkhave saÑghikaÑ yathÈvuÉÉhaÑ paÔibÈhitabbaÑ, yo 
paÔibÈheyya,Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AntarÈsatthikaÑ (SÊ) * Khu 5. 9 piÔÔhe JÈtake. 
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AvandiyÈdipuggala 

 312. Dasayime bhikkhave avandiyÈ. Pure upasampannena pacchÈ 
upasampanno avandiyo, anupasampanno avandiyo, nÈnÈsaÑvÈsako 
vuÉÉhataro adhammavÈdÊ avandiyo, mÈtugÈmo avandiyo, paÓÉako 
avandiyo, pÈrivÈsiko avandiyo, m|lÈyapaÔikassanÈraho avandiyo, 
mÈnattÈraho avandiyo, mÈnattacÈriko avandiyo, abbhÈnÈraho avandiyo. Ime 
kho bhikkhave dasa avandiyÈ. 

 Tayome bhikkhave vandiyÈ. PacchÈ-upasampannena pure-upasampanno 
vandiyo, nÈnÈsaÑvÈsako vuÉÉhataro dhammavÈdÊ vandiyo, sadevake 
bhikkhave loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya 
sadevamanussÈya TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho vandiyo. Ime kho 
bhikkhave tayo vandiyÈti. 
 

ŒsanappaÔibÈhanapaÔikkhepa 

 313. Tena kho pana samayena manussÈ saÑghaÑ uddissa maÓÉape 
paÔiyÈdenti, santhare paÔiyÈdenti, okÈse paÔiyÈdenti, chabbaggiyÈnaÑ 
bhikkh|naÑ antevÈsikÈ bhikkh| “saÑghikaÒÒeva BhagavatÈ yathÈvuÉÉhaÑ 
anuÒÒÈtaÑ, no uddissakatan”ti Buddhappamukhassa saÑghassa purato 
purato gantvÈ maÓÉapepi pariggaÓhanti santarepi pariggaÓhanti okÈsepi 
pariggaÓhanti “idaÑ amhÈkaÑ upajjhÈyÈnaÑ bhavissati, idaÑ amhÈkaÑ 
ÈcariyÈnaÑ bhavissati, idaÑ amhÈkaÑ bhavissatÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
SÈriputto Buddhappamukhassa saÑghassa piÔÔhito piÔÔhito gantvÈ maÓÉapesu 
pariggahitesu santharesu pariggahitesu okÈsesu pariggahitesu okÈsaÑ 
alabhamÈno aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. Atha kho BhagavÈ rattiyÈ 
pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya ukkÈsi. ŒyasmÈpi SÈriputto ukkÈsi. Ko etthÈti. 
AhaÑ BhagavÈ SÈriputtoti. Kissa tvaÑ SÈriputta idha nisinnoti. Atha kho 
ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. Atha kho BhagavÈ 
etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| 
paÔipucchi “saccaÑ kira bhikkhave chabbaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ antevÈsikÈ 
bhikkh| ‘saÑghikaÒÒeva BhagavatÈ yathÈvuÉÉhaÑ anuÒÒÈtaÑ, no 
uddissakatan’ti Buddhappamukhassa saÑghassa purato purato 
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gantvÈ maÓÉape pariggaÓhanti, santhare pariggaÓhanti, okÈse pariggaÓhanti, 
idaÑ amhÈkaÑ upajjhÈyÈnaÑ bhavissati, idaÑ amhÈkaÑ ÈcariyÈnaÑ 
bhavissati, idaÑ amhÈkaÑ bhavissatÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ 
-pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave 
uddissakatampi yathÈvuÉÉhaÑ paÔibÈhitabbaÑ, yo paÔibÈheyya, Èpatti 
dukkaÔassÈ”ti. 
 

Gihivikata-anujÈnana 

 314. Tena kho pana samayena manussÈ bhattagge antaraghare 
uccÈsayanamahÈsayanÈni paÒÒapenti. SeyyathidaÑ, ÈsandiÑ palla~kaÑ 
gonakaÑ cittakaÑ paÔikaÑ paÔalikaÑ t|likaÑ vikatikaÑ uddalomiÑ 
ekantalomiÑ kaÔÔissaÑ koseyyaÑ1 kuttakaÑ hatthattharaÑ assattharaÑ 
rathattharaÑ ajinapaveÓiÑ kadalimigapavarapaccattharaÓaÑ sa-
uttaracchadaÑ ubhatolohitak|padhÈnaÑ. Bhikkh| kukkuccÈyantÈ 
nÈbhinisÊdanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÔhapetvÈ tÊÓi ÈsandiÑ palla~kaÑ t|likaÑ gihivikataÑ2 abhinisÊdituÑ, 
natveva abhinipajjitunti. 

 Tena kho pana samayena manussÈ bhattagge antaraghare t|lonaddhaÑ 
maÒcaÑpi pÊÔhaÑpi paÒÒapenti. Bhikkh| kukkuccÈyantÈ nÈbhinisÊdanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave gihivikataÑ 
abhinisÊdituÑ, natveva abhinipajjitunti. 
 

JetavanavihÈrÈnumodanÈ 

 315. Atha kho BhagavÈ anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena SÈvatthi 
tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho AnÈthapiÓÉiko gahapati BhagavantaÑ etadavoca 
“adhivÈsetu me bhante BhagavÈ svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KoseyyaÑ kambalaÑ (SÊ, SyÈ) 
 2. GihivikaÔaÑ (SÊ, Ka), avasesaÑ gihivikaÔaÑ (SyÈ) 
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BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati tassÈ rattiyÈ accayena paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo bhante, 
niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ 
bhikkhusaÑghena. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappetvÈ 
sampavÈretvÈ BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho AnÈthapiÓÉiko gahapati BhagavantaÑ etadavoca 
“kathÈhaÑ bhante Jetavane paÔipajjÈmÊ”ti. Tena hi tvaÑ gahapati JetavanaÑ 
ÈgatÈnÈgatassa cÈtuddisassa saÑghassa patiÔÔhapehÊti. “EvaÑ bhante”ti kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati Bhagavato paÔissutvÈ JetavanaÑ ÈgatÈnÈgatassa 
cÈtuddisassa saÑghassa patiÔÔhÈpesi. 

 Atha kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ imÈhi gÈthÈhi 
anumodi– 

  “SÊtaÑ uÓhaÑ paÔihanti, tato vÈÄamigÈni ca. 
  Sarisape ca makase, sisire cÈpi vuÔÔhiyo. 

  Tato vÈtÈtapo ghoro, saÒjÈto paÔihaÒÒati. 
  LeÓatthaÒca sukhatthaÒca, jhÈyituÒca vipassituÑ. 

  VihÈradÈnaÑ saÑghassa, aggaÑ Buddhena vaÓÓitaÑ. 
  TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano. 

  VihÈre kÈraye ramme, vÈsayettha bahussute. 
  TesaÑ annaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca. 

  Dadeyya ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ. 
  Te tassa dhammaÑ desenti, sabbadukkhÈpan|danaÑ. 
  YaÑ so dhammaÑ idhaÒÒÈya, parinibbÈti anÈsavo”ti. 

 Atha kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ imÈhi gÈthÈhi 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
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ŒsanappaÔibÈhanÈdi 

 316. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa ŒjÊvakasÈvakassa 
mahÈmattassa saÑghabhattaÑ hoti. ŒyasmÈ Upanando Sakyaputto pacchÈ 
ÈgantvÈ vippakatabhojanaÑ ÈnantarikaÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpesi, bhattaggaÑ 
kolÈhalaÑ ahosi. Atha kho so mahÈmatto ujjhÈyati khiyyati vipÈceti 
“kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ pacchÈ ÈgantvÈ vippakatabhojanaÑ 
ÈnantarikaÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpessanti, bhattaggaÑ kolÈhalaÑ ahosi, nanu 
nÈma labbhÈ aÒÒatrÈpi nisinnena yÈvadatthaÑ bhuÒjitun”ti. AssosuÑ kho 
bhikkh| tassa mahÈmattassa ujjhÈyantassa khiyyantassa vipÈcentassa. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto pacchÈ ÈgantvÈ vippakatabhojanaÑ 
ÈnantarikaÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpessati, bhattaggaÑ kolÈhalaÑ ahosÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. SaccaÑ kira tvaÑ 
Upananda pacchÈ ÈgantvÈ vippakatabhojanaÑ ÈnantarikaÑ bhikkhuÑ 
vuÔÔhÈpesi, bhattaggaÑ kolÈhalaÑ ahosÊti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa pacchÈ ÈgantvÈ 
vippakatabhojanaÑ ÈnantarikaÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpessasi, bhattaggaÑ 
kolÈhalaÑ ahosi. NetaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- 
vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave 
vippakatabhojano1 bhikkh| vuÔÔhÈpetabbo, yo vuÔÔhÈpeyya, Èpatti 
dukkaÔassa. Sace vuÔÔhÈpeti, pavÈrito ca hoti, ‘gaccha udakaÑ ÈharÈ’ti 
vattabbo. EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, sÈdhukaÑ 
sitthÈni gilitvÈ vuÉÉhatarassa bhikkhuno ÈsanaÑ dÈtabbaÑ. Na tvevÈhaÑ 
bhikkhave ‘kenaci pariyÈyena vuÉÉhatarassa bhikkhuno ÈsanaÑ 
paÔibÈhitabban’ti vadÈmi. Yo paÔibÈheyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| gilÈne bhikkh| 
vuÔÔhÈpenti. GilÈnÈ evaÑ vadenti “na mayaÑ Èvuso sakkoma vuÔÔhÈtuÑ, 
gilÈnÈmhÈ”ti. “MayaÑ Èyasmante vuÔÔhÈpessÈmÈ”ti pariggahetvÈ 
vuÔÔhÈpetvÈ Ôhitake muÒcanti, gilÈnÈ mucchitÈ papatanti. Bhagavato 
etamatthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Bhojano Ènantariko (SyÈ) 
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ÈrocesuÑ. Na bhikkhave gilÈno vuÔÔhÈpetabbo, yo vuÔÔhÈpeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| “gilÈnÈ mayamhÈ 
avuÔÔhÈpanÊyÈ”ti varaseyyÈyo palibundhenti1. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa patir|paÑ seyyaÑ dÈtunti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| lesakappena senÈsanaÑ 
paÔibÈhanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave lesakappena 
senÈsanaÑ paÔibÈhitabbaÑ, yo paÔibÈheyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 * Tena kho pana samayena sattarasavaggiyÈ bhikkh| aÒÒataraÑ 
paccantimaÑ mahÈvihÈraÑ paÔisa~kharonti “idha mayaÑ vassaÑ 
vasissÈmÈ”ti. AddasaÑsu2 kho chabbaggiyÈ bhikkh| sattarasavaggiye 
bhikkh| vihÈraÑ paÔisa~kharonte, disvÈna evamÈhaÑsu “ime Èvuso 
sattarasavaggiyÈ bhikkh| vihÈraÑ3 paÔisa~kharonti, handa ne 
vuÔÔhÈpessÈmÈ”ti. Ekacce evamÈhaÑsu “ÈgamethÈvuso yÈva 
paÔisa~kharonti, paÔisa~khate vuÔÔhÈpessÈmÈ”ti. Atha kho chabbaggiyÈ 
bhikkh| sattarasavaggiye bhikkh| etadavocuÑ “uÔÔhethÈvuso amhÈkaÑ 
vihÈro pÈpuÓÈtÊ”ti. Nanu Èvuso paÔikacceva ÈcikkhitabbaÑ, mayaÒcaÒÒaÑ 
paÔisa~khareyyÈmÈti. Nanu Èvuso saÑghiko vihÈroti. ŒmÈvuso saÑghiko 
vihÈroti. UÔÔhethÈvuso, amhÈkaÑ vihÈro pÈpuÓÈtÊti. Mahallako Èvuso vihÈro, 
tumhepi vasatha, mayampi vasissÈmÈti. “UÔÔhethÈvuso, amhÈkaÑ vihÈro 
pÈpuÓÈtÊ”ti kupitÈ anattamanÈ gÊvÈyaÑ gahetvÈ nikkaÉÉhanti. Te 
nikkaÉÉhiyamÈnÈ rodanti. Bhikkh| evamÈhaÑsu “kissa tumhe Èvuso 
rodathÈ”ti. Ime Èvuso chabbaggiyÈ bhikkh| kupitÈ anattamanÈ amhe 
saÑghikÈ vihÈrÈ nikkaÉÉhantÊti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| kupitÈ 
anattamanÈ bhikkh| saÑghikÈ vihÈrÈ nikkaÉÉhissantÊ”ti. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira tumhe 
bhikkhave kupitÈ anattamanÈ saÑghikÈ vihÈrÈ bhikkh| nikkaÉÉhathÈti. 
SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| 
Èmantesi “na bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. Palibundhanti (Ka) * Vi 2. 63 piÔÔhepi.  
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kupitena anattamanena bhikkh| saÑghikÈ vihÈrÈ nikkaÉÉhitabbo, yo 
nikkaÉÉheyya, yathÈdhammo karetabbo. AnujÈnÈmi bhikkhave senÈsanaÑ 
gÈhetun”ti. 
 

SenÈsanaggÈhÈpakasammuti 

 317. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kena nu kho senÈsanaÑ 
gÈhetabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
paÒcaha~gehi samannÈgataÑ bhikkhuÑ senÈsanaggÈhÈpakaÑ sammannituÑ. 
Yo na chandÈgatiÑ gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ 
gaccheyya, na bhayÈgatiÑ gaccheyya, gahitÈgahitaÒca jÈneyya. EvaÒca pana 
bhikkhave sammannitabbo. 

 PaÔhamaÑ bhikkh| yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ senÈsanaggÈhÈpakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
senÈsanaggÈhÈpakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno senÈsanaggÈhÈpakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, 
so bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu senÈsanaggÈhÈpako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 318. Atha kho senÈsanaggÈhÈpakÈnaÑ bhikkhunaÑ etadahosi “kathaÑ 
nu kho senÈsanaÑ gÈhetabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave paÔhamaÑ bhikkh| gaÓetuÑ, bhikkh| gaÓetvÈ seyyÈ 
gaÓetuÑ, seyyÈ gaÓetvÈ seyyaggena gÈhetunti. Seyyaggena gÈhentÈ seyyÈ 
ussÈrayiÑsu -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave vihÈraggena gÈhetunti. VihÈraggena 
gÈhentÈ vihÈrÈ ussÈrayiÑsu -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave pariveÓaggena 
gÈhetunti. PariveÓaggena gÈhentÈ pariveÓÈ ussÈrayiÑsu -pa-. AnujÈnÈmi 
bhikkhave anubhÈgampi dÈtuÑ, gahite anubhÈge aÒÒo bhikkhu Ègacchati, 
akÈmÈ na dÈtabboti. 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| nissÊme Ôhitassa senÈsanaÑ gÈhenti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave nissÊme ÔhitassaÑ 
senÈsanaÑ gÈhetabbaÑ, yo gÈheyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| senÈsanaÑ gahetvÈ sabbakÈlaÑ 
paÔibÈhanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave senÈsanaÑ 
gahetvÈ sabbakÈlaÑ paÔibÈhitabbaÑ, yo paÔibÈheyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave vassÈnaÑ temÈsaÑ paÔibÈhituÑ, utukÈlaÑ pana na 
paÔibÈhitunti. 

 Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kati nu kho senÈsanaggÈhÈ”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Tayo me bhikkhave senÈsanaggÈhÈ, 
purimako pacchimako antarÈmuttako. AparajjugatÈya ÈsÈÄhiyÈ purimako 
gÈhetabbo, mÈsagatÈya ÈsÈÄhiyÈ pacchimako gÈhetabbo, aparajjugatÈya 
pavÈraÓÈya ÈyatiÑ vassÈvÈsatthÈya antarÈmuttako gÈhetabbo. Ime kho 
bhikkhave tayo senÈsanaggÈhÈti. 
 

DutiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
_____ 

 
3. TatiyabhÈÓavÈra 

 319. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto 
SÈvatthiyaÑ senÈsanaÑ gahetvÈ aÒÒataraÑ gÈmakÈvÈsaÑ agamÈsi, tatthapi 
senÈsanaÑ aggahesi. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ Èvuso 
ÈyasmÈ Upanando Sakyaputto bhaÓÉanakÈrako kalahakÈrako vivÈdakÈrako 
bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, sacÈyaÑ idha vassaÑ vasissati, 
sabbeva mayaÑ na phÈsu bhavissÈma, handa naÑ pucchÈmÈ”ti. Atha kho te 
bhikkh| ÈyasmantaÑ UpanandaÑ SakyaputtaÑ etadavocuÑ “nanu tayÈ 
Èvuso Upananda SÈvatthiyaÑ senÈsanaÑ gahitan”ti. EvamÈvusoti. KiÑ pana 
tvaÑ Èvuso Upananda eko dve paÔibÈhasÊti. IdhadÈnÈhaÑ Èvuso muÒcÈmi, 
tattha gaÓhÈmÊti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈyasmÈ Upanando 
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Sakyaputto eko dve paÔibÈhessatÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
SaccaÑ kira tvaÑ Upananda eko dve paÔibÈhasÊti. SaccaÑ BhagavÈti. 
Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma tvaÑ moghapurisa eko dve 
paÔibÈhissasi, tattha tayÈ moghapurisa gahitaÑ idha muttaÑ, idha tayÈ 
gahitaÑ tatra muttaÑ, evaÑ kho tvaÑ moghapurisa ubhayattha paribÈhiro. 
NetaÑ moghapurisa appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave ekena dve 
paÔibÈhitabbÈ, yo paÔibÈheyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 
 
 320. * Tena kho pana samayena BhagavÈ bhikkh|naÑ anekapariyÈyena 
vinayakathaÑ kathesi, vinayassa vaÓÓaÑ bhÈsati, vinayapariyattiyÈ vaÓÓaÑ 
bhÈsati, Èdissa Èdissa Èyasmato UpÈlissa vaÓÓaÑ bhÈsati. Bhikkh|naÑ 
etadahosi “BhagavÈ kho anekapariyÈyena vinayakathaÑ katheti, vinayassa 
vaÓÓaÑ bhÈsati, vinayapariyattiyÈ vaÓÓaÑ bhÈsati, Èdissa Èdissa Èyasmato 
UpÈlissa vaÓÓaÑ bhÈsati, handa mayaÑ Èvuso Èyasmato UpÈlissa santike 
vinayaÑ pariyÈpuÓÈmÈ”ti. Te'dha1 bah| bhikkh| therÈ ca navÈ ca majjhimÈ 
ca Èyasmato UpÈlissa santike vinayaÑ pariyÈpuÓanti, ÈyasmÈ UpÈli 
Ôhitakova uddisati therÈnaÑ bhikkh|naÑ gÈravena, therÈpi bhikkh| 
ÔhitakÈva uddisÈpenti dhammagÈravena, tattha therÈ ceva bhikkh| kilamanti, 
ÈyasmÈ ca UpÈli kilamati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave navakena bhikkhunÈ uddisantena samake vÈ Èsane nisÊdituÑ 
uccatare vÈ dhammagÈravena, therena bhikkhunÈ uddisÈpentena samake vÈ 
Èsane nisÊdituÑ nÊcatare vÈ dhammagÈravenÈti. 

 Tena kho pana samayena bah| bhikkh| Èyasmato UpÈlissa santike 
ÔhitakÈ uddesaÑ paÔimÈnentÈ kilamanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave samÈnÈsanikehi saha nisÊditunti. Atha kho 
bhikkh|naÑ etadahosi “kittÈvatÈ nu kho samÈnÈsaniko hotÊ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave tivassantarena saha nisÊditunti. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 187 piÔÔhepi. 1. Te ca (SyÈ, Ka) 
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 Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| samÈnÈsanikÈ maÒce1 

nisÊditvÈ maÒcaÑ bhindiÑsu, pÊÔhe2 nisÊditvÈ pÊÔhaÑ bhindiÑsu. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave tivaggassa maÒcaÑ tivaggassa 
pÊÔhanti. Tivaggopi maÒce nisÊditvÈ maÒcaÑ bhindi. PÊÔhe nisÊditvÈ pÊÔhaÑ 
bhindi -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave duvaggassa maÒcaÑ duvaggassa pÊÔhanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| asamÈnÈsanikehi saha dÊghÈsane 
nisÊdituÑ kukkuccÈyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ÔhapetvÈ paÓÉakaÑ mÈtugÈmaÑ ubhatobyaÒjanakaÑ 
asamÈnÈsanikehi saha dÊghÈsane nisÊditunti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi 
“kittakaÑ pacchimaÑ nu kho dÊghÈsanaÑ hotÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave yaÑ tiÓÓaÑ pahoti, ettakaÑ pacchimaÑ 
dÊghÈsananti. 

 Tena kho pana samaye VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ saÑghassa atthÈya 
sÈÄindaÑ pÈsÈdaÑ kÈrÈpetukÈmÈ hoti hatthinakhakaÑ. Atha kho 
bhikkh|naÑ etadahosi “kiÑ nu kho BhagavatÈ pÈsÈdaparibhogo anuÒÒÈto, 
kiÑ ananuÒÒÈto”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
sabbaÑ pÈsÈdaparibhoganti. 

 Tena kho pana samayena raÒÒo Pasenadissa Kosalassa ayyikÈ kÈla~katÈ 
hoti, tassa kÈla~kiriyÈya saÑghassa bahuÑ akappiyabhaÓÉaÑ upannaÑ hoti, 
seyyathidaÑ, Èsandi palla~ko gonako cittako paÔikÈ paÔalikÈ t|likÈ vikatikÈ 
uddalomÊ ekantalimÊ kaÔÔissaÑ koseyyaÑ kuttakaÑ hatthattharaÑ 
assattharaÑ rathattharaÑ ajinappaveÓi kadalimigappavarapaccattharaÓaÑ 
sa-uttaracchadaÑ ubhatolohitak|padhÈnaÑ. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈsandiyÈ pÈde chinditvÈ paribhuÒjituÑ. 
Palla~kassa vÈÄe bhinditvÈ paribhuÒjituÑ. T|likaÑ vijaÔetvÈ bibbohanaÑ 

kÈtuÑ. AvasesaÑ bh|mattharaÓaÑ3 kÈtunti. 
______________________________________________________________ 
 1. EkamaÒce (SyÈ) 2. EkapÊÔhe (SyÈ) 3. BhummattharaÓaÑ (SÊ, SyÈ) 
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Avissajjiyavatthu 

 321. Tena kho pana samayena SÈvatthiyÈ avid|re aÒÒatarasmiÑ 
gÈmakÈvÈse ÈvÈsikÈ bhikkh| upaddutÈ honti ÈgantukagamikÈnaÑ 
bhikkh|naÑ senÈsanaÑ paÒÒapentÈ. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi 
“etarahi kho mayaÑ Èvuso upaddutÈ ÈgantukagamikÈnaÑ bhikkh|naÑ 
senÈsanaÑ paÒÒapentÈ, handa mayaÑ Èvuso sabbaÑ saÑghikaÑ senÈsanaÑ 
ekassa dema, tassa santakaÑ paribhuÒjissÈmÈ”ti. Te sabbaÑ saÑghikaÑ 
senÈsanaÑ ekassa adaÑsu. ŒgantukÈ bhikkh| te bhikkh| etadavocuÑ 
“amhÈkaÑ Èvuso senÈsanaÑ paÒÒapethÈ”ti. NatthÈvuso saÑghikaÑ 
senÈsanÑ, sabbaÑ amhÈhi ekassa dinnanti. KiÑ pana tumhe Èvuso 
saÑghikaÑ senÈsanaÑ vissajjethÈti. EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ 
-pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma bhikkh| saÑghikaÑ 
senÈsanaÑ vissajjessantÊ”ti1. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave bhikkh| saÑghikaÑ senÈsanaÑ 
vissajjentÊti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi 
nÈma te bhikkhave moghapurisÈ saÑghikaÑ senÈsanaÑ vissajjessanti. 
NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ pasÈdaya -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 

 PaÒcimÈni bhikkhave avissajjiyÈni, na vissajjetabbÈni2 saÑghena vÈ 
gaÓena vÈ puggalena vÈ, vissajjitÈnipi avissajjitÈni honti, yo vissajjeyya, 
Èpatti thullaccayassa. KatamÈni paÒca. ŒrÈmo, ÈrÈmavatthu, idaÑ paÔhamaÑ 
avissajjiyaÑ, na vissajjetabbaÑ saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ 
vissajjitampi avissajjitaÑ hoti, yo vissajjeyya, Èpatti thullaccayassa. 

 VihÈro, vihÈravatthu, idaÑ dutiyaÑ avissajjiyaÑ, na vissajjetabbaÑ, 
saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vissajjitampi avissajjitaÑ hoti, yo 
vissajjeyya, Èpatti thullaccayassa. 

 MaÒco, pÊÔhaÑ, bhisi, bibbohanaÑ, idaÑ tatiyaÑ avissajjiyaÑ, na 
vissajjetabbaÑ saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vissajjitampi 
avissajjitaÑ hoti, yo vissajjeyya, Èpatti thullaccayassa. 
______________________________________________________________ 
 1. VissajjissantÊti (Ka) 2. Na vissajjitabbÈni (Ka) 
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 LohakumbhÊ, lohabhÈÓakaÑ, lohavÈrako, lohakaÔÈhaÑ, vÈsi, parasu1, 
kuÔhÈrÊ2, kudÈlo, nikhÈdanaÑ, idaÑ catutthaÑ avissajjiyaÑ, na 
vissajjetabbaÑ saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vissajjitampi 
avissajjitaÑ hoti, yo vissajjeyya, Èpatti thullaccayassa. 

 Valli, veÄu, muÒjaÑ, pabbajaÑ3, mattikÈ, dÈrubhaÓÉaÑ, 
mattikÈbhaÓÉaÑ, idaÑ paÒcamaÑ avissajjiyaÑ, na vissajjetabbaÑ saÑghena 
vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vissajjitampi avissajjitaÑ hoti, yo vissajjeyya, 
Èpatti thullaccayassa. ImÈni kho bhikkhave paÒca avissajjiyÈni, na 
vissajjetabbÈni saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vissajjitÈnipi 
avissajjitÈni honti, yo vissajjeyya, Èpatti thullaccayassÈti. 
 

Avebha~giyavatthu 

 322. Atha kho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
KÊÔÈgiri tena cÈrikaÑ pakkÈmi mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ 
paÒcamattehi bhikkhusatehi SÈriputtamoggallÈnehi ca. AssosuÑ kho 
AssajipunabbasukÈ bhikkh| “BhagavÈ kira KÊÔÈgiriÑ Ègacchati mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi 
SÈriputtamoggallÈnehi ca. Handa mayaÑ Èvuso sabbaÑ saÑghikaÑ 
senÈsanaÑ bhÈjema, pÈpicchÈ SÈriputtamoggallÈnÈ pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ 
vasaÑ gatÈ, na mayaÑ tesaÑ senÈsanaÑ paÒÒapessÈmÈ”ti. Te sabbaÑ 
saÑghikaÑ senÈsanaÑ bhÈjesuÑ. Atha kho BhagavÈ anupubbena cÈrikaÑ 
caramÈno yena KÊÔÈgiri tadavasari. Atha kho BhagavÈ sambahule bhikkh| 
Èmantesi–gacchatha tumhe bhikkhave, Assajipunabbasuke bhikkh| 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadetha “BhagavÈ Èvuso Ègacchati mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi 
SÈriputtamoggallÈnehi ca, Bhagavato ca Èvuso senÈsanaÑ paÒÒapetha 
bhikkhusaÑghassa ca SÈriputtamoggallÈnÈnaÒcÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te 
bhikkh| Bhagavato paÔissutvÈ yena AssajipunabbasukÈ bhikkh| 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ Assajipunabbasuke bhikkh| etadavocuÑ 
“BhagavÈ Èvuso Ègacchati mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi 
bhikkhusatehi SÈriputtamoggallÈnehi ca, Bhagavato ca Èvuso 
______________________________________________________________ 
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senÈsanaÑ paÒÒapetha bhikkhusaÑghassa ca SÈriputtamoggallÈnÈnaÒcÈ”ti. 
NatthÈvuso saÑghikaÑ senÈsanaÑ, sabbaÑ amhehi bhÈjitaÑ, svÈgataÑ 
Èvuso Bhagavato, yasmiÑ vihÈre BhagavÈ icchissati, tasmiÑ vihÈre 
vasissati, pÈpicchÈ SÈriputtamoggallÈnÈ pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ, na 
mayaÑ tesaÑ senasanaÑ paÒÒapessÈmÈti. KiÑ pana tumhe Èvuso 
saÑghikaÑ senÈsanaÑ bhÈjitthÈti. EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ 
-pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma AssajipunabbasukÈ 
bhikkh| saÑghikaÑ senÈsanaÑ bhÈjessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma te bhikkhave 
moghapurisÈ saÑghikaÑ senÈsanaÑ bhÈjessanti. NetaÑ bhikkhave 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi– 

 PaÒcimÈni bhikkhave avebha~giyÈni1, na vibhajitabbÈni saÑghena vÈ 
gaÓena vÈ puggalena vÈ, vibhattÈnipi avibhattÈni honti, yo vibhajeyya, Èpatti 
thullaccayassa. KatamÈni paÒca. ŒrÈmo, ÈrÈmavatthu, idaÑ paÔhamaÑ 
avebha~giyaÑ, na vibhajitabbaÑ saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, 
vibhattampi avibhattaÑ hoti, yo vibhajeyya, Èpatti thullaccayassa. 

 VihÈro, vihÈravatthu, idaÑ dutiyaÑ avebha~giyaÑ, na vibhajitabbaÑ 
saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vibhattampi avibhattaÑ hoti, yo 
vibhajeyya, Èpatti thullaccayassa. 

 MaÒco, pÊÔhaÑ, bhisi, bibbohanaÑ, idaÑ tatiyaÑ ave~giyaÑ, na 
vibhajitabbaÑ saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vibhattampi 
avibhattaÑ hoti, yo vibhajeyya, Èpatti thullaccayassa. 

 LohakumbhÊ, lohabhÈÓakaÑ, lohavÈrako, lohakaÔÈhaÑ, vÈsÊ, parasu, 
kuÔhÈrÊ, kudÈlo, nikhÈdanaÑ, idaÑ catutthaÑ avebha~giyaÑ, na 
vibhajitabbaÑ saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vibhattampi 
avibhattaÑ hoti, yo vibhajeyya, Èpatti thullaccayassa. 

 VallÊ, veÄu, muÒjaÑ, pabbajaÑ, tiÓaÑ, mattikÈ, dÈrubhaÓÉaÑ, 
mattikÈbhaÓÉaÑ, idaÑ paÒcamaÑ avebha~giyaÑ, na vibhajitabbaÑ 
saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, 
______________________________________________________________ 
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vibhattaÑpi avibhattaÑ hoti, yo vibhajeyya, Èpatti thullaccayassa. ImÈni kho 
bhikkhave paÒca bhikkhave paÒca avebha~giyÈni, na vibhajitabbÈni 
saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vibhattÈnipi avibhattÈni honti, yo 
vibhajeyya, Èpatti thullaccayassÈti. 
 

NavakammadÈnakathÈ 

 323. Atha kho BhagavÈ KÊÔÈgirismiÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
ŒÄavÊ tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena ŒÄavÊ 
tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave cetiye. Tena 
kho pana samayena ŒÄavakÈ1 bhikkh| evarupÈni navakammÈni denti, 
piÓÉanikkhepanamattenapi navakammaÑ denti, kuÔÔalepanamattenapi 
navakammaÑ denti, dvÈraÔÔhapanamattenapi navakammaÑ denti, 
aggaÄavaÔÔikaraÓamattenapi navakammaÑ denti, ÈlokasandhikaraÓamattenapi 
navakammaÑ denti, setavaÓÓakaraÓamattenapi navakammaÑ denti, 
kÈÄavaÓÓakaraÓamattenapi navakammaÑ denti, gerukaparikammakaraÓa-
mattenapi navakammaÑ denti, chÈdanamattenapi navakammaÑ denti, 
bandhanamattenapi navakammaÑ denti, bhaÓÉikÈÔÔhapanamattenapi 
navakammaÑ denti, khaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓamattenapi navakammaÑ 
denti, paribhaÓÉakaraÓamattenapi navakammaÑ denti, vÊsativassikampi 
navakammaÑ denti, tiÑsavassikampi navakammaÑ denti, yÈvajÊvikampi 
navakammaÑ denti, dh|makÈlikampi pariyositaÑ vihÈraÑ navakammaÑ 
denti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ 
hi nÈma ŒÄavakÈ bhikkh| evar|pÈni navakammÈni dassanti, 
piÓÉanikkhepanamattenapi navakammaÑ dassanti, kuÔÔalepanamattenapi. 
DvÈraÔÔhapanamattenapi. AggaÄavaÔÔikaraÓamattenapi. ŒlokasandhikaraÓa-
mattenapi. SetavaÓÓakaraÓamattenapi. KÈÄavaÓÓakaraÓamattenapi. 
GerukaparikammakaraÓamattenapi. ChÈdanamattenapi. Bandhanamattenapi. 
BhaÓÉikÈÔÔhapanamattenapi. KhaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓamattenapi. 
ParibhaÓÉakaraÓamattenapi. VÊsativassikampi. TiÑsavassikampi. 
YÈvajÊvikampi. Dh|makÈli kampi pariyositaÑ vihÈraÑ navakammaÑ 
dassantÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave 
-pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave piÓÉanikkhepanamattena navakammaÑ 
dÈtabbaÑ -pa-. Na kuÔÔalepanamattena navakammaÑ dÈtabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
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na dvÈraÔÔhapanamattena navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na aggaÄavaÔÔikaraÓa-
mattena navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na ÈlokasandhikaraÓamattena 
navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na setavaÓÓakaraÓamattena navakammaÑ 
dÈtabbaÑ. Na kÈÄavaÓÓakaraÓamattena navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na 
gerukaparikammakaraÓamattena navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na 
chÈdanamattena navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na bandhanamattena 
navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na bhaÓÉikÈÔÔhapanamattena navakammaÑ 
dÈtabbaÑ. Na khaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓamattena navakammaÑ dÈtabbaÑ. 
Na paribhaÓÉakaraÓamattena navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na vÊsativassikaÑ 
navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na tiÑsavassikaÑ navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na 
yÈvajÊvikaÑ navakammaÑ dÈtabbaÑ. Na dh|makÈlikampi pariyositaÑ 
vihÈraÑ navakammaÑ dÈtabbaÑ, yo dadeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi 
bhikkhave akataÑ vÈ vippakataÑ vÈ navakammaÑ dÈtuÑ, khuddake vihÈre 
kammaÑ oloketvÈ chappaÒcavassikaÑ navakammaÑ dÈtuÑ, aÉÉhayoge 
kammaÑ oloketvÈ sattaÔÔhavassikaÑ navakammaÑ dÈtuÑ, mahallake vihÈre 
pÈsÈde vÈ kammaÑ oloketvÈ dasadvÈdasavassikaÑ navakammaÑ dÈtun”ti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| sabbe vihÈre navakammaÑ denti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave sabbe vihÈre navakammaÑ 
dÈtabbaÑ, yo dadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| ekassa dve denti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ekassa dve dÈtabbÈ, yo dadeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| navakammaÑ gahetvÈ aÒÒaÑ vÈsenti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave navakammaÑ gahetvÈ aÒÒo 
vÈsetabbo, yo vÈseyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| navakammaÑ gahetvÈ saÑghikaÑ 
paÔibÈhanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave navakammaÑ 
gahetvÈ saÑghikaÑ paÔibÈhitabbaÑ, yo paÔibÈheyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ekaÑ varaseyyaÑ gahetunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| nissÊme Ôhitassa navakammaÑ denti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave nissÊme Ôhitassa 
navakammaÑ dÈtabbaÑ, yo dadeyya Èpatti dukkaÔassÈti. 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| navakammaÑ gahetvÈ sabbakÈlaÑ 
paÔibÈhanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave navakammaÑ 
gahetvÈ sabbakÈlaÑ paÔibÈhitabbaÑ, yo paÔibÈheyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave vassÈnaÑ temÈsaÑ paÔibÈhituÑ. UtukÈlaÑ pana na 
paÔibÈhitunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| navakammaÑ gahetvÈ pakkamantipi 
vibbhamantipi, kÈlaÑpi karonti, sÈmaÓerÈpi paÔijÈnanti, sikkhaÑ 
paccakkhÈtakÈpi paÔijÈnanti, antimavatthuÑ ajjhÈpannakÈpi paÔijÈnanti, 
ummattakÈpi paÔijÈnanti, khittacittÈpi paÔijÈnanti, vedanÈÔÔÈpi paÔijÈnanti, 
ÈpattiyÈ adassane ukkhittakÈpi paÔijÈnanti, ÈpattiyÈ appaÔikamme 
ukkhittakÈpi paÔijÈnanti, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhittakÈpi 
paÔijÈnanti, paÓÉakÈpi paÔijÈnanti, theyyasaÑvÈsakÈpi paÔijÈnanti, 
titthiyapakkantakÈpi paÔijÈnanti, tiracchÈnagatÈpi paÔijÈnanti, mÈtughÈtakÈpi 
paÔijÈnanti, pitughÈtakÈpi paÔijÈnanti, arahantaghÈtakÈpi paÔijÈnanti, 
bhikkhunid|sakÈpi paÔijÈnanti, saÑghabhedakÈpi paÔijÈnanti, 
lohituppÈdakÈpi paÔijÈnanti, ubhatobyaÒjanakÈpi paÔijÈnanti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaÑ gahetvÈ pakkamati, “mÈ 
saÑghassa hÈyÊ”ti aÒÒassa dÈtabbaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaÑ gahetvÈ vibbhamati -pa- 
kÈlaÑ karoti. SÈmaÓero paÔijÈnÈti. SikkhaÑ paccakkhÈtako paÔijÈnÈti. 
AntimavatthuÑ ajjhÈpannako paÔijÈnÈti. Ummattako paÔijÈnÈti. Khittacitto 
paÔijÈnÈti. VedanÈÔÔo paÔijÈnÈti. ŒpattiyÈ adassane ukkhittako paÔijÈnÈti. 
ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhittako paÔijÈnÈti. PÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge ukkhittako paÔijÈnÈti. PaÓÉako paÔijÈnÈti. TheyyasaÑvÈsako 
paÔijÈnÈti. Titthiyapakkantako paÔijÈnÈti. TiracchÈnagato paÔijÈnÈti. 
MÈtughÈtako paÔijÈnÈti. PitughÈtako paÔijÈnÈti. ArahantaghÈtako paÔijÈnÈti. 
Bhikkhunid|sako paÔijÈnÈti. SaÑghabhedako paÔijÈnÈti. LohituppÈdako 
paÔijÈnÈti. UbhatobyaÒjanako paÔijÈnÈti, “mÈ saÑghassa hÈyÊ”ti aÒÒassa 
dÈtabbaÑ. 
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 Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaÑ gahetvÈ vippakate 
pakkamati, “mÈ saÑghassa hÈyÊ”ti aÒÒassa dÈtabbaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaÑ gahetvÈ vippakate 
vibbhamati -pa-. UbhatobyaÒjanako paÔijÈnÈti, “mÈ saÑghassa hÈyÊ”ti 
aÒÒassa dÈtabbaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaÑ gahetvÈ pariyosite 
pakkamati, tassevetaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaÑ gahetvÈ pariyosite 
vibbhamati -pa- kÈlaÑ karoti. SÈmaÓero paÔijÈnÈti. SikkhaÑ paccakkhÈtako 
paÔijÈnÈti. AntimavatthuÑ ajjhÈpannako paÔijÈnÈti. SaÑgho sÈmÊ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaÑ gahetvÈ pariyosite 
ummattako paÔijÈnÈti. Khittacitto paÔijÈnÈti. VedanÈÔÔo paÔijÈnÈti. ŒpattiyÈ 
adassane ukkhittako paÔijÈnÈti. ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhittako paÔijÈnÈti. 
PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge ukkhittako paÔijÈnÈti, tassevetaÑ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaÑ gahetvÈ pariyosite paÓÉako 
paÔijÈnÈti. TheyyasaÑvÈsako paÔijÈnÈti. Titthiyapakkantako paÔijÈnÈti. 
TiracchÈnagato paÔijÈnÈti. MÈtughÈtako paÔijÈnÈti. PitughÈtako paÔijÈnÈti. 
ArahantaghÈtako paÔijÈnÈti. BhikkhunÊd|sako paÔijÈnÈti. SaÑghabhedako 
paÔijÈnÈti. LohituppÈdako paÔijÈnÈti. UbhatobyaÒjanako paÔijÈnÈti, saÑgho 
sÈmÊ. 
 

AÒÒatraparibhogapaÔikkhepÈdi 

 324. * 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 
aÒÒatara paribhogo aÒÒatra paribhuÒjitabbo, yo paribhuÒjeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 1. 83 piÔÔhepi. 
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 * Tena kho pana samayena bhikkh| uposathaggampi sannisajjampi 
harituÑ kukkuccÈyantÈ chamÈya nisÊdanti, gattÈnipi cÊvarÈnipi paÑsukitÈni 
honti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave tÈvakÈlikaÑ 
haritunti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa mahÈvihÈro undriyati, bhikkh| 
kukkuccÈyantÈ senÈsanaÑ nÈtiharanti1. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave guttatthÈya haritunti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa senÈsanaparikkhÈriko mahaggho 
kambalo uppanno hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave phÈtikammatthÈya parivattetunti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa senÈsanaparikkhÈrikaÑ 
maghagghaÑ dussaÑ uppannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave phÈtikammatthÈya parivattetunti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa acchacammaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave pÈdapucchaniÑ 
kÈtunti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa cakkalikaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave pÈdapuÒchaniÑ 
kÈtunti. 

 Tena kho pana samayena saÑghassa coÄakaÑ uppannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave pÈdapuÒchaniÑ 
kÈtunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| adhotehi pÈdehi senÈsanaÑ 
akkamanti, senÈsanaÑ dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave adhotehi pÈdehi senÈsanaÑ akkamitabbaÑ, yo akkameyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| allehi pÈdehi senÈsanaÑ akkamanti, 
senÈsanaÑ dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave allehi 
pÈdehi senÈsanaÑ akkamitabbaÑ, yo akkameyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 1. 83 piÔÔhepi. 1. NÈbhiharanti (Ka) 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| sa-upÈhanÈ senÈsanaÑ akkamanti, 
senÈsanaÑ dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
sa-upÈhanena senÈsanaÑ akkamitabbaÑ, yo akkameyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| parikammakatÈya bh|miyÈ 
niÔÔhubhanti, vaÓÓo dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
parikammakatÈya bh|miyÈ niÔÔhubhitabbaÑ, yo niÔÔhubheyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave kheÄamallakanti. 

 Tena kho pana samayena maÒcapÈdÈpi pÊÔhapÈdÈpi parikammakataÑ 
bh|miÑ vilikhanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
coÄakena paliveÔhetunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| parikammakataÑ bhittiÑ apassenti, 
vaÓÓo dussati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
parikammakatÈ bhitti apassetabbÈ, yo apasseyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave apassenaphalakanti. ApassenaphalakaÑ heÔÔhato 
bh|miÑ vilikhati uparito bhittiÑ ca. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave heÔÔhato ca uparito ca coÄakena paliveÔhetunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| dhotapÈdakÈ nipajjituÑ 
kukkuccÈyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
paccattharitvÈ nipajjitunti. 
 

SaÑghabhattÈdi-anujÈnana 

 325. Atha kho BhagavÈ ŒÄaviyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
RÈjagahaÑ tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
RÈjagahaÑ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena RÈjagahaÑ dubbhikkhaÑ hoti, 
manussÈ na sakkonti saÑghabhattaÑ kÈtuÑ, icchanti uddesabhattaÑ 
nimantanaÑ salÈkabhattaÑ pakkhikaÑ uposathikaÑ pÈÔipadikaÑ kÈtuÑ. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave saÑghabhattaÑ 
uddesabhattaÑ nimantanaÑ salÈkabhattaÑ pakkhikaÑ uposathikaÑ 
pÈÔipadikanti. 
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Bhattuddesakasammuti 

 326. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| attano varabhattÈni 
gahetvÈ lÈmakÈni bhattÈni bhikkh|naÑ denti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgataÑ bhikkhuÑ 
bhattuddesakaÑ sammannituÑ, yo na chandÈgatiÑ gaccheyya, na dosÈgatiÑ 
gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, na bhayÈgatiÑ gaccheyya, 
uddiÔÔhÈnuddiÔÔhaÒca jÈneyya. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbo, 
paÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ bhattuddesakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
bhattuddesakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno bhattuddesakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu bhattuddesako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Atha kho bhattuddesakÈnaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “kathaÑ nu kho 
bhattaÑ uddisitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave salÈkÈya vÈ paÔÔikÈya vÈ1 upanibandhitvÈ opuÒjitvÈ bhattaÑ 
uddisitunti. 
 

SenÈsana paÒÒÈpakÈdisammuti 

 327. Tena kho pana samayena saÑghassa senÈsanapaÒÒÈpako na hoti 
-pa- bhaÓÉÈgÈriko na hoti -pa- cÊvarappaÔiggÈhako na hoti -pa- 
cÊvarabhÈjako na hoti -pa- yÈgubhÈjako na hoti -pa- phalabhÈjako na hoti 
-pa- khajjakabhÈjako na hoti, khajjakaÑ abhÈjiyamÈnaÑ nassati. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgataÑ 
bhikkhuÑ khajjakabhÈjakaÑ sammannituÑ, yo na chandÈgatiÑ gaccheyya, 
na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, na bhayÈgatiÑ 
______________________________________________________________ 
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gaccheyya, bhÈjitÈbhÈjitaÒca jÈneyya. EvaÒca pana bhikkhave 
sammannitabbo, paÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ khajjakabhÈjakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkuÑ 
khajjakabhÈjakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno khajjakabhÈjakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu khajjakabhÈjako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

Appamattakavissajjakasammuti 

 328. Tena kho pana samayena saÑghassa bhaÓÉÈgÈre appamattako 
parikkhÈro uppanno1 hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgataÑ bhikkhuÑ appamattakavissajjakaÑ 
sammannituÑ, yo na chandÈgatiÑ gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na 
mohÈgatiÑ gaccheyya, na bhayÈgatiÑ gaccheyya, vissajjitÈvissajjitaÒca 
jÈneyya. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbo, paÔhamaÑ bhikkhu 
yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ appamattakavissajjakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
appamattakavissajjakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno appamattakavissajjakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa 
nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu appamattakavissajjako, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
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 Tena appamattakavissajjakena bhikkhunÈ ekÈ1 s|ci dÈtabbÈ, satthakaÑ 
dÈtabbaÑ, upÈhanÈ dÈtabbÈ, kÈyabandhanaÑ dÈtabbaÑ, aÑsabaddhako 
dÈtabbo, parissÈvanaÑ dÈtabbaÑ, dhammakaraÓo dÈtabbo, kusi dÈtabbÈ, 
aÉÉhakusi dÈtabbÈ, maÓÉalaÑ dÈtabbaÑ, aÉÉhamaÓÉalaÑ dÈtabbaÑ, 
anuvÈto dÈtabbo, paribhaÓÉaÑ dÈtabbaÑ. Sace hoti saÑghassa sappi vÈ 
telaÑ vÈ madhu vÈ phÈÓitaÑ vÈ, sakiÑ paÔisÈyituÑ dÈtabbaÑ. Sace punapi 
attho hoti, punapi dÈtabbaÑ. 
 

SÈÔiyaggÈhÈpakÈdisammuti 

 329. Tena kho pana samayena saÑghassa sÈÔiyaggÈhÈpako na hoti -pa- 
pattaggÈhÈpako na hoti -pa- ÈrÈmikapesako na hoti -pa- sÈmaÓerapesako na 
hoti, sÈmaÓerÈ apesiyamÈnÈ kammaÑ na karonti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgataÑ bhikkhuÑ 
sÈmaÓerapesakaÑ sammannituÑ, yo na chandÈgatiÑ gaccheyya, na 
dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, na bhayÈgatiÑ gaccheyya, 
pesitÈpesitaÒca jÈneyya. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbo, paÔhamaÑ 
bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ sÈmaÓerapesakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ 
sÈmaÓerapesakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa 
bhikkhuno sÈmaÓerapesakassa sammuti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so 
bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu sÈmaÓerapesako, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 

TatiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
 

SenÈsanakkhandhako chaÔÔho. 
______________________________________________________________ 
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TassuddÈnaÑ 

   VihÈraÑ BuddhaseÔÔhena, apaÒÒattaÑ tadÈ ahu. 
   TahaÑ tahaÑ nikkhamanti, vÈsÈ te JinasÈvakÈ. 

   SeÔÔhÊ gahapati disvÈ, bhikkh|naÑ idamabravi. 
   KÈrÈpeyyaÑ vaseyyÈtha, paÔipucchiÑsu nÈyakaÑ. 

   VihÈraÑ aÉÉhayogaÒca, pÈsÈdaÑ hammiyaÑ guhaÑ. 
   PaÒcaleÓaÑ anuÒÒÈsi, vihÈre seÔÔhi kÈrayi. 

   Jano vihÈraÑ kÈreti, akavÈÔaÑ asaÑvutaÑ. 
   KavÈÔaÑ piÔÔhasaÑghÈÔaÑ, udukkhalaÒca uttari. 

   ŒviÒchanacchiddaÑ rajjuÑ, vaÔÔiÒca kapisÊsakaÑ. 
   S|cighaÔitÈÄacchiddaÑ, lohakaÔÔhavisÈÓakaÑ. 

   YantakaÑ s|cikaÒceva, chadanaÑ ullittÈvalittÑ.  
   VedijÈlasalÈkaÒca, cakkali santharena ca. 

   MiÉÉhi bidalamaÒcaÒca, sosÈnikamasÈrako. 
   BundikuÄirapÈdaÒca, ÈhaccÈsandi uccake. 

   Satta~go ca bhaddapÊÔhaÑ, pÊÔhakeÄakapÈdakaÑ. 
   ŒmalÈphalakÈ kocchÈ, palÈlapÊÔhameva ca. 

   UccÈhipaÔipÈdakÈ, aÔÔha~guli ca pÈdakÈ. 
   SuttaÑ aÔÔhapadaÑ coÄaÑ, t|likaÑ aÉÉhakÈyikaÑ. 

   Giraggo bhisiyo cÈpi, dussaÑ senÈsanaÑpi ca. 
   OnaddhaÑ heÔÔhÈ patati, uppÈÔetvÈ haranti ca. 

   BhattiÒca hatthabhattiÒca, anuÒÒÈsi TathÈgato.  
   TitthiyÈ vihÈre cÈpi, thusaÑ saÓhaÒca mattikÈ. 

   IkkÈsaÑ pÈÓikaÑ kuÓÉaÑ, sÈsapaÑ sitthatelakaÑ. 
   Ussanne paccuddharituÑ, parusaÑ gaÓÉumattikaÑ. 

   IkkÈsaÑ paÔibhÈnaÒca, nÊcÈ cayo ca ÈruhaÑ. 
   Paripatanti ÈÄakÈ, aÉÉhakuÔÔaÑ tayo puna. 
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   Khuddake kuÔÔapÈdo ca, ovassati saraÑ khilaÑ. 
   CÊvaravaÑsaÑ rajjuÒca, ÈÄindaÑ kiÔikena ca.  

   ŒlambanaÑ tiÓacuÓÓaÑ, heÔÔhÈmagge nayaÑ kare. 
   AjjhokÈse otappati, sÈlaÑ heÔÔhÈ ca bhÈjanaÑ. 

   VihÈro koÔÔhako ceva, pariveÓaggisÈlakaÑ. 
   ŒrÈme ca puna koÔÔhe, heÔÔhaÒÒeva nayaÑ kare. 

   SudhaÑ anÈthapiÓÉi ca, saddho SÊtavanaÑ agÈ. 
   DiÔÔhadhammo nimantesi, saha saÑghena nÈyakaÑ. 

   ŒÓÈpesantarÈmagge, ÈrÈmaÑ kÈrayÊ gaÓo. 
   VesÈliyaÑ navakammaÑ, purato ca pariggahi. 

   Ko arahati bhattagge, tittiraÒca avandiyÈ.  
   PariggahitantaragharÈ, t|lo SÈvatthi osari. 

   PatiÔÔhÈpesi ÈrÈmaÑ, bhattagge ca kolÈhalaÑ. 
   GilÈnÈ varaseyyÈ ca, lesÈ sattarasÈ tahiÑ. 

   Kena nu kho kathaÑ nu kho, vihÈraggena bhÈjayi. 
   PariveÓaÑ anubhÈgaÒca, akÈmÈ bhÈgaÑ no dade. 

   NissÊmaÑ sabbakÈlaÒca, gÈhÈ senÈsane tayo.  
   Upanando ca vaÓÓesi, ÔhitakÈ samakÈsanÈ. 

   SamÈnÈsanikÈ bhindiÑsu, tivaggÈ ca duvaggikaÑ. 
   AsamÈnÈsanikÈ dÊghaÑ, sÈÄindaÑ paribhuÒjituÑ. 

   AyyikÈ ca avid|re, bhÈjitaÒca KÊÔÈgire. 
   ŒÄavÊ piÓÉakakuÔÔehi, dvÈra-aggaÄavaÔÔikÈ. 

   ŒlokasetakÈÄaÒca, geruchÈdanabandhanÈ. 
   BhaÓÉikhaÓÉaparibhaÓÉaÑ, vÊsa tiÑsÈ ca kÈlikÈ. 

   Osite akataÑ vippaÑ, khudde chappaÒcavassikaÑ. 
   AÉÉhayoge ca sattaÔÔha, mahalle dasa dvÈdasa. 

   SabbaÑ vihÈraÑ ekassa, aÒÒaÑ vÈsenti saÑghikaÑ. 
   NissÊmaÑ sabbakÈlaÒca, pakkami vibbhamanti ca. 
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   KÈlaÒca sÈmaÓeraÒca, sikkhÈpaccakkha-antimaÑ. 
   UmmattakhittacittÈ ca, vedanÈpattidassanÈ. 

   AppaÔikammadiÔÔhiyÈ, paÓÉakÈ theyyatitthiyÈ. 
   TiracchÈnamÈtupitu, arahantÈ ca d|sakÈ. 

   BhedakÈ lohituppÈdÈ, ubhato cÈpi byaÒjanakÈ. 
   MÈ saÑghassa parihÈyi, kammaÑ aÒÒassa dÈtave. 

   Vippakate ca aÒÒassa, kate tasseva pakkame. 
   Vibbhamati kÈla~kato, sÈmaÓero ca jÈyati. 

   PaccakkhÈto ca sikkhÈya, antimajjhÈpannako yadi. 
   SaÑghova sÈmiko hoti, ummattakhittavedanÈ. 

   AdassanÈppaÔikamme, diÔÔhi tasseva hoti taÑ. 
   PaÓÉako theyyatitthÊ ca, tiracchÈnamÈtupettikaÑ. 

   GhÈtako d|sako cÈpi, bhedalohitabyaÒjanÈ. 
   PaÔijÈnÈti yadi so, saÑghova hoti sÈmiko. 

   HarantaÒÒatra kukkuccaÑ, undriyati ca kambalaÑ. 
   DussaÑ ca cammacakkalÊ, coÄakaÑ akkamanti ca. 

   AllÈ upÈhanÈniÔÔhu, likhanti apassenti ca. 
   ApassenaÑ likhateva, dhotapaccattharena ca.  

   RÈjagahe na sakkonti, lÈmakaÑ bhattuddesakaÑ. 
   KathaÑ nu kho paÒÒÈpakaÑ, bhaÓÉÈgÈrikasammuti. 

   PaÔiggÈhabhÈjako cÈpi, yÈgu ca phalabhÈjako. 
   KhajjakabhÈjako ceva, appamattakavissajje. 

   SÈÔiyaggÈhÈpako ceva, tatheva pattaggÈhako. 
   ŒrÈmikasÈmaÓera, pesakassa ca sammuti. 

   SabbÈbhibh| lokavid|, hitacitto VinÈyako. 
   LeÓatthaÒca sukhatthaÒca, jhÈyituÒca vipassitunti. 

SenÈsanakkhandhako niÔÔhito.

 



 

7. SaÑghabhedakakkhandhaka 
 

1. PaÔhamabhÈÓavÈra 
 

ChasakyapabbajjÈkathÈ 

 330. Tena samayena Buddho BhagavÈ AnupiyÈyaÑ viharati AnupiyaÑ 
nÈma MallÈnaÑ nigamo. Tena kho pana samayena abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ 
SakyakumÈrÈ BhagavantaÑ pabbajitaÑ anupabbajanti. Tena kho pana 
samayena MahÈnÈmo ca Sakko Anuruddho ca Sakko dvebhÈtikÈ honti. 
Anuruddho Sakko sukhumÈlo hoti, tassa tayo pÈsÈdÈ honti eko hemantiko 
eko gimhiko eko vassiko, so vassike pÈsÈde cattÈro mÈse1 nippurisehi 
t|riyehi paricÈrayamÈno2 na heÔÔhÈpÈsÈdaÑ orohati. Atha kho MahÈnÈmassa 
Sakkassa etadahosi “etarahi kho abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ SakyakumÈrÈ 
BhagavantaÑ pabbajitaÑ anupabbajanti, amhÈkaÒca pana kulÈ natthi koci 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, yaÑn|nÈhaÑ vÈ pabbajeyyaÑ, Anuruddho 
vÈ”ti. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena Anuruddho Sakko tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ AnuruddhaÑ SakkaÑ etadavoca “etarahi tÈta Anuruddha 
abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ SakyakumÈrÈ BhagavantaÑ pabbajitaÑ anupabbajanti, 
amhÈkaÒca pana kulÈ natthi koci agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, tena hi 
tvaÑ vÈ pabbaja, ahaÑ vÈ pabbajissÈmÊ”ti, ahaÑ kho sukhumÈlo, nÈhaÑ 
sakkomi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ, tvaÑ pabbajÈhÊti. Ehi kho te tÈta 
Anuruddha, gharÈvÈsatthaÑ anusÈsissÈmi. PaÔhamaÑ khettaÑ 
kasÈpetabbaÑ, kasÈpetvÈ vapÈpetabbaÑ, vapÈpetvÈ udakaÑ abhinetabbaÑ, 
udakaÑ abhinetvÈ udakaÑ ninnetabbaÑ, udakaÑ ninnetvÈ niddhÈpetabbaÑ, 
niddhÈpetvÈ3 lavÈpetabbaÑ, lavÈpetvÈ ubbÈhÈpetabbaÑ, ubbÈhÈpetvÈ 
puÒjaÑ kÈrÈpetabbaÑ, puÒjaÑ kÈrÈpetvÈ maddÈpetabbaÑ, maddÈpetvÈ 
palÈlÈni uddharÈpetabbÈni, palÈlÈni uddharÈpetvÈ bhusikÈ uddharÈpetabbÈ, 
bhusikaÑ uddharÈpetvÈ opunÈpetabbaÑ4, opunÈpetvÈ atiharÈpetabbaÑ, ati- 
______________________________________________________________ 
 1. Vassike pÈsÈde vassike cattÈro mÈse (SÊ) 2. ParicÈriyamÈno (Ka) 
 3. NiÉÉahetabbaÑ, niÉÉatvÈ (SÊ) 
 4. OphunÈpetabbaÑ (SyÈ, Ka), ophuÓÈpetabbaÑ (YojanÈ)
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harÈpetvÈ Èyatimpi vassaÑ evameva kÈtabbaÑ, Èyatimpi vassaÑ evameva 
kÈtabbanti. Na kammÈ khÊyanti, na kammÈnaÑ anto paÒÒÈyati, kadÈ kammÈ 
khÊyissanti, kadÈ kammÈnaÑ anto paÒÒÈyissati, kadÈ mayaÑ appossukkÈ 
paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈ sama~gÊbh|tÈ paricÈressÈmÈti. Na hi tÈta 
Anuruddha kammÈ khÊyanti, na kammÈnaÑ anto paÒÒÈyati, akhÊÓeva 
kamme pitaro ca pitÈmahÈ ca kÈla~katÈti. Tena hi tvaÒÒeva gharÈvÈsatthena 
upajÈnÈhi, ahaÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmÊti. 

 Atha kho Anuruddho Sakko yena mÈtÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
mÈtaraÑ etadavoca “icchÈmahaÑ amma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ, 
anujÈnÈhi maÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. EvaÑ vutte 
Anuruddhassa Sakkassa mÈtÈ AnuruddhaÑ SakkaÑ etadavoca “tumhe kho 
me tÈta Anuruddha dve puttÈ piyÈ manÈpÈ appaÔik|lÈ, maraÓenapi vo 
akÈmakÈ vinÈ bhavissÈmi, kiÑ panÈhaÑ tumhe jÊvante anujÈnissÈmi 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho 
Anuruddho Sakko mÈtaraÑ etadavoca “icchÈmahaÑ amma agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajituÑ, anujÈnÈhi maÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈyÈ”ti1. Tena kho pana samayena Bhaddiyo SakyarÈjÈ SakyÈnaÑ 
rajjaÑ kÈresi, so ca Anuruddhassa Sakkassa sahÈyo hoti. Atha kho 
Anuruddhassa Sakkassa mÈtÈ “ayaÑ kho Bhaddiyo SakyarÈjÈ SakyÈnaÑ 
rajjaÑ kÈreti Anuruddhassa Sakkassa sahÈyo, so na ussahati agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitun”ti AnuruddhaÑ SakkaÑ etadavoca “sace tÈta 
Anuruddha Bhaddiyo SakyarÈjÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, evaÑ 
tvampi pabbajÈhÊ”ti. Atha kho Anuruddho Sakko yena Bhaddiyo SakyarÈjÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhaddiyaÑ SakyarÈjÈnaÑ etadavoca “mama 
kho samma pabbajjÈ tava paÔibaddhÈ”ti. Sace te samma pabbajjÈ mama 
paÔibaddhÈ vÈ appaÔibaddhÈ vÈ sÈ hotu, ahaÑ tayÈ, yathÈ sukhaÑ 
pabbajÈhÊti. Ehi samma ubho agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmÈti. NÈhaÑ 
samma sakkomi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitunti. YaÑ te sakkÈ aÒÒaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Imassa anantaraÑ kesuci potthakesu evampi pÈÔho dissati⎯ 
 “EvaÑ vutte Anuruddhassa Sakkassa matÈ evamÈha ‘sace tÈta Anuruddha Bhaddiyo 
 SakyarÈjÈ SakyÈnaÑ rajjaÑ kÈreti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, evaÑ tvampi 
 pabbajÈhÊ’ti”.
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mayÈ kÈtuÑ, kyÈhaÑ1 karissÈmi, tvaÑ pabbajÈhÊti. MÈtÈ kho maÑ samma 
evamÈha “sace tÈta Anuruddha Bhaddiyo SakyarÈjÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajati, evaÑ tvampi pabbajÈhÊ”ti. BhÈsitÈ kho pana te samma esÈ vÈcÈ 
“sace te samma pabbajjÈ mama paÔibaddhÈ vÈ appaÔibaddhÈ vÈ sÈ hotu, 
ahaÑ tayÈ, yathÈ sukhaÑ pabbajÈhÊ”ti. Ehi samma, ubho agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajissÈmÈti. 

 Tena kho pana samayena manussÈ saccavÈdino honti saccapaÔiÒÒÈ. Atha 
kho Bhaddiyo SakyarÈjÈ AnuruddhaÑ SakkaÑ etadavoca “Ègamehi samma 
sattavassÈni, sattannaÑ vassÈnaÑ accayena ubho agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajissÈmÈ”ti. AticiraÑ samma sattavassÈni, nÈhaÑ sakkomi sattavassÈni 
Ègametunti. Œgamehi samma chavassÈni -pa- paÒcavassÈni. CattÈri vassÈni. 
TÊÓi vassÈni. Dve vassÈni. EkaÑ vassaÑ, ekassa vassassa accayena ubho 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmÈti. AticiraÑ samma ekavassaÑ, nÈhaÑ 
sakkomi ekaÑ vassaÑ Ègametunti. Œgamehi samma sattamÈse, sattannaÑ 
mÈsÈnaÑ accayena ubhopi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmÈti. AticiraÑ 
samma sattamÈsÈ, nÈhaÑ sakkomi sattamÈse Ègametunti. Œgamehi samma 
cha mÈse -pa- paÒca mÈse. CattÈro mÈse. Tayo mÈse. Dve mÈse. EkaÑ 
mÈsaÑ. AÉÉhamÈsaÑ, aÉÉhamÈsassa accayena ubhopi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajissÈmÈti. AticiraÑ samma aÉÉhamÈso, nÈhaÑ sakkomi aÉÉhamÈsaÑ 
Ègametunti. Œgamehi samma sattÈhaÑ, yÈvÈhaÑ putte ca bhÈtaro ca rajjaÑ 
niyyÈdemÊti. Na ciraÑ samma sattÈho ÈgamessÈmÊti. 
 
 331. Atha kho Bhaddiyo ca SakyarÈjÈ Anuruddho ca Œnando ca Bhagu 
ca Kimilo ca Devadatto ca UpÈlikappakena sattamÈ yathÈ pure 
catura~giniyÈ senÈya uyyÈnabh|miÑ niyyanti, evameva catura~giniyÈ 
senÈya niyyiÑsu. Te d|raÑ gantvÈ senaÑ nivattÈpetvÈ paravisayaÑ 
okkamitvÈ ÈbharaÓaÑ omuÒcitvÈ uttarÈsa~gena bhaÓÉikaÑ bandhitvÈ 
UpÈliÑ kappakaÑ etadavocuÑ “handa bhaÓe UpÈli nivattassu, alaÑ te 
ettakaÑ jÊvikÈyÈ”ti. Atha kho UpÈlissa kappakassa nivattantassa etadahosi 
“caÓÉÈ kho SÈkiyÈ, ‘iminÈ kumÈrÈ nippÈtitÈ’ti ghÈtÈpeyyumpi maÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TyÈhaÑ (SÊ, SyÈ) 

 



 C|ÄavaggapÈÄi  339
  

Ime hi nÈma SakyakumÈrÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissanti, kima~gaÑ1 
panÈhan’ti bhaÓÉikaÑ muÒcitvÈ taÑ bhaÓÉaÑ rukkhe ÈlaggetvÈ “yo passati, 
dinnaÑyeva harat|”ti vatvÈ yena te SakyakumÈrÈ tenupasa~kami, 
addasÈsuÑ kho te SakyakumÈrÈ UpÈliÑ kappakaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 
disvÈna UpÈliÑ kappakaÑ etadavocuÑ “kissa bhaÓe UpÈli nivattesÊ”ti. Idha 
me ayyaputtÈ nivattantassa etadahosi “caÓÉÈ kho SÈkiyÈ, ‘iminÈ kumÈrÈ 
nippÈtitÈ’ti ghÈtÈpeyyumpi maÑ. Ime hi nÈma SakyakumÈrÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajissanti, kima~gaÑ panÈhan”ti. So kho ahaÑ ayyaputtÈ 
bhaÓÉikaÑ muÒcitvÈ taÑ bhaÓÉaÑ rukkhe ÈlaggetvÈ “yo passati, 
dinnaÑyeva harat|”ti vatvÈ tatomhi paÔinivattoti. SuÔÔhu bhaÓe UpÈli akÈsi 
yampi na nivatto2. CaÓÉÈ kho SÈkiyÈ “iminÈ kumÈrÈ nippÈtitÈ”ti 
ghÈtÈpeyyumpi tanti. 

 Atha kho SakyakumÈrÈ UpÈliÑ kappakaÑ ÈdÈya yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinnÈ kho te SakyakumÈrÈ BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “mayaÑ bhante SÈkiyÈ nÈma mÈnassino, ayaÑ bhante UpÈli 
kappako amhÈkaÑ dÊgharattaÑ paricÈrako, imaÑ BhagavÈ paÔhamaÑ 
pabbÈjetu, imassa mayaÑ 
abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikammasÈmÊcikammaÑ karissÈma, evaÑ 
amhÈkaÑ SÈkiyÈnaÑ SÈkiyamÈno nimmÈnÈyissatÊ”ti3. 

 Atha kho BhagavÈ UpÈliÑ kappakaÑ paÔhamaÑ pabbÈjesi, pacchÈ te 
SakyakumÈre. Atha kho ÈyasmÈ Bhaddiyo teneva antaravassena tisso vijjÈ 
sacchÈkÈsi, ÈyasmÈ Anuruddho dibbacakkhuÑ uppÈdesi, ÈyasmÈ Œnando 
sotÈpattiphalaÑ sacchÈkÈsi, Devadatto pothujjanikaÑ abhinipphÈdesi. 
 
 332. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Bhaddiyo araÒÒagatopi 
rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi abhikkhaÓaÑ udÈnaÑ udÈnesi “aho 
sukhaÑ, aho sukhan”ti. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. Kima~ga (SÊ) 2. YaÑ nivatto (SÊ), yaÑ pana nivatto (SyÈ) 
 3. NimmÈdayissatÊti (SÊ), nimmaniyissatÊti (SyÈ) 
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ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “ÈyasmÈ 
bhante Bhaddiyo araÒÒagatopi rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi 
abhikkhaÓaÑ udÈnaÑ udÈnesi ‘aho sukhaÑ, aho sukhan’ti, nissaÑsayaÑ 
kho bhante ÈyasmÈ Bhaddiyo anabhiratova brahmacariyaÑ carati, taÑyeva 
vÈ purimaÑ rajjasukhaÑ samanussaranto araÒÒagatopi rukkham|lagatopi 
suÒÒÈgÈragatopi abhikkhaÓaÑ udÈnaÑ udÈnesi ‘aho sukhaÑ, aho 
sukhan’ti”. 

 Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi–ehi tvaÑ bhikkhu 
mama vacanena BhaddiyaÑ bhikkhuÑ Èmantehi “SatthÈ taÑ Èvuso 
Bhaddiya ÈmantetÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato paÔissutvÈ 
yenÈyasmÈ Bhaddiyo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
BhaddiyaÑ etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso Bhaddiya ÈmantetÊ”ti. 
“EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ Bhaddiyo tassa bhikkhuno paÔissutvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ BhaddiyaÑ 
BhagavÈ etadavoca “saccaÑ kira tvaÑ Bhaddiya araÒÒagatopi 
rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi abhikkhaÓaÑ udÈnaÑ udÈnesi “aho 
sukhaÑ aho sukhan”ti. EvaÑ bhanteti. KiÑ pana tvaÑ Bhaddiya atthavasaÑ 
sampassamÈno araÒÒagatopi rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi 
abhikkhaÓaÑ udÈnaÑ udÈnesi “aho sukhaÑ aho sukhan”ti. Pubbe me bhante 
raÒÒo satopi antopi antepure rakkhÈ susaÑvihitÈ hoti, bahipi antepure 
rakkhÈ susaÑvihitÈ hoti, antopi nagare rakkhÈ susaÑvihitÈ hoti, bahipi 
nagare rakkhÈ susaÑvihitÈ hoti, antopi janapade rakkhÈ susaÑvihitÈ hoti, 
bahipi janapade rakkhÈ susaÑvihitÈ hoti. So kho ahaÑ bhante evaÑ 
rakkhitopi gopitopi santo bhÊto ubbiggo ussa~kÊ utrasto viharÈmi. Etarahi 
kho pana ahaÑ eko bhante araÒÒagatopi rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi 
abhÊto anubbiggo anussa~kÊ anutrasto appossukko pannalomo paradattavutto 
migabh|tena cetasÈ viharÈmÊti imaÑ kho ahaÑ bhante atthavasaÑ 
sampassamÈno araÒÒagatopi rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi 
abhikkhaÓaÑ udÈnaÑ udÈnemi “aho sukhaÑ aho sukhan”ti. Atha kho 
BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 
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 * “Yassantarato na santi kopÈ, 
    Iti bhavÈbhavataÒca vÊtivatto. 
    TaÑ vigatabhayaÑ sukhiÑ asokaÑ,  
    DevÈ nÈnubhavanti dassanÈyÈ”ti. 
 

Devadattavatthu 

 33. Atha kho BhagavÈ AnupiyÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
KosambÊ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
KosambÊ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Atha kho Devadattassa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso 
parivitakko udapÈdi “kaÑ nu kho ahaÑ pasÈdeyyaÑ, yasmiÑ me pasanne 
bahulÈbhasakkÈro uppajjeyyÈ”ti. Atha kho Devadattassa etadahosi “ayaÑ 
kho AjÈtasattu kumÈro taruÓo ceva ÈyatiÑ bhaddo ca, yaÑnunÈhaÑ 
AjÈtasattuÑ kumÈraÑ pasÈdeyyaÑ, tasmiÑ me pasanne bahulÈbhasakkÈro 
uppajjissatÊ”ti. 

 Atha kho Devadatto senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena 
RÈjagahaÑ tena pakkÈmi, anupubbena yena RÈjagahaÑ tadavasari. Atha kho 
Devadatto sakavaÓÓaÑ paÔisaÑharitvÈ kumÈrakavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ 
ahimekhalikÈya AjÈtasattussa kumÈrassa uccha~ge1 pÈturahosi. Atha kho 
AjÈtasattu kumÈro bhÊto ahosi ubbiggo ussa~kÊ utrasto. Atha kho Devadatto 
AjÈtasattuÑ kumÈraÑ etadavoca “bhÈyasi maÑ tvaÑ kumÈrÈ”ti. Œma 
bhÈyÈmi, kosi tvanti. AhaÑ Devadattoti. Sace kho tvaÑ bhante ayyo 
Devadatto i~gha sakeneva vaÓÓena pÈtubhavass|ti. Atha kho Devadatto 
kumÈrakavaÓÓaÑ paÔisaÑharitvÈ saÑghÈÔipattacÊvaradharo AjÈtasattussa 
kumÈrassa purato aÔÔhÈsi. Atha kho AjÈtasattu kumÈro Devadattassa iminÈ 
iddhipÈÔihÈriyena abhippasanno paÒcahi rathasatehi sÈyaÑ pÈtaÑ 
upaÔÔhÈnaÑ gacchati, paÒca ca thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈro abhiharÊyati. 
Atha kho Devadattassa lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|tassa 
pariyÈdinnacittassa evar|paÑ 
______________________________________________________________ 
 * Khu 1. 100 piÔÔhe UdÈnepi. 1. Ucca~ke (SyÈ) 
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icchÈgataÑ uppajji “ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ”ti. Saha 
cittuppÈdÈva Devadatto tassÈ iddhiyÈ parihÈyi. 

 * Tena kho pana samayena Kakudho nÈma KoÄiyaputto Èyasmato 
MahÈmoggallÈnassa upaÔÔhÈko adhunÈ kÈla~kato aÒÒataraÑ manomayaÑ 
kÈyaÑ upapanno. Tassa evar|po attabhÈvappaÔilÈbho hoti seyyathÈpi nÈma 
dve vÈ tÊÓi vÈ MÈgadhakÈni1 gÈmakkhettÈni. So tena attabhÈvappaÔilÈbhena 
neva attÈnaÑ na paraÑ byÈbÈdheti. Atha kho Kakudho devaputto 
yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ Ôhito kho 
Kakudho devaputto ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca 
“Devadattassa bhante lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|tassa 
pariyÈdinnacittassa2 evar|paÑ icchÈgataÑ uppajji ‘ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
pariharissÈmÊ”ti. Saha cittuppÈdÈva bhante Devadatto tassÈ iddhiyÈ 
parihÊno”ti. Idamavoca Kakudho devaputto, idaÑ vatvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tattheva antaradhÈyi. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno BhagavantaÑ etadavoca “Kakudho 
nÈma bhante KoÄiyaputto mama upaÔÔhÈko adhunÈ kÈla~kato aÒÒataraÑ 
manomayaÑ kÈyaÑ upapanno, tassa evar|po attabhÈvappaÔilÈbho 
seyyathÈpi nÈma dve vÈ tÊÓi vÈ MÈgadhakÈni gÈmakkhettÈni. So tena 
attabhÈvappaÔilÈbhena neva attÈnaÑ na paraÑ byÈbÈdheti. Atha kho bhante 
Kakudho devaputto yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ Ôhito kho bhante Kakudho 
devaputto maÑ etadavoca “Devadattassa bhante lÈbhasakkÈrasilokena 
abhibh|tassa pariyÈdinnacittassa evar|paÑ icchÈgataÑ uppajji ‘ahaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ’ti, saha cittuppÈdÈva bhante Devadatto tassÈ 
iddhiyÈ parihÊnoti. Idamavoca bhante Kakudho devaputto, idaÑ vatvÈ maÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tattheva antaradhÈyÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 2. 107 piÔÔhepi. 1. MÈgadhikÈni (SyÈ) 2. PariyÈdiÓÓacittassa (Ka) 
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 KiÑ pana te MoggallÈna Kakudho devaputto cetasÈ ceto paricca vidito, 
yaÑ kiÒci Kakudho devaputto bhÈsati, sabbaÑ taÑ tatheva hoti, no 
aÒÒathÈti. CetasÈ ceto paricca vidito ca me bhante Kakudho devaputto, yaÑ 
kiÒci Kakudho devaputto bhÈsati, sabbaÑ taÑ tatheva hoti, no aÒÒathÈti. 
RakkhassetaÑ MoggallÈna vÈcaÑ, rakkhassetaÑ MoggallÈna vÈcaÑ, idÈni 
so moghapuriso attanÈva attÈnaÑ pÈtukarissati. 
 

PaÒcasatthukathÈ 

 334. * PaÒcime MoggallÈna SatthÈro santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 
Katame paÒca. Idha MoggallÈna ekacco SatthÈ aparisuddhasÊlo samÈno 
“parisuddhasÊlomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me sÊlaÑ pariyodÈtaÑ 
asaÑkiliÔÔhan”ti ca. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho bhavaÑ 
SatthÈ aparisuddhasÊlo samÈno ‘parisuddhasÊlomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddhaÑ 
me sÊlaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan’ti ca. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ 
ÈroceyyÈma ‘nÈssassa manÈpaÑ, yaÑ kho panassa amanÈpaÑ kathaÑ naÑ 
mayaÑ tena samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. YaÑ tumo 
karissati, tumova tena paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna SatthÈraÑ 
sÈvakÈ sÊlato rakkhanti, evar|po ca pana SatthÈ sÈvakehi sÊlato rakkhaÑ 
paccÈsÊsati1. 

 Puna caparaÑ MoggallÈna idhekacco SatthÈ aparisuddhÈjÊvo samÈno 
“parisuddhÈjÊvomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddho me ÈjÊvo pariyodÈto 
asaÑkiliÔÔho”ti ca. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho bhavaÑ SatthÈ 
aparisuddhÈjÊvo samÈno ‘parisuddhÈjÊvomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddho me 
ÈjÊvo pariyodÈto asaÑkiliÔÔho’ti ca. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ 
ÈroceyyÈma ‘nÈssassa manÈpaÑ, yaÑ kho panassa amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ 
mayaÑ tena samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. YaÑ 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 2. 108 piÔÔhepi. 1. PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ) 
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tumo karissati, tumova tena paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna 
SatthÈraÑ sÈvakÈ ÈjÊvato rakkhanti, evar|po ca pana SatthÈ sÈvakehi ÈjÊvato 
rakkhaÑ paccÈsÊsati. 

 Puna caparaÑ MoggallÈna idhekacco SatthÈ aparisuddhadhammadesano 
samÈno “parisuddhadhammadesanomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhÈ me 
dhammadesanÈ pariyodÈtÈ asaÑkiliÔÔhÈ”ti ca. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti 
“ayaÑ kho bhavaÑ SatthÈ aparisuddhadhammadesano samÈno 
‘parisuddhadhammadesanomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddhÈ me dhammadesanÈ 
pariyodÈtÈ asaÑkiliÔÔhÈ’ti ca. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma 
‘nÈssassa manÈpaÑ, yaÑ kho panassa amanÈpaÑ. kathaÑ naÑ mayaÑ tena 
samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. YaÑ tumo 
karissati, tumova tena paÒÒÈyissÈtÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna SatthÈraÑ 
sÈvakÈ dhammadesanato rakkhanti, evar|po ca pana SatthÈ sÈvakehi 
dhammadesanato rakkhaÑ paccÈsÊsati. 

 Puna caparaÑ MoggallÈna idhekacco SatthÈ aparisuddhaveyyÈkaraÓo 
samÈno “parisuddhaveyyÈkaraÓomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me 
veyyÈkaraÓaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti ca. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ 
jÈnanti “ayaÑ kho bhavaÑ SatthÈ aparisuddhaveyyÈkaraÓo samÈno 
‘parisuddhaveyyÈkaraÓomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddhaÑ me veyyÈkaraÓaÑ 
pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan’ti ca. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma 
‘nÈssassa manÈpaÑ, yaÑ kho panassa amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ mayaÑ tena 
samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. YaÑ tumo 
karissati, tumova tena paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna SatthÈraÑ 
sÈvakÈ veyyÈkaraÓato rakkhanti, evar|po ca pana SatthÈ sÈvakehi 
veyyÈkaraÓato rakkhaÑ paccÈsÊsati. 

 Puna caparaÑ MoggallÈna idhekacco SatthÈ aparisuddhaÒÈÓadassano 
samÈno “parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me 
ÒÈÓadassanaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti ca. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ 
jÈnanti “ayaÑ kho bhavaÑ SatthÈ aparisuddhaÒÈÓadassano samÈno 
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‘parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddhaÑ me ÒÈÓadassanaÑ 
pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan’ti ca. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma 
‘nÈssassa manÈpaÑ, yaÑ kho panassa amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ mayaÑ tena 
samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. YaÑ tumo 
karissati, tumova tena paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna SatthÈraÑ 
sÈvakÈ ÒÈÓadassanato rakkhanti, evar|po ca pana SatthÈ sÈvakehi 
ÒÈÓadassanato rakkhaÑ paccÈsÊsatÊti. Ime kho MoggallÈna paÒca SatthÈro 
santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 

 AhaÑ kho pana MoggallÈna parisuddhasÊlo samÈno 
“parisuddhasÊlomhÊ”ti paÔijÈnÈmi “parisuddhaÑ me sÊlaÑ pariyodÈtaÑ 
asaÑkiliÔÔhan”ti ca, na ca maÑ sÈvakÈ sÊlato rakkhanti, na cÈhaÑ sÈvakehi 
sÊlato rakkhaÑ paccÈsÊsÈmi. ParisuddhÈjÊvo samÈno -pa-. 
Parisuddhadhammadesano samÈno -pa-. ParisuddhaveyyÈkaraÓo samÈno 
-pa-. ParisuddhaÒÈÓadassano samÈno “parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ”ti 
paÔijÈnÈmi “parisuddhaÑ me ÒÈÓadassanaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti ca. 
Na ca maÑ sÈvakÈ ÒÈÓadassanato rakkhanti, na cÈhaÑ sÈvakehi 
ÒÈÓadassanato rakkhaÑ paccÈsÊsÈmÊti. 
 
 335. Atha kho BhagavÈ KosambiyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
RÈjagahaÑ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
RÈjagahaÑ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“Devadattassa bhante AjÈtasattu kumÈro paÒcahi rathasatehi sÈyaÑ pÈtaÑ 
upaÔÔhÈnaÑ gacchati, paÒca ca thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈro abhiharÊyatÊ”ti. 
MÈ bhikkhave Devadattassa lÈbhasakkÈrasilokaÑ pihayittha, yÈvakÊvaÒca 
bhikkhave Devadattassa AjÈtasattu kumÈro paÒcahi rathasatehi sÈyaÑ pÈtaÑ 
upaÔÔhÈnaÑ gamissati, paÒca ca thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈro 
abhiharÊyissati, hÈniyeva bhikkhave Devadattassa pÈÔika~khÈ kusalesu 
dhammesu, no vuÉÉhi. 
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 SeyyathÈpi bhikkhave caÓÉassa kukkurassa nÈsÈya pittaÑ bhindeyyuÑ, 
evaÒhi so bhikkhave kukkuro bhiyyosomattÈya caÓÉataro assa, evameva kho 
bhikkhave yÈvakÊvaÒca Devadattassa AjÈtasattu kumÈro paÒcahi rathasatehi 
sÈyaÑ pÈtaÑ upaÔÔhÈnaÑ gamissati, paÒca ca thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈro 
abhiharÊyissati. HÈniyeva bhikkhave Devadattassa pÈÔika~khÈ kusalesu 
dhammesu, no vuÉÉhi. 

 * AttavadhÈya bhikkhave Devadattasa lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, 
parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave kadalÊ attavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya 
phalaÑ deti, evameva kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa 
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko 
udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave veÄu attavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya 
phalaÑ deti, evameva kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa 
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko 
udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave naÄo atthavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya 
phalaÑ deti, evameva kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa 
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko 
udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave assatarÊ attavadhÈya gabbhaÑ gaÓhÈti, 
parÈbhavÈya gabbhaÑ gaÓhÈti, evameva kho bhikkhave attavadhÈya 
Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa 
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdÊti. 

 + PhalaÑ ve kadaliÑ hanti, phalaÑ veÄuÑ phalaÑ naÄaÑ. 
   SakkÈro kÈpurisaÑ hanti, gabbho assatariÑ yathÈti. 
 

PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
______________________________________________________________ 
 * SaÑ 1. 436; AÑ 1. 385 piÔÔhesupi. + SaÑ 1. 156; Khu 10. 109 piÔÔhesupi. 
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2. DutiyabhÈÓavÈra 
 

PakÈsanÊyakamma 

 336. Tena kho pana samayena BhagavÈ mahatiyÈ parisÈya parivuto 
dhammaÑ desento nisinno hoti sarÈjikÈya parisÈya. Atha kho Devadatto 
uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ 
paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “jiÓÓo dÈni bhante BhagavÈ vuÉÉho 
mahallako addhagato vayo-anuppatto, appossukko dÈni bhante BhagavÈ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto viharatu, mamaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
nissajjatu, ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ”ti. AlaÑ Devadatta, mÈ te 
rucci bhikkhusaÑghaÑ pariharitunti. Dutiyampi kho Devadatto -pa-. 
Tatiyampi kho Devadatto BhagavantaÑ etadavoca “jiÓÓo dÈni bhante 
BhagavÈ vuÉÉho mahallako addhagato vayo-anuppatto, appossukko dÈni 
bhante BhagavÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto viharatu, mamaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ nissajjatu, ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ”ti. 
SÈriputtamoggallanÈnampi kho ahaÑ Devadatta bhikkhusaÑghaÑ na 
nissajjeyyaÑ, kiÑ pana tuyhaÑ chavassa kheÄÈsakassÈti. Atha kho 
Devadatto “sarÈjikÈya maÑ BhagavÈ parisÈya kheÄÈsakavÈdena apasÈdeti, 
SÈriputtamoggallÈneva ukkaÑsatÊ”ti kupito anattamano BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. AyaÒcarahi Devadattassa 
Bhagavati paÔhamo ÈghÈto ahosi. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–tena hi bhikkhave saÑgho 
Devadattassa RÈjagahe pakÈsanÊyaÑ kammaÑ karotu “pubbe Devadattassa 
aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto kareyya kÈyena vÈcÈya, 
na tena Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ daÔÔhabbo, Devadattova tena 
daÔÔhabbo”ti. EvaÒca pana bhikkhave kÈtabbaÑ, byattena bhikkhunÈ 
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 337. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
Devadattassa RÈjagahe pakÈsanÊyaÑ kammaÑ kareyya ‘pubbe 
devadatthassa aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto kareyya 
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kÈyena vÈcÈyÈna tena Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ daÔÔhabbo, 
Devadattova tena daÔÔhabbo’ti, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho Devadattassa RÈjagahe pakÈsanÊyaÑ 
kammaÑ karoti ‘pubbe Devadattassa aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, 
yaÑ Devadatto kareyya kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho vÈ dhammo vÈ 
saÑgho vÈ daÔÔhabbo, Devadattova tena daÔÔhabbo’ti, yassÈyasmato khamati 
Devadattassa RÈjagahe pakÈsanÊyassa kammassa karaÓaÑ ‘pubbe 
Devadattassa aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto kareyya 
kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ daÔÔhabbo, 
Devadattova tena daÔÔhabbo’ti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 KathaÑ saÑghena Devadattassa RÈjagahe pakÈsanÊyaÑ kammaÑ 
‘pubbe Devadattassa aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto 
kareyya kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ 
daÔÔhabbo, Devadattova tena daÔÔhabbo’ti, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 338. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi “tena hi tvaÑ 
SÈriputta DevadattaÑ RÈjagahe pakÈsehÊ”ti. Pubbe mayÈ bhante 
Devadattassa RÈjagahe vaÓÓo bhÈsito “mahiddhiko Godhiputto, 
mahÈnubhÈvo Godhiputto”ti. KathÈhaÑ bhante DevadattaÑ RÈjagahe 
pakÈsemÊti. Nanu tayÈ SÈriputta bh|toyeva Devadattassa RÈjagahe vaÓÓo 
bhÈsito “mahiddhiko Godhiputto, mahÈnubhÈvo Godhiputto”ti. EvaÑ 
bhanteti. Evameva kho tvaÑ SÈriputta bh|taÑyeva DevadattaÑ RÈjagahe 
pakÈsehÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato paccassosi. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “tena hi bhikkhave saÑgho 
SÈriputtaÑ sammannatu DevadattaÑ RÈjagahe pakÈsetuÑ ‘pubbe 
Devadattassa aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto kareyya 
kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ daÔÔhabbo, 
Devadattova tena daÔÔhabbo’ti”. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbo, 
paÔhamaÑ 
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SÈriputto yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ sammanneyya DevadattaÑ RÈjagahe pakÈsetuÑ 
‘pubbe Devadattassa aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto 
kareyya kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ 
daÔÔhabbo, Devadattova tena daÔÔhabbo’ti, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ sammannati 
DevadattaÑ RÈjagahe pakÈsetuÑ ‘pubbe Devadattasa aÒÒÈ pakati ahosi, 
idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto kareyya kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho 
vÈ Dhammo vÈ SaÑgho vÈ daÔÔhabbo, Devadattova tena daÔÔhabbo’ti, 
yassÈyasmato khamati Èyasmato SÈriputtassa sammuti DevadattaÑ RÈjagahe 
pakÈsetuÑ ‘pubbe Devadattassa aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ 
Devadatto kareyya kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho vÈ Dhammo vÈ SaÑgho 
vÈ daÔÔhabbo, Devadattova tena daÔÔhabbo’ti. So tuÓhassa, yassa nakkhamati, 
so bhÈseyya. 

 Sammato saÑghena ÈyasmÈ SÈriputto DevadattaÑ RÈjagahe pakÈsetuÑ 
‘pubbe Devadattassa aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yÈ Devadatto 
kareyya kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ 
daÔÔhabbo, Devadattova tena daÔÔhabbo’ti, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, 
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Sammato ca ÈyasmÈ SÈriputto sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ 
RÈjagahaÑ pavisitvÈ DevadattaÑ RÈjagahe pakÈsesi “pubbe Devadattassa 
aÒÒÈ pakati ahosi, idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto kareyya kÈyena vÈcÈya, 
na tena Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ daÔÔhabbo, Devadattova tena 
daÔÔhabbo”ti. Tattha ye te manussÈ assaddhÈ appasannÈ dubbuddhino, te 
evamÈhaÑsu “us|yakÈ ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ Devadattassa 
lÈbhasakkÈraÑ us|yantÊ”ti. Ye pana te manussÈ saddhÈ pasannÈ paÓÉitÈ 
byattÈ buddhimanto, te evamÈhaÑsu “na kho idaÑ orakaÑ bhavissati, yathÈ 
BhagavÈ DevadattaÑ RÈjagahe pakÈsÈpetÊ”ti. 
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AjÈtasattukumÈravatthu 

 339. Atha kho Devadatto yena AjÈtasattu kumÈro tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ AjÈtasattuÑ kumÈraÑ etadavoca “pubbe kho kumÈra 
manussÈ dÊghÈyukÈ, etarahi appÈyukÈ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ 
tvaÑ kumÈrova samÈno kÈlaÑ kareyyÈsi, tena hi tvaÑ kumÈra pitaraÑ 
hantvÈ rÈjÈ hoti, ahaÑ BhagavantaÑ hantvÈ Buddho bhavissÈmÊ”ti. 

 Atha kho AjÈtasattu kumÈro “ayyo kho Devadatto mahiddhiko 
mahÈnubhÈvo, jÈneyyÈsi ayyo Devadatto”ti |ruyÈ potthanikaÑ bandhitvÈ 
divÈ divassa1 bhÊto ubbiggo ussa~kÊ utrasto sahasÈ antepuraÑ pÈvisi. 
AddasÈsuÑ kho antepure upacÈrakÈ mahÈmattÈ AjÈtasattuÑ kumÈraÑ divÈ 
divassa bhÊtaÑ ubbiggaÑ ussa~kiÑ utrastaÑ sahasÈ antepuraÑ pavisantaÑ, 
disvÈna aggahesuÑ. Te vicinantÈ |ruyÈ potthanikaÑ baddhaÑ2 disvÈna 
AjÈtasattuÑ kumÈraÑ etadavocuÑ “kiÑ tvaÑ kumÈra kattukÈmosÊ”ti. 
PitaramhÊ hantukÈmoti. KenÈsi ussÈhitoti. Ayyena devadattenÈti. Ekacce 
mahÈmattÈ evaÑ matiÑ akaÑsu “kumÈro ca hantabbo Devadatto ca, sabbe 
ca bhikkh| hantabbÈ”ti. Ekacce mahÈmattÈ evaÑ matiÑ akaÑsu “na 
bhikkh| hantabbÈ, na bhikkh| kiÒci aparajjhanti, kumÈro ca hantabbo 
Devadatto cÈ”ti. Ekacce mahÈmattÈ evaÑ matiÑ akaÑsu “na kumÈro ca 
hantabbo na Devadatto, na bhikkh| hantabbÈ, raÒÒo ÈrocetabbaÑ, yathÈ rÈjÈ 
vakkhati tathÈ karissÈmÈ”ti. 

 Atha kho te mahÈmattÈ AjÈtasattuÑ kumÈraÑ ÈdÈya yena rÈjÈ MÈgadho 
Seniyo BimbisÈro tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ raÒÒo MÈgadhassa 
Seniyassa BimbisÈrassa etamatthaÑ ÈrocesuÑ. KathaÑ bhaÓe mahÈmattehi 
mati katÈti. Ekacce deva mahÈmattÈ evaÑ matiÑ akaÑsu “kumÈro ca 
hantabbo Devadatto ca, sabbe ca bhikkh| hantabbÈ”ti. Ekacce mahÈmattÈ 
evaÑ matiÑ akaÑsu “na bhikkh| hantabbÈ, na bhikkh| kiÒci aparajjhanti, 
kumÈro ca hantabbo Devadatto cÈ”ti. Ekacce mahÈmattÈ evaÑ matiÑ 
akaÑsu “na kumÈro ca hantabbo, na Devadatto, na bhikkh| hantabbÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. DivÈ divasassa (Ka) 2. BandhaÑ (Ka) 
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raÒÒo ÈrocetabbaÑ, yathÈ rÈjÈ vakkhati tathÈ karissÈmÈ”ti. KiÑ bhaÓe 

karissati Buddho vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ, nanu BhagavatÈ paÔikacceva 

Devadatto RÈjagahe pakÈsÈpito “pubbe Devadattassa aÒÒÈ pakati ahosi, 

idÈni aÒÒÈ pakati, yaÑ Devadatto kareyya kÈyena vÈcÈya, na tena Buddho 

vÈ dhammo vÈ saÑgho vÈ daÔÔhabbo, Devadattova tena daÔÔhabbo”ti. Tattha 

ye te mahÈmattÈ evaÑ matiÑ akaÑsu “kumÈro ca hantabbo Devadatto ca, 

sabbe ca bhikkh| hantabbÈ”ti. Te aÔÔhÈne akÈsi. Ye te mahÈmattÈ evaÑ 

matiÑ akaÑsu “na bhikkh| hantabbÈ, na bhikkh| kiÒci aparajjhanti, kumÈro 

ca hantabbo Devadatto cÈ”ti. Te nÊce ÔhÈne Ôhapesi. Ye te mahÈmattÈ evaÑ 

matiÑ akaÑsu “na kumÈro ca hantabbo na Devadatto, na bhikkh| hantabbÈ, 

raÒÒo ÈrocetabbaÑ, yathÈ rÈjÈ vakkhati tathÈ karissÈmÈ”ti. Te ucce ÔhÈne 

Ôhapesi. Atha kho rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro AjÈtasattuÑ kumÈraÑ 

etadavoca “kissa maÑ tvaÑ kumÈra hantukÈmosÊ”ti. RajjenÈmhi deva 

atthikoti. Sace kho tvaÑ kumÈra rajjena atthiko, “etaÑ te rajjan”ti 

AjÈtasattussa kumÈrassa rajjaÑ niyyÈdesi. 

 

AbhimÈrapesana 

 340. Atha kho Devadatto yena AjÈtasattu kumÈro tenupasa~kami, 

upasa~kamitvÈ AjÈtasattuÑ kÈmÈraÑ etadavoca “purise mahÈrÈja ÈÓÈpehi, 

ye samaÓaÑ GotamaÑ jÊvitÈ voropessantÊ”ti. Atha kho AjÈtasattu kumÈro 

manusse ÈÓÈpesi “yathÈ bhaÓe ayyo Devadatto Èha, tathÈ kareyyÈthÈ”ti. 

Atha kho Devadatto ekaÑ purisaÑ ÈÓÈpesi “gacchÈvuso, amukasmiÑ okÈse 

samaÓo Gotamo viharati, taÑ jÊvitÈ voropetvÈ iminÈ maggena ÈgacchÈ”ti. 

TasmiÑ magge dve purise Ôhapesi “yo iminÈ maggena eko puriso Ègacchati, 

taÑ jÊvitÈ voropetvÈ iminÈ maggena ÈgacchathÈ”ti. TasmiÑ magge cattÈro 

purise Ôhapesi “ye iminÈ maggena dve purisÈ Ègacchanti, te jÊvitÈ voropetvÈ 

iminÈ maggena ÈgacchathÈ”ti. TasmiÑ magge aÔÔha purise Ôhapesi “ye iminÈ 

maggena cattÈro purisÈ Ègacchanti, te jÊvitÈ voropetvÈ iminÈ 
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maggena ÈgacchathÈ”ti. TasmiÑ magge soÄasa purise Ôhapesi “ye iminÈ 
maggena aÔÔha purisÈ Ègacchanti, te jÊvitÈ voropetvÈ ÈgacchathÈ”ti. 

 Atha kho so eko puriso asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato avid|re bhÊto 
ubbiggo ussa~kÊ utrasto patthaddhena kÈyena aÔÔhÈsi. AddasÈ kho BhagavÈ 
taÑ purisaÑ bhÊtaÑ ubbiggaÑ ussa~kiÑ utrastaÑ patthaddhena kÈyena 
ÔhitaÑ, disvÈna taÑ purisaÑ etadavoca “ehÈvuso, mÈ bhÈyÊ”ti. Atha kho so 
puriso asicammaÑ ekamantaÑ karitvÈ dhanukalÈpaÑ nikkhipitvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ 
BhagavantaÑ etadavoca “accayo maÑ bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ 
yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yohaÑ duÔÔhacitto vadhakacitto 
idh|pasa~kanto, tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato paÔiggaÓhÈtu 
ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. Taggha tvaÑ Èvuso accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ 
yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yaÑ tvaÑ duÔÔhacitto vadhakacitto 
idh|pasa~kanto, yato ca kho tvaÑ Èvuso accayaÑ accayato disvÈ 
yathÈdhammaÑ paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma, vuddhi hesÈ Èvuso 
ariyassa vinaye, yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ paÔikaroti, 
ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjatÊti. 

 Atha kho BhagavÈ tassa purisassa anupubbiÑ kathaÑ kathasi, 
seyyathidaÑ dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ saggakathaÑ kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. YadÈ taÑ BhagavÈ 
aÒÒÈsi kallacittaÑ muducittaÑ vinÊvaraÓacittaÑ udaggacittaÑ 
pasannacittaÑ, atha yÈ BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ 
pakÈsesi dukkhaÑ samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ, seyyathÈpi nÈma 
suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ sammadeva rajanaÑ paÔiggaheyya, 
evameva tassa purisassa tasmiÑyeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ 
dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ 
nirodhadhamman”ti. Atha kho so puriso diÔÔhadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogÈÄhadhammo tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho 
vesÈrajjappatto aparappaccayo SatthusÈsane BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bhante, abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ vÈ 
ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, 
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m|Äassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya 
‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ BhagavatÈ anekapariyÈyena 
dhammo pakÈsito. EsÈhaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi 
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. Atha kho BhagavÈ taÑ purisaÑ etadavoca “mÈ 
kho tvaÑ Èvuso iminÈ maggena gaccha, iminÈ maggena gacchÈhÊ”ti, aÒÒena 
maggena uyyojesi. 

 Atha kho te dve purisÈ “kiÑ nu kho so eko puriso cirena ÈgacchatÊ”ti 
paÔipathaÑ gacchantÈ addasÈsuÑ BhagavantaÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
nisinnaÑ, disvÈna yena BhagavÈ tenusa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. TesaÑ BhagavÈ 
anupubbiÑ kathaÑ kathesi -pa- aparappaccayÈ SatthusÈsane BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “abhikkantaÑ bhante -pa- upÈsake no BhagavÈ dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gate”ti. Atha kho BhagavÈ te purise etadavoca 
“mÈ kho tumhe Èvuso iminÈ maggena gacchittha, iminÈ maggena gacchathÈ, 
aÒÒena maggena uyyojesi. 

 Atha kho te cattÈro purisÈ -pa-. Atha kho te aÔÔhapurisÈ -pa-. Atha kho 
te soÄasa purisÈ “kiÑ nu kho te aÔÔha purisÈ cirena ÈgacchantÊ”ti paÔipathaÑ 
gacchantÈ addasÈsuÑ BhagavantaÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinnaÑ, 
disvÈna yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. TesaÑ BhagavÈ anupubbiÑ kathaÑ 
kathesi, seyyathidaÑ, dÈnakathaÑ -pa- aparappaccayÈ SatthusÈsane 
BhagavantaÑ etadavocuÑ “abhikkantaÑ bhante -pa- upÈsake no BhagavÈ 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gate”ti. Atha kho BhagavÈ te purise 
etadavoca “mÈ kho tumhe Èvuso iminÈ maggena gacchittha, iminÈ maggena 
gacchathÈ”ti, aÒÒena maggena uyyojesi. 

 Atha kho so eko puriso yena Devadatto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
DevadattaÑ etadavoca “nÈhaÑ bhante sakkomi taÑ BhagavantaÑ jÊvitÈ 
voropetuÑ, mahiddhiko so BhagavÈ mahÈnubhÈvo”ti. AlaÑ Èvuso, mÈ tvaÑ 
samaÓaÑ GotamaÑ jÊvitÈ voropesi, ahameva samaÓaÑ GotamaÑ jÊvitÈ 
voropessÈmÊti. 
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LohituppÈdakakamma 

 341. Tena kho panasamayena BhagavÈ Gijjhak|Ôassa pabbatassa 
chÈyÈyaÑ ca~kamati. Atha kho Devadatto Gijjhak|ÔaÑ pabbataÑ ÈruhitvÈ 
mahatiÑ silaÑ pavijjhi “imÈya samaÓaÑ GotamaÑ jÊvitÈ voropessÈmÊ”ti. 
Dve pabbatak|ÔÈ samÈgantvÈ taÑ silaÑ sampaÔicchiÑsu, tato papatikÈ 
uppatitvÈ Bhagavato pÈde ruhiraÑ uppÈdesi. Atha kho BhagavÈ uddhaÑ 
ulloketvÈ DevadattaÑ etadavoca “bahuÑ tayÈ moghapurisa apuÒÒaÑ 
pasutaÑ, yaÑ tvaÑ duÔÔhacitto vadhakacitto TathÈgatassa ruhiraÑ 
uppÈdesÊ”ti. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “idaÑ bhikkhave 
devadattena paÔhamaÑ ÈnantariyaÑ kammaÑ upacitaÑ, yaÑduÔÔhacittena 
vadhakacittena TathÈgatassa ruhiraÑ uppÈditan”ti. 

 AssosuÑ kho bhikkh| “Devadattena kira Bhagavato vadho payutto”ti. 
Te ca bhikkh| Bhagavato vihÈrassa parito parito ca~kamanti uccÈsaddÈ 
mahÈsaddÈ sajjhÈyaÑ karontÈ Bhagavato rakkhÈvaraÓaguttiyÈ. Assosi kho 
BhagavÈ uccÈsaddaÑ mahÈsaddaÑ sajjhÈyasaddaÑ, sutvÈna ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ Èmantesi “kiÑ nu kho so Œnanda uccÈsaddo mahÈsaddo 
sajjhÈyasaddo”ti. AssosuÑ kho bhante bhikkh| “Devadattena kira 

Bhagavato vadho payutto”ti. Te ca1 bhante bhikkh| Bhagavato vihÈrassa 
parito parito ca~kamanti uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ sajjhÈyaÑ karontÈ 
Bhagavato rakkhÈvaraÓaguttiyÈ, so eso BhagavÈ uccÈsaddo mahÈsaddo 
sajjhÈyasaddoti. Tena hÈnanda mama vacanena te bhikkh| Èmantehi “SatthÈ 
Èyasmante ÈmantetÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato 
paÔissutvÈ yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| 
etadavoca “SatthÈ Èyasmante ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| 
Èyasmato Œnandassa paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
EkamantaÑ nisinne kho te bhikkh| BhagavÈ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
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 AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ par|pakkamena TathÈgataÑ 
jÊvitÈ voropeyya, anupakkamena bhikkhave TathÈgatÈ parinibbÈyanti. 

 * PaÒcime bhikkhave SatthÈro santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ, katame 
paÒca, idha bhikkhave ekacco SatthÈ aparisuddhasÊlo samÈno 
“parisuddhasÊlomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me sÊlaÑ pariyodÈtaÑ 
asaÑkiliÔÔhan”ti ca. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho bhavaÑ 
SatthÈ aparisuddhasÊlo samÈno “parisuddhasÊlomhÊ”ti paÔijÈnÈti 
“parisuddhaÑ me sÊlaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti ca. MayaÒceva kho 
pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma “nÈssassa manÈpaÑ, yaÑ kho panassa 
amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ mayaÑ tena samudÈcareyyÈma. Sammannati kho 
pana cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. YaÑ 
tumo karissati, tumova tena paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho bhikkhave 
SatthÈraÑ sÈvakÈ sÊlato rakkhanti, evar|po ca pana SatthÈ sÈvakehi sÊlato 
rakkhaÑ paccÈsÊsati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco SatthÈ aparisuddha-ÈjÊvo samÈno 
-pa- aparisuddhadhammadesano samÈno -pa- aparisuddhaveyyÈkaraÓo 
samÈno -pa- aparisuddhaÒÈÓadassano samÈno 
“parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me ÒÈÓadassanaÑ 
pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti ca. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti ayaÑ kho 
bhavaÑ SatthÈ aparisuddhaÒÈÓadassano samano 
“parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me ÒÈÓadassanaÑ 
pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti ca. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma 
“nÈssassa manÈpaÑ, yaÑ kho panassa amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ mayaÑ tena 
samudÈcareyyÈma, sammannati kho pana 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. YaÑ tumo 
karissati, tumova tena paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho bhikkhave SatthÈraÑ 
sÈvakÈ ÒÈÓadassanato rakkhanti, evar|po ca pana SatthÈ sÈvakehi 
ÒÈÓadassanato rakkhaÑ paccÈsÊsati. Ime kho bhikkhave paÒca SatthÈro santo 
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. AhaÑ kho pana bhikkhave parisuddhasÊlo samÈno 
“parisuddhasÊlomhÊ”ti paÔijÈnÈmi “parisuddhaÑ me sÊlaÑ pariyodÈtaÑ 
asaÑkiliÔÔhan”ti ca, na ca maÑ sÈvakÈ sÊlato rakkhanti, na cÈhaÑ sÈvakehi 
sÊlato rakkhaÑ paccÈsÊsÈmi. AhaÑ kho 
______________________________________________________________ 
 * Vi 4. 343; AÑ 2. 108 piÔÔhesupi. 
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pana bhikkhave parisuddhÈjÊvo samÈno -pa- parisuddhadhammadesano 
samÈno -pa- parisuddhaveyyÈkaraÓo samÈno -pa- parisuddhaÒÈÓadassano 
samÈno “parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ”ti paÔijÈnÈmi “parisuddhaÑ me 
ÒÈÓadassanaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti ca, na ca maÑ sÈvakÈ 
ÒÈÓadassanato rakkhanti, na cÈhaÑ sÈvakehi ÒÈÓadassanato rakkhaÑ 
paccÈsÊsÈmi. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ par|pakkamena 
TathÈgataÑ jÊvitÈ voropeyya, anupakkamena bhikkhave TathÈgatÈ 
parinibbÈyanti. Gacchatha tumhe bhikkhave yathÈvihÈraÑ, arakkhiyÈ 
bhikkhave TathÈgatÈti. 
 

NÈÄÈgiripesana 

 342. Tena kho pana samayena RÈjagahe NÈÄÈgiri nÈma hatthÊ caÓÉo 
hoti manussaghÈtako. Atha kho Devadatto RÈjagahaÑ pavisitvÈ hatthisÈlaÑ 
gantvÈ hatthibhaÓÉe etadavoca “mayaÑ kho bhaÓe rÈjaÒÈtakÈ nÈma paÔibalÈ 
nÊcaÔÔhÈniyaÑ uccaÔÔhÈne ÔhapetuÑ, bhattampi vetanampi vaÉÉhÈpetuÑ. 
Tena hi bhaÓe yadÈ samaÓo Gotamo imaÑ racchaÑ paÔipanno hoti, tadÈ 
imaÑ NÈÄÈgiriÑ hatthiÑ muÒcetvÈ imaÑ racchaÑ paÔipÈdethÈ”ti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te hatthibhaÓÉÈ Devadattassa paccassosuÑ. Atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya sambahulehi bhikkh|hi 
saddhiÑ rajagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha kho BhagavÈ taÑ racchaÑ 
paÔipajji. AddasÈsuÑ kho te hatthibhaÓÉÈ BhagavantaÑ taÑ racchaÑ 
paÔipannaÑ, disvÈna NÈÄÈgiriÑ hatthiÑ muÒcitvÈ taÑ racchaÑ paÔipÈdesuÑ. 
AddasÈ kho NÈÄÈgiri hatthÊ BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna 
soÓÉaÑ ussÈpetvÈ pahaÔÔhakaÓÓavÈlo yena BhagavÈ tena abhidhÈvi. 
AddasÈsuÑ kho te bhikkh| NÈÄÈgiriÑ hatthiÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 
disvÈna BhagavantaÑ etadavocuÑ “ayaÑ bhante NÈÄÈgiri hatthÊ caÓÉo 
manussaghÈtako imaÑ racchaÑ paÔipanno, paÔikkamatu bhante BhagavÈ, 
paÔikkamatu Sugato”ti. Œgacchatha bhikkhave, mÈ bhÈyittha. AÔÔhÈnametaÑ 
bhikkhave anavakÈso, yaÑ par|pakkamena TathÈgataÑ jÊvitÈ voropeyya, 
anupakkamena bhikkhave TathÈgatÈ parinibbÈyantÊti. Dutiyampi kho te 
bhikkh| -pa-. Tatiyampi kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “ayaÑ 
bhante NÈÄÈgiri hatthÊ caÓÉo manussaghÈtako imaÑ racchaÑ paÔipanno, 
paÔikkamatu bhante BhagavÈ, paÔikkamatu Sugato”ti. Œgacchatha bhikkhave, 
mÈ bhÈyittha. 
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AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ par|pakkamena TathÈgataÑ jÊvitÈ 
voropeyya, anupakkamena bhikkhave TathÈgatÈ parinibbÈyantÊti. 

 Tena kho pana samayena manussÈ pÈsÈdesupi hammiyesupi 
chadanesupi ÈruÄhÈ acchanti. Tattha ye te manussÈ assaddhÈ appasannÈ 
dubbuddhino, te evamÈhaÑsu “abhir|po vata bho1 mahÈsamaÓo nÈgena 
viheÔhÊyissatÊ”ti. Ye pana te manussÈsaddhÈ pasannÈ paÓÉitÈ byattÈ 
buddhimanto, te evamÈhaÑsu “nacirassaÑ vata bho nÈgo nÈgena 
sa~gÈmessatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ NÈÄÈgiriÑ hatthiÑ mettena cittena phari. 
Atha kho NÈÄÈgiri hatthÊ Bhagavato2 mettena cittena phuÔÔho3 soÓÉaÑ 
oropetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato purato 
aÔÔhÈsi. Atha kho BhagavÈ dakkhiÓena hatthena NÈÄÈgirissa hatthissa 
kumbhaÑ parÈmasanto NÈÄÈgiriÑ hatthiÑ imÈhi gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

  “MÈ kuÒjara nÈgamÈsado, dukkhaÑ hi kuÒjara nÈgamÈsado. 
  Na hi nÈgahatassa kuÒjara, sugati hoti ito paraÑ yato. 

  MÈ ca mado mÈ ca pamÈdo, na hi pamattÈ sugatiÑ vajanti te. 
  TvaÒÒeva tathÈ karissasi, yena tvaÑ sugatiÑ gamissasÊ”ti. 

 Atha kho NÈÄÈgiri hatthÊ soÓÉÈya Bhagavato pÈdapaÑs|ni gahetvÈ 
uparimuddhani ÈkiritvÈ paÔikuÔiyova4 osakki. YÈva BhagavantaÑ addakkhi. 
Atha kho NÈÄÈgiri hatthÊ hatthisÈlaÑ gantvÈ sake ÔhÈne aÔÔhÈsi, tathÈ danto 
ca pana NÈÄÈgiri hatthÊ ahosi. Tena kho pana samayena manussÈ imaÑ 
gÈthaÑ gÈyanti– 

 * “DaÓÉeneke damayanti, a~kusehi kasÈhi ca. 
  AdaÓÉena asatthena, nÈgo danto mahesinÈ”ti. 

 ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “yÈva pÈpo ayaÑ Devadatto 
alakkhiko, yatra hi nÈma samaÓassa Gotamassa evaÑmahiddhikassa 
evaÑmahÈnubhÈvassa vadhÈya parakkamissatÊ”ti. Devadattassa 
lÈbhasakkÈro parihÈyi, Bhagavato ca lÈbhasakkÈro abhivaÉÉhi. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhir|po vata bho Gotamo (SyÈ, KaÑ) 2. BhagavatÈ (SÊ) 3. PhuÔo (Ka) 
 4. PaÔikuÔito paÔisakki. (SÊ, SyÈ) * Ma 2. 308; Khu 2. 335 piÔÔhesupi. 
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PaÒcavatthuyÈcanakathÈ 

 343. * Tena kho pana samayena Devadatto parihÊnalÈbhasakkÈro 
sapariso kulesu viÒÒÈpetvÈ bhuÒjati. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcinti 
“kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ kulesu viÒÒÈpetvÈ bhuÒjissanti, kassa 
sampannaÑ na manÈpaÑ, kassa sÈduÑ na ruccatÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| 
tesaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
Devadatto sapariso kulesu viÒÒÈpetvÈ viÒÒÈpetvÈ bhuÒjissatÊ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira tvaÑ Devadatta sapariso kulesu 
viÒÒÈpetvÈ viÒÒÈpetvÈ bhuÒjasÊti. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “tena hi bhikkhave bhikkh|naÑ 
kulesu tikabhojanaÑ paÒÒapessÈmi tayo atthavase paÔicca, dumma~k|naÑ 
puggalÈnaÑ niggahÈya, pesalÈnaÑ bhikkh|naÑ phÈsuvihÈrÈya ‘mÈ pÈpicchÈ 
pakkhaÑ nissÈya saÑghaÑ bhindeyyun’ti, kulÈnuddayÈya1 ca. GaÓabhojane 
yathÈdhammo kÈretabbo”ti. 

 + Atha kho Devadatto yena KokÈliko KaÔamodakatissako2 
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 vÊriyÈrambhassa vaÓÓavÈdÊ, imÈni bhante 
paÒca vatth|ni anekapariyÈyena appicchatÈya santuÔÔhiyÈ sallekhÈya 
dhutatÈya pÈsÈdikatÈya apacayÈya vÊriyÈrambhÈya saÑvattanti, sÈdhu bhante 
bhikkh| yÈvajÊvaÑ ÈraÒÒikÈ assu, yo 
______________________________________________________________ 
 1. KulÈnudayatÈya (SÊ, SyÈ) 2. KuÔamorakatissako (SÊ, SyÈ) 

 * Vi 2. 97 piÔÔhepi. + Vi 1. 263 piÔÔhepi. 
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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 paÒca vatth|ni samaÓo Gotamo 
nÈnujÈnissati. Te mayaÑ imehi paÒcahi vatth|hi janaÑ saÒÒÈpessÈmÈti. 
SakkÈ kho Èvuso imehi paÒcahi vatth|hi samaÓassa Gotamassa 
saÑghabhedo kÈtuÑ cakkabhedo, l|khappasannÈ 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 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|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. 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 assutaÑ aparisa~kitanti. Atha kho Devadatto “na BhagavÈ imÈni 
paÒca vatth|ni anujÈnÈtÊ”ti haÔÔho udaggo sapariso uÔÔhÈyÈsanÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Atha kho Devadatto sapariso RÈjagahaÑ pavisitvÈ paÒcahi vatth|hi 
janaÑ saÒÒÈpesi “mayaÑ Èvuso samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ paÒca 
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vatth|ni yÈcimhÈ ‘BhagavÈ bhante anekapariyÈyena appicchassa -pa- 
vÊriyÈrambhassa vaÓÓavÈdÊ, imÈni bhante paÒca vatth|ni anekapariyÈyena 
appicchatÈya -pa- vÊriyÈrambhÈya saÑvattanti, sÈdhu bhante bhikkh| 
yÈvajÊvaÑ ÈraÒÒikÈ assu, yo gÈmantaÑ osareyya, vajjaÑ naÑ phuseyya 
-pa-. YÈvajÊvaÑ macchamaÑsaÑ na khÈdeyyuÑ, yo macchamaÑsaÑ 
khÈdeyya, vajjaÑ naÑ phuseyyÈ’ti. ImÈni paÒca vatth|ni samaÓo Gotamo 
nÈnujÈnÈti, te mayaÑ imehi paÒcahi vatth|hi samÈdÈya vattÈmÈ”ti. 

 Tattha ye te manussÈ assaddhÈ appasannÈ dubbuddhino, te evamÈhaÑsu 
“ime kho samaÓÈ 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 vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma Devadatto saÑghabhedÈya parakkamissati 
cakkabhedÈyÈ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ 
-pa-. SaccaÑ kira tvaÑ Devadatta saÑghabhedÈya parakkamasi 
cakkabhedÈyÈti. SaccaÑ BhagavÈti. AlaÑ Devadatta, mÈ te rucci 
saÑghabhedo, garuko kho Devadatta saÑghabhedo, yo kho Devadatta 
samaggaÑ saÑghaÑ bhindati, kappaÔÔhikaÑ1 kibbisaÑ pasavati, kappaÑ 
nirayamhi paccati. Yo ca kho Devadatta bhinnaÑ saÑghaÑ samaggaÑ 
karoti, brahmaÑ puÒÒaÑ pasavati, kappaÑ saggamhi modati, alaÑ 
Devadatta, mÈ te rucci saÑghabhedo, garuko kho Devadatta saÑghabhedoti. 

 * Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasÈ kho Devadatto 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ RÈjagahe piÓÉÈya carantaÑ, disvÈna yenÈyasmÈ 
Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca 
“ajjataggedÈnÈhaÑ Èvuso Œnanda aÒÒatreva BhagavatÈ, aÒÒatreva 
bhikkhusaÑghÈ uposathaÑ karissÈmi, saÑghakammaÑ karissÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. KappaÔÔhitikaÑ (SyÈ) * Khu 1. 149 piÔÔhe UdÈnepi. 
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 Atha kho ÈyasmÈ Œnando RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtappaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya 
pÈvisiÑ, addasÈ kho maÑ bhante Devadatto RÈjagahe piÓÉÈya carantaÑ, 
disvÈna yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ etadavoca 
‘ajjataggedÈnÈhaÑ Èvuso Œnanda aÒÒatreva BhagavatÈ, aÒÒatreva 
bhikkhusaÑghÈ uposathaÑ karissÈmi, saÑghakammaÑ karissÈmÊ”ti, 
ajjatagge bhante Devadatto saÑghaÑ bhindissatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ 
etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

 * “SukaraÑ sÈdhunÈ sÈdhuÑ, sÈdhuÑ pÈpena dukkaraÑ. 
   PÈpaÑ pÈpena sukaraÑ, pÈpamariyehi dukkaran”ti. 
 

DutiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
_____ 

 
3. TatiyabhÈÓavÈra 

 
SaÑghabhedathÈ 

 344. Atha kho Devadatto tadahuposathe uÔÔhÈyÈsanÈ salÈkaÑ gÈhesi 
“mayaÑ Èvuso samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ paÒca vatth|ni yÈcimhÈ 
‘BhagavÈ bhante anekapariyÈyena appicchassa -pa- vÊriyÈrambhassa 
vaÓÓavÈdÊ, imÈni bhante paÒca vatth|ni anekapariyÈyena appicchatÈya -pa- 
vÊriyÈrambhÈya saÑvattanti, sÈdhu bhante bhikkh| yÈvajÊvaÑ ÈraÒÒikÈ assu, 
yo gÈmantaÑ osareyya, vajjaÑ naÑ phuseyya -pa-. YÈvajÊvaÑ 
macchamaÑsaÑ na khÈdeyyuÑ, yo macchamaÑsaÑ khÈdeyya, vajjaÑ naÑ 
phuseyyÈ’ti. ImÈni paÒca vatth|ni samaÓo Gotamo nÈnujÈnÈti, te mayaÑ 
imehi paÒcahi vatth|hi samÈdÈya vattÈma, yassÈyasmato imÈni paÒca 
vatth|ni khamanti, so salÈkaÑ gaÓhÈt|”ti. 

 Tena kho pana samayena VesÈlikÈ VajjiputtakÈ paÒcamattÈni 
bhikkhusatÈni navakÈ ceva honti appakataÒÒuno ca, te “ayaÑ 
______________________________________________________________ 
 * Khu 1. 150 piÔÔhe UdÈnepi. 
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dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanan”ti salÈkaÑ gaÓhiÑsu. Atha kho 
Devadatto saÑghaÑ bhinditvÈ paÒcamattÈni bhikkhusatÈni ÈdÈya yena 
GayÈsÊsaÑ tena pakkÈmi. Atha kho SÈriputtamoggallÈnÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ 
etadavoca “Devadatto bhante saÑghaÑ bhinditvÈ paÒcamattÈni 
bhikkhusatÈni ÈdÈya yena GayÈsÊsaÑ, tena pakkanto”ti. Na hi nÈma 
tumhÈkaÑ SÈriputtÈ tesu navakesu bhikkh|su kÈruÒÒampi bhavissati, 
gacchatha tumhe SÈriputtÈ, purÈ te bhikkh| anayabyasanaÑ ÈpajjantÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho SÈriputtamoggallÈnÈ Bhagavato paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena GayÈsÊsaÑ 
tenupasa~kamiÑsu. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu Bhagavato avid|re 
rodamÈno Ôhito hoti. Atha kho BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “kissa 
tvaÑ bhikkhu rodasÊ”ti. Yepi te bhante Bhagavato aggasÈvakÈ 
SÈriputtamogallÈnÈ, tepi Devadattassa santike gacchanti Devadattassa 
dhammaÑ rocentÈti. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhu anavakÈso, yaÑ 
SÈriputtamoggallÈnÈ Devadattassa dhammaÑ roceyyuÑ. Api ca te gatÈ 
bhikkh|naÑ saÒÒattiyÈti1. 
 
 345. Tena kho pana samayena Devadatto mahatiyÈ parisÈya parivuto 
dhammaÑ desento nisinno hoti. AddasÈ kho Devadatto SÈriputtamoggallÈne 
d|ratova Ègacchante, disvÈna bhikkh| Èmantesi “passatha bhikkhave, yÈva 
svÈkkhÈto mayaÑ dhammo, yepi te samaÓassa Gotamassa aggasÈvakÈ 
SÈriputtamoggallÈnÈ, tepi mama santike Ègacchanti mama dhammaÑ 
rocentÈ”ti. EvaÑ vutte KokÈliko DevadattaÑ etadavoca “mÈ Èvuso 
Devadatta SÈriputtamoggallÈne vissÈsi, pÈpicchÈ SÈriputtamoggallÈnÈ 
pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ”ti. AlaÑ Èvuso, svÈgataÑ tesaÑ, yato me 
dhammaÑ rocentÊti. 

 Atha kho Devadatto ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ upaÉÉhÈsanena nimantesi 
“ehÈvuso SÈriputta, idha nisÊdÈhÊ”ti. “AlaÑ Èvuso”ti kho 
______________________________________________________________ 
 1. BhikkhusaÒÒattiyÈti (SÊ, SyÈ), bhikkh| saÒÒattiyÈ (Ka) 
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ÈyasmÈ SÈriputto aÒÒataraÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi ÈyasmÈpi 
kho MahÈmoggallÈno aÒÒataraÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Atha 
kho Devadatto bahudeva rattiÑ bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ 
samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ ajjhesi 
“vigatathinamiddho kho Èvuso SÈriputta bhikkhusaÑgho, paÔibhÈtu taÑ 
Èvuso SÈriputta bhikkh|naÑ dhammÊ kathÈ, piÔÔhi me ÈgilÈyati, tamahaÑ 
ÈyamissÈmÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ SÈriputto Devadattassa 
paccassosi. Atha kho Devadatto catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ paÒÒapetvÈ 
dakkhiÓena passena seyyaÑ kappesi. Tassa kilamantassa muÔÔhassatissa 
asampajÈnassa muhuttakeneva niddÈ okkami. 

 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈdesanÈpÈÔihÈriyÈnusÈsaniyÈ bhikkh| 
dhammiyÈ kathÈya ovadi anusÈsi, ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
iddhipÈÔihÈriyÈnusÈsaniyÈ bhikkh| dhammiyÈ kathÈya ovadi anusÈsi. Atha 
kho tesaÑ bhikkh|naÑ ÈyasmatÈ sÈriputtena ÈdesanÈpÈÔihÈriyÈnusÈsaniyÈ, 
ÈyasmatÈ ca MahÈmoggallÈnena iddhipÈÔihÈriyÈnusÈsaniyÈ ovadiyamÈnÈnaÑ 
anusÈsiyamÈnÈnaÑ virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ 
kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “gacchÈma mayaÑ Èvuso 
Bhagavato santike, yo tassa Bhagavato dhammaÑ rocesi, so Ègacchat|”ti. 
Atha kho SÈriputtamoggallÈnÈ tÈni paÒca bhikkhusatÈni ÈdÈya yena 
VeÄuvanaÑ tenupasa~kamiÑsu. Atha kho KokÈliko DevadattaÑ uÔÔhÈpesi, 
uÔÔhehi Èvuso Devadatta, nÊtÈ te bhikkh| SÈriputtamoggallÈnehi, nanu tvaÑ 
Èvuso Devadatta mayÈ vutto “mÈ Èvuso Devadatta SÈriputtamoggallÈne 
vissÈsi, pÈpicchÈ SÈriputtamoggallÈnÈ pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ”ti. 
Atha kho Devadattassa tattheva uÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggaÒchi. 

 Atha kho SÈriputtamoggallÈnÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu 
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bhante bhedakÈnuvattakÈ bhikkh| puna upasampajjeyyun”ti. AlaÑ SÈriputta, 
mÈ te rucci bhedakÈnuvattakÈnaÑ bhikkh|naÑ puna upasampadÈ. Tena hi 
tvaÑ SÈriputta bhedakÈnuvattake bhikkh| thullaccayaÑ desÈpehi. KathaÑ 
pana te SÈriputta Devadatto paÔipajjÊti. Yatheva bhante BhagavÈ bahudeva 
rattiÑ bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ 
sampahaÑsetvÈ maÑ ajjhesati “vigatathinamiddho kho SÈriputta 
bhikkhusaÑgho, paÔibhÈtu taÑ SÈriputta bhikkh|naÑ dhammÊ kathÈ, piÔÔhi 
me ÈgilÈyati, tamahaÑ ÈyamissÈmÊ”ti. Evameva kho bhante Devadatto 
paÔipajjÊti. 
 
 346. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bh|tapubbaÑ bhikkhave 
araÒÒÈyatane mahÈsarasÊ, taÑ nÈgÈ upanissÈya vihariÑsu, te taÑ sarasiÑ 
ogÈhetvÈ soÓÉÈya bhisamuÄÈlaÑ abbuhitvÈ suvikkhÈlitaÑ vikkhÈletvÈ 
akaddamaÑ saÑkhÈditvÈ ajjhoharanti. TesaÑ taÑ vaÓÓÈya ceva hoti balÈya 
ca, na ca tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigacchanti, maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. 
TesaÑyeva kho pana bhikkhave mahÈnÈgÈnaÑ anusikkhamÈnÈ taruÓÈ 
bhi~kacchÈpÈ te taÑ sarasiÑ ogÈhetvÈ soÓÉÈya bhisamuÄÈlaÑ abbuhitvÈ na 
suvikkhÈlitaÑ vikkhÈlitvÈ sakaddamaÑ saÑkhÈditvÈ ajjhoharanti. TesaÑ 
taÑ neva vaÓÓÈya hoti, na balÈya, tatonidÈnaÒca maraÓaÑ vÈ nigacchanti, 
maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. Evameva kho bhikkhave Devadatto 
mamÈnukrubbaÑ1 kapaÓo marissatÊ”ti. 

    MahÈvarÈhassa mahiÑ vikrubbato2, 
    BhisaÑ ghasÈnassa3 nadÊsu jaggato. 
    Bhi~kova pa~kaÑ abhibhakkhayitvÈ, 
    MamÈnukrubbaÑ kapaÓo marissatÊti. 
 
 347. * AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgato bhikkhu d|teyyaÑ 
gantumarahati. Katamehi aÔÔhahi. Idha bhikkhave bhikkhu sotÈ ca hoti, 
sÈvetÈ ca, uggahetÈ ca, dhÈretÈ ca viÒÒÈtÈ ca, viÒÒÈpetÈ ca, kusalo ca 
sahitÈsahitassa, no ca kalahakÈrako. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi 
samannÈgato bhikkhu d|teyyaÑ gantumarahati. 
______________________________________________________________ 
 1. MamÈnukubbaÑ (SÊ, SyÈ) 2. Vikubbato (SÊ, SyÈ) 
 3. GhasamÈnassa (Ka) * AÑ 3. 37 piÔÔhepi. 
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 * AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgato SÈriputto d|teyyaÑ 
gantumarahati. Katamehi aÔÔhahi. Idha bhikkhave SÈriputto sotÈ ca hoti, 
sÈvetÈ ca, uggahetÈ ca, dhÈretÈ ca, viÒÒÈtÈ ca, viÒÒÈpetÈ ca, kusalo ca 
sahitÈsahitassa, no ca kalahakÈrako. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi 
samannÈgato SÈriputto d|teyyaÑ gantumarahatÊti. 

 * Yo ve na byathati1 patvÈ, parisaÑ uggavÈdiniÑ. 
   Na ca hÈpeti vacanaÑ, na ca chÈdeti SÈsanaÑ. 

   Asandiddho ca akkhÈti2, pucchito ca na kuppati. 
   Sa ve tÈdisako bhikkhu, d|teyyaÑ gantumarahatÊti. 
 
 348. + AÔÔhahi bhikkhave asaddhammehi abhibh|to pariyÈdinnacitto 
Devadatto ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. Katamehi aÔÔhahi. LÈbhena 
bhikkhave abhibh|to pariyÈdinnacitto Devadatto ÈpÈyiko nerayiko 
kappaÔÔho atekiccho. AlÈbhena bhikkhave -pa-. Yasena bhikkhave -pa-. 
Ayasena bhikkhave -pa-. SakkÈrena bhikkhave -pa-. AsakkÈrena bhikkhave 
-pa-. PÈpicchatÈya bhikkhave -pa-. PÈpamittatÈya bhikkhave abhibh|to 
pariyÈdinnacitto Devadatto ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. Imehi 
kho bhikkhave aÔÔhahi asaddhammehi abhibh|to pariyÈdinnacitto Devadatto 
ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. 
 
 349. SÈdhu bhikkhave bhikkhu uppannaÑ lÈbhaÑ abhibhuyya 
abhibhuyya vihareyya. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa-. UppannaÑ yasaÑ. 
UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. UppannaÑ 
pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. 
KathaÒca bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca uppannaÑ lÈbhaÑ 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa-. UppannaÑ 
yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. 
UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya. YaÑ hissa bhikkhave uppannaÑ lÈbhaÑ anabhibhuyya viharato 
uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, uppannaÑ lÈbhaÑ abhibhuyya 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 3. 37 piÔÔhepi. 1. ByÈdhati (SÊ, SyÈ) 2. AkhÈtÈ (Ka) + AÑ 3. 10 piÔÔhepi. 
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abhibhuyya viharato evaÑsate ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. YaÑ hissa 
bhikkhave uppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. 
UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. UppannaÑ pÈpicchataÑ. 
UppannaÑ pÈpamittataÑ anabhibhuyya viharato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ, uppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya viharato 
evaÑsate ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. IdaÑ kho bhikkhave atthavasaÑ 
paÔicca uppannaÑ lÈbhaÑ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. UppannaÑ 
alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. 
UppannaÑ asakkÈraÑ. UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. TasmÈ tiha bhikkhave uppannaÑ lÈbhaÑ 
abhibhuyya abhibhuyya viharissÈma. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ 
yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. 
UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya 
viharissÈmÈti. EvaÒhi vo bhikkhave sikkhitabbanti. 
 
 350. TÊhi bhikkhave asaddhammehi abhibh|to pariyÈdinnacitto 
Devadatto ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. Katamehi tÊhi. PÈpicchatÈ, 
pÈpamittatÈ, oramattakena visesÈdhigamena antarÈ vosÈnaÑ ÈpÈdi. Imehi 
kho bhikkhave tÊhi asaddhammehi abhibh|to pariyÈdinnacitto Devadatto 
ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekicchoti. 

   MÈ jÈtu koci lokasmiÑ, pÈpiccho udapajjatha. 
   TadaminÈpi jÈnÈtha, pÈpicchÈnaÑ yathÈgati. 

   PaÓÉitoti samaÒÒÈto, bhÈvitattoti sammato. 
   JalaÑva yasasÈ aÔÔhÈ, Devadattoti me sutaÑ. 

   So pamÈdaÑ anuciÓÓo, Èsajja naÑ TathÈgataÑ. 
   AvÊcinirayaÑ patto, catudvÈraÑ bhayÈnakaÑ. 

   AduÔÔhassa hi yo dubbhe, pÈpakammaÑ akrubbato. 
   Tameva pÈpaÑ phusati, duÔÔhacittaÑ anÈdaraÑ. 

   SamuddaÑ visakumbhena, yo maÒÒeyya pad|situÑ1. 
   Na so tena pad|seyya, bhesmÈ hi udadhÊ mahÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PadussituÑ (Ka) 
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   Evameva TathÈgataÑ, yo vÈdenupahiÑsati. 
   SamaggataÑ1 santacittaÑ, vÈdo tamhi na r|hati. 

   TÈdisaÑ mittaÑ krubbetha2, taÒca sevetha paÓÉito. 
   Yassa maggÈnugo bhikkhu, khayaÑ dukkhassa pÈpuÓeti. 
 

UpÈlipaÒhÈ 

 351. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ etadavoca “saÑgharÈji 
saÑgharÈjÊ”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante saÑgharÈji hoti, no ca 
saÑghabhedo. KittÈvatÈ ca pana saÑgharÈji ceva hoti saÑghabhedo cÈ”ti. 

 Ekato UpÈli eko hoti, ekato dve, catuttho anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti 
“ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. Evampi kho UpÈli saÑgharÈji hoti, no ca saÑghabhedo. Ekato 
UpÈli dve honti, ekato dve. PaÒcamo anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ 
dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. Evampi kho UpÈli saÑgharÈji hoti, no ca saÑghabhedo. Ekato 
UpÈli dve honti. Ekato tayo, chaÔÔho anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ 
dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. Evampi kho UpÈli saÑgharÈji hoti, no ca saÑghabhedo. Ekato 
UpÈli tayo honti. Ekato tayo, sattamo anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ 
dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. Evampi kho UpÈli saÑgharÈji hoti, no ca saÑghabhedo. Ekato 
UpÈli tayo honti. Ekato cattÈro, aÔÔhamo anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ 
dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. Evampi kho UpÈli saÑgharÈji hoti, no ca saÑghabhedo. Ekato 
UpÈli cattÈro honti, ekato cattÈro, navamo anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ 
dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SammÈgataÑ (SÊ), samagataÑ (SyÈ) 2. Kubbetha (SÊ, SyÈ) 
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evaÑ kho UpÈli saÑgharÈji ceva hoti saÑghabhedo ca. NavannaÑ vÈ UpÈli 
atirekanavannaÑ vÈ saÑgharÈji ceva hoti saÑghabhedo ca. Na kho UpÈli 
bhikkhunÊ saÑghaÑ bhindati, api ca bhedÈya parakkamati. Na sikkhamÈnÈ 
saÑghaÑ bhindati -pa-. Na sÈmaÓero saÑghaÑ bhindati. Na sÈmaÓerÊ 
saÑghaÑ bhindati. Na upÈsako saÑghaÑ bhindati. Na upÈsikÈ saÑghaÑ 
bhindati, api ca bhedÈya parakkamati. Bhikkhu kho UpÈli pakatatto 
samÈnasaÑvÈsako samÈnasÊmÈyaÑ Ôhito saÑghaÑ bhindatÊti. 
 
 352. * “SaÑghabhedo saÑghabhedo”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho 
bhante saÑgho bhinno hotÊti. 

 IdhupÈli bhikkh| adhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, dhammaÑ 
“adhammo”ti dÊpenti, avinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti, vinayaÑ “avinayo”ti 
dÊpenti, abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpenti, bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpenti, anÈciÓÓaÑ TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, ÈciÓÓaÑ 
TathÈgatena “anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, apaÒÒattaÑ TathÈgatena 
“paÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, paÒÒattaÑ TathÈgatena “apaÒÒattaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, anÈpattiÑ “ÈpattÊ”ti dÊpenti, ÈpattiÑ “ÈnÈpattÊ”ti 
dÊpenti, lahukaÑ ÈpattiÑ “garukÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti, garukaÑ ÈpattiÑ “lahukÈ 
ÈpattÊ”ti dÊpenti, sÈvasesaÑ ÈpattiÑ “anavasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti, anavasesaÑ 
ÈpattiÑ “sÈvasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti, duÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “aduÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti 
dÊpenti, aduÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “duÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti. Te imehi aÔÔhÈrasahi 
vatth|hi apakassanti, avapakassanti, ÈveniÑ1 uposathaÑ karonti, ÈveniÑ 
pavÈraÓaÑ karonti, ÈveniÑ saÑghakammaÑ karonti. EttÈvatÈ kho UpÈli 
saÑgho bhinno hotÊti. 
 
 353. * “SaÑghasÈmaggÊ saÑghasÈmaggÊ”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu 
kho bhante saÑgho samaggo hotÊti. IdhupÈli bhikkh| adhammaÑ 
“adhammo”ti dÊpenti, dhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, avinayaÑ “avinayo”ti 
dÊpenti, vinayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒveÓi (SÊ), ÈveÓikaÑ (SyÈ) * AÑ 3. 314 piÔÔhedÊsupi. 
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“vinayo”ti dÊpenti, abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ alapitaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ lapitaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, anÈciÓÓaÑ TathÈgatena “anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpenti, ÈciÓÓaÑ TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, apaÒÒattaÑ 
TathÈgatena “apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, paÒÒattaÑ TathÈgatena 
“paÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, anÈpattiÑ “anÈpattÊ”ti dÊpenti, ÈpattiÑ 
“ÈpattÊ”ti dÊpenti, lahukaÑ ÈpattiÑ “lahukÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti, garukaÑ 
ÈpattiÑ “garukÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti, sÈvasesaÑ ÈpattiÑ “sÈvasesÈ ÈpattÊ”ti 
dÊpenti, anavasesaÑ ÈpattiÑ “anavasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti, duÔÔhullaÑ ÈpattiÑ 
“duÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti, aduÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “aduÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti. 
Te imehi aÔÔhÈrasahi vatth|hi na apakassanti, avapakassanti, na ÈveniÑ 
uposathaÑ karonti, na ÈveniÑ pavÈraÓaÑ karonti, na ÈveniÑ 
saÑghakammaÑ karonti. EttÈvatÈ kho UpÈli saÑgho samaggo hotÊti. 
 
 345. SamaggaÑ pana bhante saÑghaÑ bhanditvÈ kiÑ so pasavatÊti. 
SamaggaÑ kho UpÈli saÑghaÑ bhinditvÈ kappaÔÔhikaÑ kibbisaÑ pasavati, 
kappaÑ nirayamhi paccatÊti. 

 * ŒpÈyiko nerayiko, kappaÔÔho saÑghabhedako. 
  Vaggarato adhammaÔÔho, yogakkhemÈ padhaÑsati. 
  SaÑghaÑ samaggaÑ bhinditvÈ, kappaÑ nirayamhi paccatÊti. 

 BhinnaÑ pana bhante saÑghaÑ samaggaÑ katvÈ kiÑ so pasavatÊti. 
BhinnaÑ kho UpÈli saÑghaÑ samaggaÑ katvÈ brahmaÑ puÒÒaÑ pasavati, 
kappaÑ saggamhi modatÊti. 

 * SukhÈ saÑghassa sÈmaggÊ, samaggÈnaÒca anuggaho. 
  Samaggarato dhammaÔÔho, yogakkhemÈ na dhaÑsati. 
  SaÑghaÑ samaggaÑ katvÈna, kappaÑ saggamhi modatÊti. 
 
 355. + SiyÈ nu kho bhante saÑghabhedako ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho 
atekicchoti. SiyÈ UpÈli saÑghabhedako ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho 
atekicchoti. 
______________________________________________________________ 
 * Khu 1. 203; AÑ 3. 315, 316 piÔÔhesupi. + Vi 5. 350 piÔÔhepi. 
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 * SiyÈ1 pana bhante saÑghabhedako na ÈpÈyiko na nerayiko na 
kappaÔÔho na atekicchoti. SiyÈ UpÈli saÑghabhedako na ÈpÈyikÈ na nerayiko 
na kappaÔÔho na atekicchoti. 

 Katamo pana bhante saÑghabhedako ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho 
atekicchoti. IdhupÈli bhikkhu adhammaÑ “dhammo”ti dÊpeti. TasmiÑ 
adhammadiÔÔhi bhede adhammadiÔÔhi vinidhÈya diÔÔhiÑ vinidhÈya khantiÑ 
vinidhÈya ruciÑ vinidhÈya bhÈvaÑ anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ 
dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocetÈ”ti. Ayampi kho UpÈli saÑghabhedako ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho 
atekiccho. 

 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu adhammaÑ “dhammo”ti dÊpeti, tasmiÑ 
adhammadiÔÔhi bhede dhammadiÔÔhi vinidhÈya diÔÔhiÑ vinidhÈya khantiÑ 
vinidhÈya ruciÑ vinidhÈya bhÈvaÑ anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ 
dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. Ayampi kho UpÈli saÑghabhedako ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho 
atekiccho. 

 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu adhammaÑ “dhammo”ti dÊpeti, tasmiÑ 
adhammadiÔÔhi bhede vematiko vinidhÈya diÔÔhiÑ vinidhÈya khantiÑ 
vinidhÈya ruciÑ vinidhÈya bhÈvaÑ anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ 
dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. Ayampi kho UpÈli saÑghabhedako ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho 
atekiccho. 

 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu adhammaÑ “dhammo”ti dÊpeti, tasmiÑ 
dhammadiÔÔhi bhede adhammadiÔÔhi -pa- (TasmiÑ dhammadiÔÔhi bhede 
dhammadiÔÔhi)2. TasmiÑ dhammadiÔÔhi bhede vematiko. TasmiÑ vematiko 
bhede adhammadiÔÔhi. TasmiÑ vematiko bhede dhammadiÔÔhi. TasmiÑ 
vematiko bhede vematiko vinidhÈya diÔÔhiÑ vinidhÈya khantiÑ vinidhÈya 
ruciÑ vinidhÈya bhÈvaÑ anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ dhammo, ayaÑ 
vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. Ayampi kho 
UpÈli saÑghabhedako ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 350 piÔÔhepi. 1. SiyÈ nu kho (SyÈ, KaÑ) 
 2. (  ) SyÈma-potthake natthi, VimativinodanÊÔÊkÈya sameti. 
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 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu dhammaÑ “adhammo”ti dÊpeti -pa- 
avinayaÑ “vinayo”ti dÊpeti. VinayaÑ “avinayo”ti dÊpeti. AbhÈyitaÑ 
alapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpeti. BhÈsitaÑ 
lapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpeti. AnÈciÓÓaÑ 
TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpeti. ŒciÓÓaÑ TathÈgatena 
“anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpeti. ApaÒÒattaÑ TathÈgatena “paÒÒattaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpeti. PaÒÒattaÑ TathÈgatena “apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpeti. AnÈpattiÑ “ÈpattÊ”ti dÊpeti. ŒpattiÑ “anÈpattÊ”ti dÊpeti. LahukaÑ 
ÈpattiÑ “garukÈ ÈpattÊ”ti dÊpeti. GarukaÑ ÈpattiÑ “lahukÈ ÈpattÊ”ti dÊpeti. 
SÈvasesaÑ ÈpattiÑ “anavasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpeti. AnavasesaÑ ÈpattiÑ 
“sÈvasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpeti. DuÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “aduÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpeti. 
AduÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “duÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpeti. TasmiÑ adhammadiÔÔhi 
bhede adhammadiÔÔhi -pa-. TasmiÑ adhammadiÔÔhi bhede dhammadiÔÔhi. 
TasmiÑ adhammadiÔÔhi bhede vematiko. TasmiÑ dhammadiÔÔhi bhede 
adhammadiÔÔhi. (TasmiÑ dhammadiÔÔhi bhede dhammadiÔÔhi)1. TasmiÑ 
dhammadiÔÔhi bhede vematiko. TasmiÑ vematiko bhede adhammadiÔÔhi. 
TasmiÑ vematiko bhede dhammadiÔÔhi. TasmiÑ vematiko bhede vematiko 
vinidhÈya diÔÔhiÑ vinidhÈya khantiÑ vinidhÈya ruciÑ vinidhÈya bhÈvaÑ 
anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ 
SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. Ayampi kho UpÈli 
saÑghabhedako ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekicchoti. 

 Katamo pana bhante saÑghabhedako na ÈpÈyiko na nerayiko na 
kappaÔÔho na atekicchoti. IdhupÈli bhikkhu adhammaÑ “dhammo”ti dÊpeti, 
tasmiÑ dhammadiÔÔhi bhede dhammadiÔÔhi avinidhÈya diÔÔhiÑ avinidhÈya 
khantiÑ avinidhÈya ruciÑ avinidhÈya bhÈvaÑ anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti 
“ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ 
rocethÈ”ti. Ayampi kho UpÈli saÑghabhedako na ÈpÈyiko na nerayiko na 
kappaÔÔho na atekiccho. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) SyÈma-potthake natthi.
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 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu dhammaÑ “adhammo”ti dÊpeti -pa- 
duÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “aduÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpeti, tasmiÑ dhammadiÔÔhi bhede 
dhammadiÔÔhi avinidhÈya diÔÔhiÑ avinidhÈya khantiÑ avinidhÈya ruciÑ 
avinidhÈya bhÈvaÑ anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti “ayaÑ dhammo, ayaÑ 
vinayo, idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti. Ayampi kho 
UpÈli saÑghabhedako na ÈpÈyiko na nerayiko na kappaÔÔho na atekicchoti. 
 

TatiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
 

SaÑghabhedakakkhandhako sattamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Anupiye abhiÒÒÈtÈ, sukhumÈlo na icchati. 
   KasÈ vapÈ abhi ninne, niddhÈ lÈve ca ubbahe. 

   PuÒjamaddapalÈlaÒca, bhusa-ophuÓanÊhare. 
   Œyatimpi na khÊyanti, pitaro ca pitÈmahÈ. 

   Bhaddiyo Anuruddho ca, Œnando Bhagu Kimilo. 
   SakyamÈno ca KosambiÑ, parihÈyi Kakudhena ca. 

   PakÈsesi pituno ca, purise silaÑ NÈÄÈgiriÑ. 
   TikapaÒcagaruko kho, bhindi thullaccayena ca. 
   Tayo aÔÔha puna tÊÓi, rÈji bhedÈ siyÈ nu khoti. 
 
 

SaÑghabhedakakkhandhako niÔÔhito. 

 



         

8. Vattakkhandhaka 
 

1. ŒgantukavattakathÈ 

 356. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈgantukÈ bhikkh| 
sa-upÈhanÈpi ÈrÈmaÑ pavisanti, chattapaggahitÈpi ÈrÈmaÑ pavisanti, 
oguÓÔhitÈpi ÈrÈmaÑ pavisanti, sÊsepi cÊvaraÑ karitvÈ ÈrÈmaÑ pavisanti, 
pÈnÊyenapi pÈde dhovanti, vuÉÉhatarepi ÈvÈsike bhikkh| na abhivÈdenti, 
napi senÈsanaÑ pucchanti, aÒÒataropi Ègantuko bhikkhu anajjhÈvuÔÔhaÑ 
vihÈraÑ ghaÔikaÑ ugghÈÔetvÈ kavÈÔaÑ paÓÈmetvÈ sahasÈ pÈvisi, tassa 
uparipiÔÔhito1 ahi khandhe papati, so bhÊto vissaramakÈsi, bhikkh| 
upadhÈvitvÈ taÑ bhikkhuÑ etadavocuÑ “kissa tvaÑ Èvuso vissaramakÈsÊ”ti. 
Atha kho so bhikkhu bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi. Ye te bhikkh| 
appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ÈgantukÈ 
bhikkh| sa-upÈhanÈpi ÈrÈmaÑ pavisissanti, chattapaggahitÈpi ÈrÈmaÑ 
pavisissanti, oguÓÔhitÈpi ÈrÈmaÑ pavisissanti, sÊsepi cÊvaraÑ karitvÈ 
ÈrÈmaÑ pavisissanti, pÈnÊyenapi pÈde dhovissanti, vuÉÉhatarepi ÈvÈsike 
bhikkh| na abhivÈdessanti, napi senÈsanaÑ pucchissantÊ”ti. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave 
ÈgantukÈ bhikkh| sa-upÈhanÈpi ÈrÈmaÑ pavisanti, chattapaggahitÈpi 
ÈrÈmaÑ pavisanti, oguÓÔhitÈpi ÈrÈmaÑ pavisanti, sÊsepi cÊvaraÑ karitvÈ 
ÈrÈmaÑ pavisanti, pÈnÊyenapi pÈde dhovanti, vuÉÉhatarepi ÈvÈsike bhikkh| 
na abhivÈdenti, napi senÈsanaÑ pucchantÊti. SaccaÑ BhagavÈti. Vigarahi 
Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma bhikkhave ÈgantukÈ bhikkh| 
sa-upÈhanÈpi ÈrÈmaÑ pavisissanti, chattapaggahitÈpi ÈrÈmaÑ pavisissanti, 
oguÓÔhitÈpi ÈrÈmaÑ pavisissanti, sÊsepi cÊvaraÑ karitvÈ ÈrÈmaÑ 
pavisissanti, pÈnÊyenapi pÈde dhovissanti, vuÉÉhatarepi ÈvÈsike bhikkh| na 
abhivÈdessanti, napi senÈsanaÑ pucchissanti, netaÑ bhikkhave 
appasannÈnaÑ vÈ pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi– 
______________________________________________________________ 
 1. UparipiÔÔhato (?) 
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 357. Tena hi bhikkhave ÈgantukÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ 
paÒÒapessÈmi, yathÈ Ègantukehi bhikkh|hi sammÈ vattitabbaÑ. Œgantukena 
bhikkhave bhikkhunÈ “idÈni ÈrÈmaÑ pavisissÈmÊ”ti upÈhanÈ omuÒcitvÈ 
nÊcaÑ katva papphoÔetvÈ gahetvÈ chattaÑ apanÈmetvÈ sÊsaÑ vivaritvÈ sÊse 
cÊvaraÑ1 khandhe katvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena ÈrÈmo pavisitabbo, ÈrÈmaÑ 
pavisantena sallakkhetabbaÑ “kattha ÈvÈsikÈ bhikkh| paÔikkamantÊ”ti. 
Yattha ÈvÈsikÈ bhikkh| paÔikkamanti upaÔÔhÈnasÈlÈya vÈ maÓÉape vÈ 
rukkham|le vÈ, tattha gantvÈ ekamantaÑ patto nikkhipitabbo, ekamantaÑ 
cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, patir|paÑ ÈsanaÑ gahetvÈ nisÊditabbaÑ, pÈnÊyaÑ 
pucchitabbaÑ, paribhojanÊyaÑ pucchitabbaÑ “katamaÑ pÈnÊyaÑ, katamaÑ 
paribhojanÊyan”ti. Sace pÈnÊyena attho hoti, pÈnÊyaÑ gahetvÈ pÈtabbaÑ, 
sace paribhojanÊyena attho hoti, paribhojanÊyaÑ gahetvÈ pÈdÈ dhovitabbÈ, 
pÈde dhovantena ekena hatthena udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ, ekena hatthena pÈdÈ 
dhovitabbÈ, na teneva hatthena udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ2, na teneva hatthena 
pÈdÈ dhovitabbÈ, upÈhanÈpuÒchanacoÄakaÑ pucchitvÈ upÈhanÈ puÒchitabbÈ, 
upÈhanÈ puÒchantena paÔhamaÑ sukkhena coÄakena puÒchitabbÈ, pacchÈ 
allena, upÈhanÈpuÒchanacoÄakaÑ dhovitvÈ3 ekamantaÑ vissajjetabbaÑ. 

 Sace ÈvÈsiko bhikkhu vuÉÉho hoti, abhivÈdetabbo, sace navako hoti, 
abhivÈdÈpetabbo. SenÈsanaÑ pucchitabbaÑ “katamaÑ me senÈsanaÑ 
pÈpuÓÈtÊ”ti, ajjhÈvuÔÔhaÑ vÈ anajjhÈvuÔÔhaÑ vÈ pucchitabbaÑ, gocaro 
pucchitabbo, agocaro pucchitabbo, sekkhasammatÈni4 kulÈni pucchitabbÈni, 
vaccaÔÔhÈnaÑ pucchitabbaÑ, passÈvaÔÔhÈnaÑ pucchitabbaÑ, pÈnÊyaÑ 
pucchitabbaÑ, paribhojanÊyaÑ pucchitabbaÑ, kattaradaÓÉo pucchitabbo, 
saÑghassa katikasaÓÔhÈnaÑ pucchitabbaÑ “kaÑ kÈlaÑ pavisitabbaÑ, kaÑ 
kÈlaÑ nikkhamitabban”ti. Sace vihÈro anajjhÈvuÔÔho hoti, kavÈÔaÑ ÈkoÔetvÈ 
muhuttaÑ ÈgametvÈ ghaÔikaÑ ugghÈÔetvÈ kavÈÔaÑ paÓÈmetvÈ bahi Ôhitena 
nilloketabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. VivaritvÈ cÊvaraÑ (Ka) 2. Yena hatthena udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ (SyÈ) 
 3. PÊÄetvÈ (SyÈ) 4. SekhasammatÈni (Ka) 
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 Sace vihÈro uklÈpo hoti, maÒce vÈ maÒco Èropito hoti, pÊÔhe vÈ pÊÔhaÑ 
ÈropitaÑ hoti, senÈsanaÑ upari puÒjÊkataÑ1 hoti, sace ussahati sodhetabbo, 
* vihÈraÑ sodhentena paÔhamaÑ bh|mattharaÓaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbÈ, 
bhisibibbohanaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, 
nisÊdanapaccattharaÓaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, maÒco nÊcaÑ 
katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ 
nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, pÊÔhaÑ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbaÑ, kheÄamallako nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, 
apassenaphalakaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace vihÈre 
santÈnakaÑ hoti, ullokÈ paÔhamaÑ ohÈretabbaÑ, ÈlokasandhikaÓÓabhÈgÈ 
pamajjitabbÈ. Sace gerukaparikammakatÈ bhitti kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ 
temetvÈ pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace kÈÄavaÓÓakatÈ bh|mi kaÓÓakitÈ hoti, 
coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace akatÈ hoti bh|mi, udakena 
paripphositvÈ sammajjitabbÈ “mÈ vihÈro rajena uhaÒÒÊ”ti2, sa~kÈraÑ 
vicinitvÈ ekamantaÑ chaÉÉetabbaÑ. 

 * Bh|mattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ 
yathÈÔhÈne3 paÒÒapetabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ 
yathÈÔhÈne4 ÔhapetabbÈ, maÒco otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ 
sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ atiharitvÈ 
yathÈÔhÈne4 paÒÒapetabbo, pÊÔhaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ 
katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ 
atiharitvÈ yathÈÔhÈne4 paÒÒapetabbaÑ, bhisibibbohanaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ 
papphoÔetvÈ atiharitvÈ yathÈbhÈgaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
nisÊdanapaccattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ 
yathÈbhÈgaÑ paÒÒapetabbaÑ, kheÄamallako otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ 
yathÈbhÈgaÑ Ôhapetabbo, apassenaphalakaÑ otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ 
yathÈbhÈgaÑ ÔhapetabbaÑ. PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, pattaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PuÒjakitaÑ (Ka) * Vi 3. 60, 65 piÔÔhÈdÊsupi (ThokaÑ visadisaÑ) 
 2. �haÒÒÊti (SÊ, SyÈ) 3. YathÈpaÒÒattaÑ (SÊ, SyÈ), yathÈbhÈgaÑ (Ka) 
 4. YathÈbhÈgaÑ (SyÈ, Ka) 
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nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gatetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ 
vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto nikkhipitabbo, na ca anantarahitÈya 
bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. CÊvaraÑ nikkhipantena ekena hatthena 
cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ 
pamajjitvÈ pÈrato antaÑ orato bhogaÑ katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. 

 Sace puratthimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. 
Sace pacchimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, pacchimÈ vÈtapÈnÈ taketabbÈ. Sace uttarÈ 
sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, uttarÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace dakkhiÓÈ sarajÈ vÈtÈ 
vÈyanti, dakkhiÓÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace sÊtakÈlo hoti, divÈ vÈtapÈnÈ 
vivaritabbÈ, rattiÑ thaketabbÈ. Sace uÓhakÈlo hoti, divÈ vÈtapÈnÈ 
thaketabbÈ, rattiÑ vivaritabbÈ. 

 Sace pariveÓaÑ uklÈpaÑ hoti, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ. Sace 
koÔÔhako uklÈpo hoti, koÔÔhako sammajjitabbo. Sace upaÔÔhÈnasÈlÈ uklÈpÈ 
hoti, upaÔÔhÈnasÈlÈ sammajjitabbÈ. Sace aggisÈlÈ uklÈpÈ hoti, aggisÈlÈ 
sammajjitabbÈ. Sace vaccakuÔi uklÈpÈ hoti, vaccakuÔi sammajjitabbÈ. Sace 
pÈnÊyaÑ na hoti, pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace paribhojanÊyaÑ na hoti, 
paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ na hoti, 
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. IdaÑ kho bhikkhave ÈgantukÈnaÑ 
bhikkh|naÑ vattaÑ, yathÈ Ègantukehi bhikkh|hi sammÈ vattitabbanti. 
 

2. ŒvÈsikavattakathÈ 

 358. Tena kho pana samayena ÈvÈsikÈ bhikkh| Ègantuke bhikkh| disvÈ 
neva ÈsanaÑ paÒÒapenti, na pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
upanÊkkhipanti, na paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ paÔiggaÓhanti, na pÈnÊyena 
pucchanti1, na vuÉÉhatarepi Ègantuke bhikkh| abhivÈdenti, na senÈsanaÑ 
paÒÒapenti, ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma ÈvÈsikÈ bhikkh| Ègantuke bhikkh| disvÈ neva ÈsanaÑ 
paÒÒapessanti, na pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ upanikkhipissanti, 
______________________________________________________________ 
 1. Na pÈnÊyena pucchanti, na paribhojanÊyena pucchanti (SyÈ, KaÑ) 
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na paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ paÔiggahissanti, na pÈnÊyena pucchissanti. 
VuÉÉhatarepi Ègantuke bhikkh| na abhivÈdessanti, na senÈsanaÑ 
paÒÒapessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ 
-pa-. SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 359. Tena hi bhikkhave ÈvÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ paÒÒapessÈmi, 
yathÈ ÈvÈsikehi bhikkh|hi sammÈ vattitabbaÑ. ŒvÈsikena bhikkhave 
bhikkhunÈ ÈgantukaÑ bhikkhuÑ vuÉÉhataraÑ disvÈ ÈsanaÑ 
paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
upanikkhipitabbaÑ, paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ paÔiggahetabbaÑ, pÈnÊyena 
pucchitabbo1, sace ussahati, upÈhanÈ puÒchitabbÈ, upÈhanÈ puÒchantena 
paÔhamaÑ sukkhena coÄakena puÒchitabbÈ, pacchÈ allena, 
upÈhanÈpuÒchanacoÄakaÑ dhovitvÈ2 ekamantaÑ vissajjetabbaÑ. 

 Œgantuko bhikkhu vuÉÉhataro abhivÈdetabbo, senÈsanaÑ 
paÒÒapetabbaÑ “etaÑ te senÈsanaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti. AjjhÈvuÔÔhaÑ vÈ 
anajjhÈvuÔÔhaÑ vÈ ÈcikkhitabbaÑ, gocaro Ècikkhitabbo, Ègocaro 
Ècikkhitabbo, sekkhasammatÈni kulÈni ÈcikkhitabbÈni, vaccaÔÔhÈnaÑ 
ÈcikkhitabbaÑ, passÈvaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitabbaÑ, pÈnÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ, 
paribhojanÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ, kattaradaÓÉo Ècikkhitabbo, saÑghassa 
katikasaÓÔhÈnaÑ ÈcikkhitabbaÑ “imaÑ kÈlaÑ pavisitabbaÑ, imaÑ kÈlaÑ 
nikkhamitabban”ti. 

 Sace navako hoti, nisinnakeneva ÈcikkhitabbaÑ “atra pattaÑ nikkhipÈhi, 
atra cÊvaraÑ nikkhipÈhi, idaÑ ÈsanaÑ nisÊdÈhÊ”ti, pÈnÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ, 
paribhojanÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ, upÈhanÈpuÒchanacoÄakaÑ ÈcikkhitabbaÑ, 
Ègantuko bhikkhu navako abhivÈdÈpetabbo, senÈsanaÑ ÈcikkhitabbaÑ 
“etaÑ te senÈsanaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti, ajjhÈvuÔÔhaÑ vÈ anajjhÈvuÔÔhaÑ vÈ 
ÈcikkhitabbaÑ, gocaro Ècikkhitabbo, agocaro Ècikkhitabbo, 
sekkhasammatÈni kulÈni ÈcikkhitabbÈni, vaccaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitabbaÑ, 
passÈvaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitabbaÑ, pÈnÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ, paribhojanÊyaÑ 
ÈcikkhitabbaÑ, kattaradaÓÉo Ècikkhitabbo, saÑghassa katikasaÓÔhÈnaÑ 
ÈcikkhitabbaÑ “imaÑ kÈlaÑ pavisitabbaÑ, imaÑ kÈlaÑ nikkhamitabban”ti. 
IdaÑ kho 
______________________________________________________________ 
 1. PÈnÊyena pucchitabbo, paribhojanÊyena pucchitabbo (SyÈ) 
 2. DhovitvÈ pÊÄetvÈ (SyÈ) 
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bhikkhave ÈvÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ, yathÈ ÈvÈsikehi bhikkh|hi 
sammÈ vattitabbanti. 
 

3. GamikavattakathÈ 

 360. Tena kho pana samayena gamikÈ bhikkh| dÈrubhaÓÉaÑ 
mattikÈbhaÓÉaÑ appaÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ vivaritvÈ senÈsanaÑ 
anÈpucchÈ pakkamanti, dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ nassati, senÈsanaÑ 
aguttaÑ hoti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma gamikÈ bhikkh| dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ 
appaÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ vivaritvÈ senÈsanaÑ anÈpucchÈ 
pakkamissanti, dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ nassati, senÈsanaÑ aguttaÑ 
hotÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ 
kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ 
kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 361. Tena hi bhikkhave gamikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ paÒÒapessÈmi, 
yathÈ gamikehi bhikkh|hi sammÈ vattitabbaÑ. Gamikena bhikkhave 
bhikkhunÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ 
thaketvÈ senÈsanaÑ ÈpucchÈ pakkamitabbaÑ1. Sace bhikkhu na hoti, 
sÈmaÓero Èpucchitabbo. Sace sÈmaÓero na hoti, ÈrÈmiko Èpucchitabbo. Sace 
ÈrÈmiko na hoti, upÈsako Èpucchitabbo. Sace na hoti bhikkhu vÈ sÈmaÓero 
vÈ ÈrÈmiko vÈ upÈsako vÈ, cat|su pÈsÈÓesu maÒcaÑ paÒÒapetvÈ maÒce 
maÒcaÑ ÈropetvÈ pÊÔhe pÊÔhaÑ ÈropetvÈ senÈsanaÑ upÈri puÒjaÑ karitvÈ 
dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ thaketvÈ 
pakkamitabbaÑ. Sace vihÈro ovassati, sace ussahati, chÈdetabbo, ussukkaÑ 
vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho vihÈro chÈdiyethÈ”ti, evaÒcetaÑ labhetha, 
iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, yo deso anovassako hoti, tattha cat|su 
pÈsÈÓesu maÒcaÑ paÒÒapetvÈ maÒce maÒcaÑ ÈropetvÈ pÊÔhe pÊÔhaÑ 
ÈropetvÈ senÈsanaÑ upari puÒjaÑ karitvÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ 
paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ thaketvÈ pakkamitabbaÑ. Sace sabbo vihÈro 
ovassati, sace ussahati, senÈsanaÑ gÈmaÑ atiharitabbaÑ, ussukkaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒpucchitabbaÑ (SyÈ) 
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kÈtabbaÑ “kinti nu kho senÈsanaÑ gÈmaÑ atihariyethÈ”ti, evaÒcetaÑ 
labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, ajjhokÈse cat|su pÈsÈÓesu 
maÒcaÑ paÒÒapetvÈ maÒce maÒcaÑ ÈropetvÈ pÊÔhe pÊÔhaÑ ÈropetvÈ 
senÈsanaÑ upari puÒjaÑ karitvÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ 
tiÓena vÈ paÓÓena vÈ paÔicchÈdetvÈ pakkamitabbaÑ “appeva nÈma a~gÈnipi 
seseyyun”ti. IdaÑ kho bhikkhave gamikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ, yathÈ 
gamikehi bhikkh|hi sammÈ vattitabbanti. 
 

4. AnumodanavattakathÈ 

 362. Tena kho pana samayena bhikkh| bhattagge na anumodanti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ bhattagge na anumodissantÊ”ti. AssosuÑ kho bhikkh| tesaÑ 
manussÈnaÑ ujjhÈyantÈnaÑ khiyyantÈnaÑ vipÈcentÈnaÑ. Atha kho te 
bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ 
nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi 
“anujÈnÈmi bhikkhave bhattagge anumoditun”ti. Atha kho tesaÑ 
bhikkh|naÑ etadahosi “kena nu kho bhattagge anumoditabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave therena 
bhikkhunÈ bhattagge anumoditun”ti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa p|gassa saÑghabhattaÑ hoti, 
ÈyasmÈ SÈriputto saÑghatthero hoti, bhikkh| “BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ therena 
bhikkhunÈ bhattagge anumoditun”ti ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ ekakaÑ ohÈya 
pakkamiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto te manusse paÔisammoditvÈ pacchÈ 
ekako agamÈsi. AddasÈ kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ d|ratova 
ekakaÑ ÈgacchantaÑ, disvÈna ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “kacci 
SÈriputta bhattaÑ iddhaÑ ahosÊ”ti. IddhaÑ kho bhante bhattaÑ ahosi, api ca 
maÑ bhikkh| ekakaÑ ohÈya pakkantÈti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nÊdÈne 
etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi 
bhikkhave bhattagge cat|hi paÒcahi therÈnutherehi bhikkh|hi Ègametun”ti. 
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 Tena kho pana samayena aÒÒataro thero bhattagge vaccito Ègamesi, so 
vaccaÑ saddhÈretuÑ asakkonto mucchito papati. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave sati karaÓÊye ÈnantarikaÑ bhikkhuÑ 
ÈpucchitvÈ gantunti. 
 

5. BhattaggavattakathÈ 

 363. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| dunnivatthÈ 
duppÈrutÈ anÈkappasampannÈ bhattaggaÑ gacchanti, vokkammapi therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ purato purato gacchanti, therepi bhikkh| anupakhajja nisÊdanti, 
navepi bhikkh| Èsanena paÔibÈhanti, saÑghÈÔimpi ottharitvÈ antaraghare 
nisÊdanti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| dunnivatthÈ duppÈrutÈ 
anÈkappasampannÈ bhattaggaÑ gacchissanti, vokkammapi therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ purato purato gacchissanti, therepi bhikkh| anupakhajja 
nisÊdissanti, navepi bhikkh| Èsanenapi paÔibÈhissanti, saÑghÈÔimpi ottharitvÈ 
antaraghare nisÊdissantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave chabbaggiyÈ bhikkh| dunnivatthÈ 
duppÈrutÈ anÈkappasampannÈ bhattaggaÑ gacchanti, vokkammapi therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ purato purato gacchanti, therepi bhikkh| anupakhajja nisÊdanti, 
navepi bhikkh| Èsanena paÔibÈhanti, saÑghÈÔimpi ottharitvÈ antaraghare 
nisÊdantÊti. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi– 
 
 364. Tena hi bhikkhave bhikkh|naÑ bhattaggavattaÑ paÒÒapessÈmi, 
yathÈ bhikkh|hi bhattagge sammÈ vattitabbaÑ. Sace ÈrÈme kÈlo Èrocito hoti, 
timaÓÉalaÑ paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ 
bandhitvÈ saguÓaÑ katvÈ saÑghÈÔiyo pÈrupitvÈ gaÓÔhikaÑ paÔimuÒcitvÈ 
dhovitvÈ pattaÑ gahetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena gÈmo pavisitabbo. 

 Na vokkamma therÈnaÑ bhikkh|naÑ purato purato gantabbaÑ, 
suppaÔicchannena antaraghare gantabbaÑ, susaÑvutena antaraghare 
gantabbaÑ, okkhittacakkhunÈ antaraghare gantabbaÑ, na ukkhittakÈya 
antaraghare gantabbaÑ, na ujjagghikÈya antaraghare gantabbaÑ, 
appasaddena antaraghare gantabbaÑ, na kÈyappacÈlakaÑ antaraghare 
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gantabbaÑ, na bÈhuppacÈlakaÑ antaraghare gantabbaÑ, na sÊsappacÈlakaÑ 
antaraghare gantabbaÑ, na khambhakatena antaraghare gantabbaÑ, na 
oguÓÔhitena antaraghare gantabbaÑ, na ukkuÔikÈya antaraghare gantabbaÑ. 

 SuppaÔicchannena antaraghare nisÊditabbaÑ, susaÑvutena antaraghare 
nisÊditabbaÑ okkhittacakkhunÈ antaraghare nisÊditabbaÑ, na ukkhittakÈya 
antaraghare nisÊditabbaÑ, na ujjagghikÈya antaraghare nisÊditabbaÑ, 
appasaddena antaraghare nisÊditabbaÑ, na kÈyappacÈlakaÑ antaraghare 
nisÊditabbaÑ, na bÈhuppacÈlakaÑ antaraghare nisÊditabbaÑ, na 
sÊsappacÈlakaÑ antaraghare nisÊditabbaÑ, na khambhakatena antaraghare 
nisÊditabbaÑ, na oguÓÔhitena antaraghare nisÊditabbaÑ, na pallatthikÈya 
antaraghare nisÊditabbaÑ, na there bhikkh| anupakhajja nisÊditabbaÑ, na 
navÈ bhikkh| Èsanena paÔibÈhitabbÈ, na saÑghÈÔiÑ ottharitvÈ antaraghare 
nisÊditabbaÑ. 

 Udake diyyamÈne ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ udakaÑ 
paÔiggahetabbaÑ, nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena patto 
dhovitabbo. Sace udakappaÔiggÈhako hoti, nÊcaÑ katvÈ udakappaÔiggahe 
udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ “mÈ udakappaÔiggÈhako udakena osiÒci1, mÈ sÈmantÈ 
bhikkh| udakena osiÒciÑsu2, mÈ saÑghÈÔi udakena osiÒcÊ”ti. Sace 
udakappaÔiggÈhako na hoti, nÊcaÑ katvÈ chamÈya udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ “mÈ 
sÈmantÈ bhikkh| udakena osiÒciÑsu, mÈ saÑghÈÔi udakena osiÒcÊ”ti. 

 Odane diyyamÈne ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ odano 
paÔiggahetabbo, s|passa okÈso kÈtabbo. Sace hoti sappi vÈ telaÑ vÈ 
uttaribha~gaÑ vÈ, therena vattabbo “sabbesaÑ samakaÑ sampÈdehÊ”ti. 
SakkaccaÑ piÓÉapÈto paÔiggahetabbo, pattasaÒÒinÈ piÓÉapÈto 
paÔiggahetabbo, samas|pako piÓÉapÈto paÔiggahetabbo, samatittiko 
piÓÉapÈto paÔiggahetabbo. 

 Na tÈva therena bhuÒjitabbaÑ, yÈva na sabbesaÑ odano sampatto hoti, 
sakkaccaÑ piÓÉapÈto bhuÒjitabbo, pattasaÒÒinÈ piÓÉapÈto bhuÒjitabbo, 
sapadÈnaÑ piÓÉapÈto bhuÒjitabbo, samas|pako piÓÉapÈto 
______________________________________________________________ 
 1. OsiÒciyyÊ (Ka) 2. OsiÒciyyiÑsu (Ka) 
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bhuÒjitabbo, na th|pakato omadditvÈ piÓÉapÈto bhuÒjitabbo, na s|paÑ vÈ 
byaÒjanaÑ vÈ odanena paÔicchÈdetabbaÑ bhiyyokamyataÑ upÈdÈya, na 
s|paÑ vÈ odanaÑ vÈ agilÈnena attano atthÈya viÒÒÈpetvÈ bhuÒjitabbaÑ, na 
ujjhÈnasaÒÒinÈ paresaÑ patto oloketabbo, nÈtimahanto kabaÄo kÈtabbo, 
paÔimaÓÉalo Èlopo kÈtabbo, na anÈhaÔe kabaÄe mukhadvÈraÑ vivaritabbaÑ, 
na bhuÒjamÈnena sabbo hattho mukhe pakkhipitabbo, na sakabaÄena 
mukhena byÈharitabbaÑ, na piÓÉukkhepakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na 
kabaÄÈvacchedakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na avagaÓÉakÈrakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na 
hatthaniddhunakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na sitthÈvakÈrakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na 
jÊvhÈnicchÈrakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na capucapukÈrakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na 
surusurukÈrakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na hatthanillehakaÑ bhuÒjitibbaÑ, na 
pattanillehakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na oÔÔhanillehakaÑ bhuÒjitabbaÑ. 

 Na sÈmisena hatthena pÈnÊyathÈlako paÔiggahetabbo, na tÈva therena 
udakaÑ paÔiggahetabbaÑ, yÈva na sabbeva bhuttÈvino honti, udake 
diyyamÈne ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ udakaÑ paÔiggahetabbaÑ, 
nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena patto dhovitabbo. Sace 
udakappaÔiggÈhako hoti, nÊcaÑ katvÈ udakappaÔiggahe udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ 
“mÈ udakappaÔiggÈhako udakena osiÒci, mÈ sÈmantÈ bhikkh| udakena 
osiÒciÑsu, mÈ saÑghÈÔi udakena osiÒcÊ”ti. Sace udakappaÔiggÈhako na hoti, 
nÊcaÑ katvÈ chamÈya udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ “mÈ sÈmantÈ bhikkh| udakena 
osiÒciÑsu, mÈ saÑghÈÔi udakena osiÒcÊ”ti, na sasitthakaÑ pattadhovanaÑ 
antaraghare chaÉÉetabbaÑ. 

 Nivattantena navakehi bhikkh|hi paÔhamataraÑ nivattitabbaÑ, pacchÈ 
therehi, suppaÔicchannena antaraghare gantabbaÑ, susaÑvutena antaraghare 
gantabbaÑ, okkhittacakkhunÈ antaraghare gantabbaÑ, na ukkhittakÈya 
antaraghare gantabbaÑ, na ujjagghikÈya antaraghare gantabbaÑ, 
appasaddena antaraghare gantabbaÑ, na kÈyappacÈlakaÑ antaraghare 
gantabbaÑ, na bÈhuppacÈlakaÑ antaraghare gantabbaÑ, na sÊsappacÈlakaÑ 
antaraghare gantabbaÑ, na khambhakatena antaraghare gantabbaÑ, na 
oguÓÔhitena antaraghare gantabbaÑ, na ukkuÔikÈya antaraghare gantabbaÑ. 
IdaÑ kho bhikkhave bhikkh|naÑ bhattaggavattaÑ, yathÈ bhikkh|hi 
bhattagge sammÈ vattitabbanti. 
 

PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
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6. PiÓÉacÈrikavattakathÈ 

 365. Tena kho pana samayena piÓÉacÈrikÈ bhikkh| dunnivatthÈ 
duppÈrutÈ anÈkappasampannÈ piÓÉÈya caranti, asallakkhetvÈpi nivesanaÑ 
pavisanti, asallakkhetvÈpi nikkhamanti, atisahasÈpi pavisanti, atisahasÈpi 
nikkhamanti, atid|repi tiÔÔhanti, accÈsannepi tiÔÔhanti, aticirampi tiÔÔhanti, 
atilahumpi nivattanti, aÒÒataropi piÓÉacÈriko bhikkhu asallakkhetvÈ 
nivesanaÑ pÈvisi, so ca dvÈraÑ maÒÒamÈno aÒÒataraÑ ovarakaÑ pÈvisi, 
tasmiÑpi ovarake itthÊ naggÈ uttÈnÈ nipannÈ hoti. AddasÈ kho so bhikkhu 
taÑ itthiÑ naggaÑ uttÈnaÑ nipannaÑ, disvÈna “nayidaÑ dvÈraÑ, ovarakaÑ 
idan”ti tamhÈ ovarakÈ nikkhami. AddasÈ kho tassÈ itthiyÈ sÈmiko taÑ itthiÑ 
naggaÑ uttÈnaÑ nipannaÑ, disvÈna “iminÈ me bhikkhunÈ pajÈpati d|sitÈ”ti 
taÑ bhikkhuÑ gahetvÈ ÈkoÔesi. Atha kho sÈ itthÊ tena saddena paÔibujjhitvÈ 
taÑ purisaÑ etadavoca “kissa tvaÑ ayya imaÑ bhikkhuÑ ÈkoÔesÊ”ti. IminÈsi 
tvaÑ bhikkhunÈ d|sitÈti. “NÈhaÑ ayya iminÈ bhikkhunÈ d|sitÈ, akÈrako so 
bhikkh|”ti taÑ bhikkhuÑ muÒcÈpesi. Atha kho so bhikkhu ÈrÈmaÑ gantvÈ 
bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi. Ye te bhikk| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma piÓÉacÈrikÈ bhikkh| dunnivatthÈ 
duppÈrutÈ anÈkappasampannÈ piÓÉÈya carissanti, asallakkhetvÈpi nivesanaÑ 
pavisissanti, asallakkhetvÈpi nikkhamissanti, atisahasÈpi pavisissanti, 
atisahasÈpi nikkhamissanti, atid|repi tiÔÔhissanti, accÈsannepi tiÔÔhissanti, 
aticirampi tiÔÔhissanti, atilahumpi nivattissantÊ”ti. Atha kho te bhikkhu 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ 
BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 366. Tena hi bhikkhave piÓÉacÈrikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ 
paÒÒapessÈmi, yathÈ piÓÉacÈrikehi bhikkh|hi sammÈ vattitabbaÑ. 
PiÓÉacÈrikena bhikkhave bhikkhunÈ “idÈni gÈmaÑ pavisissÈmÊ”ti 
timaÓÉalaÑ paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ 
bandhitvÈ saguÓaÑ katvÈ saÑghÈÔiyo pÈrupitvÈ gaÓÔhitaÑ paÔimuÒcitvÈ 
dhovitvÈ pattaÑ gahetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena gÈmo pavisitabbo. 
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 SuppaÔicchannena antaraghare gantabbaÑ, susaÑvutena antareghare 
gantabbaÑ, okkhittacakkhunÈ antaraghare gantabbaÑ, na ukkhittakÈya 
antaraghare gantabbaÑ, na ujjagghikÈya antaraghare gantabbaÑ, 
appasaddena antaraghare gantabbaÑ, na kÈyappacÈlakaÑ antaraghare 
gantabbaÑ, na bÈhuppacÈlakaÑ antaraghare gantabbaÑ, na sÊsappacÈlakaÑ 
antaraghare gantabbaÑ, na khambhakatena antaraghare gantabbaÑ, na 
oguÓÔhitena antaraghare gantabbaÑ, na ukkuÔikÈya antaraghare gantabbaÑ. 

 NivesanaÑ pavisantena sallekkhetabbaÑ “iminÈ pavisissami, iminÈ 
nikkhamissÈmÊ”ti, nÈtisahasÈ pavisitabbaÑ, nÈtisahasÈ nikkhamitabbaÑ, 
nÈtid|re ÔhÈtabbaÑ, nÈccÈsanne ÔhÈtabbaÑ, nÈticiraÑ ÔhÈtabbaÑ, nÈtilahuÑ 
nivattitabbaÑ, Ôhitakena sallakkhetabbaÑ “bhikkhaÑ dÈtukÈmÈ vÈ 
adÈtukÈmÈ vÈ”ti. Sace kammaÑ vÈ nikkhipati, ÈsanÈ vÈ vuÔÔhÈti, kaÔacchuÑ 
vÈ parÈmasati, bhÈjanaÑ vÈ parÈmasati, Ôhapeti1 vÈ, “dÈtukÈmassÈ”ti2 
ÔhÈtabbaÑ, bhikkhÈya diyyamÈnÈya vÈmena hatthena saÑghÈÔiÑ uccÈretvÈ 
dakkhiÓena hatthena pattaÑ paÓÈmetvÈ ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ 
bhikkhÈ paÔiggahetabbÈ, na ca bhikkhÈdÈyikÈya mukhaÑ ulloketabbaÑ3, 
sallakkhetabbaÑ “s|paÑ dÈtukÈmÈ vÈ adÈtukÈmÈ vÈ”ti. Sace kaÔacchuÑ vÈ 
parÈmasati, bhÈjanaÑ vÈ parÈmasati, Ôhapeti vÈ, “dÈtukÈmassÈ”ti ÔhÈtabbaÑ, 
bhikkhÈya dinnÈya saÑghÈÔiyÈ pattaÑ paÔicchÈdetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena 
nivattitabbaÑ. 

 SuppaÔicchannena antaraghare gantabbaÑ, susaÑvutena antaraghare 
gantabbaÑ, okkhittacakkhunÈ antaraghare gantabbaÑ, na ukkhittakÈya 
antaraghare gantabbaÑ, na ujjagghikÈya antaraghare gantabbaÑ, 
appasaddena antaraghare gantabbaÑ, na kÈyappacÈlakaÑ antaraghare 
gantabbaÑ, na bÈhuppacÈlakaÑ antaraghare gantabbaÑ, na sÊsappacÈlakaÑ 
antaraghare gantabbaÑ, na khambhakatena antaraghare gantabbaÑ, na 
oguÓÔhitena antaraghare gantabbaÑ, na ukkuÔikÈya antaraghare gantabbaÑ, 
yo paÔhamaÑ gÈmato piÓÉÈya paÔikkamati, tena ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ, avakkÈrapÈti 
dhovitvÈ upaÔÔhÈpetabbÈ, pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ, yo 
pacchÈ gÈmato piÓÉÈya paÔikkamati, sace hoti bhuttÈvaseso, sace Èka~khati, 
______________________________________________________________ 
 1. ®hÈpeti (Ka) 2. DÈtukÈmiyÈti (SyÈ), dÈtukÈmÈ viyÈti (SÊ) 3. OloketabbaÑ (SyÈ) 
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bhuÒjitabbaÑ, no ce Èka~khati, appaharite vÈ chaÉÉetabbaÑ, appÈÓake vÈ 
udake opilÈpetabbaÑ, tena ÈsanaÑ uddharitabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ paÔisÈmetabbaÑ, avakkÈrapÈti dhovitvÈ paÔisÈmetabbÈ, 
pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ paÔisÈmetabbaÑ, bhattaggaÑ sammajjitabbaÑ, yo 
passati pÈnÊyaghaÔaÑ vÈ paribhojanÊyaghaÔaÑ vÈ vaccaghaÔaÑ vÈ rittaÑ 
tucchaÑ, tena upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sacassa hoti, avisayhaÑ, hatthavikÈrena 
dutiyaÑ ÈmantetvÈ hatthavila~ghakena upaÔÔhÈpetabbaÑ, na ca tappaccayÈ 
vÈcÈ bhinditabbÈ. IdaÑ kho bhikkhave piÓÉacÈrikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ, 
yathÈ piÓÉacÈrikehi bhikkh|hi sammÈ vattitabbanti. 
 

7. ŒraÒÒikavattakathÈ 

 367. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| araÒÒe viharanti, te 
neva pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpenti, na paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpenti, na aggiÑ 
upaÔÔhÈpenti, na araÓisahitaÑ upaÔÔhÈpenti, na nakkhattapadÈni jÈnanti, na 
disÈbhÈgaÑ jÈnanti. CorÈ tattha gantvÈ te bhikkh| etadavocuÑ “atthi bhante 
pÈnÊyan”ti. NatthÈvusoti. Atthi bhante paribhojanÊyanti. NattÈvusoti. Atthi 
bhante aggÊti. NatthÈvusoti. Atthi bhante araÓisahitanti. NatthÈvusoti. (  )1 

kenajja bhante yuttanti. Na kho mayaÑ Èvuso jÈnÈmÈti. KatamÈyaÑ bhante 
disÈti. Na kho mayaÑ Èvuso jÈnÈmÈti. Atha kho te corÈ “nevimesaÑ 
pÈnÊyaÑ atthi, na paribhojanÊyaÑ atthi, na aggi atthi, na araÓisahitaÑ atthi, 
na nakkhattapadÈni jÈnanti, na disÈbhÈgaÑ jÈnanti, corÈ ime, nayime 
bhikkh|”ti ÈkoÔetvÈ pakkamiÑsu. Atha kho te bhikkh| bhikkh|naÑ 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho 
BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi– 
 
 368. Tena hi bhikkhave ÈraÒÒikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ 
paÒÒapessÈmi, yathÈ ÈraÒÒikehi bhikkh|hi sammÈ vattitabbaÑ. ŒraÒÒikena 
bhikkhave bhikkhunÈ kÈlasseva uÔÔhÈya pattaÑ thavikÈya pakkhipitvÈ aÑse 
______________________________________________________________ 
 1. (Atthi bhante nakkhattapadÈnÊti, na jÈnÈma Èvusoti, atthi bhante disÈbhÈganti, na 

jÈnÈma Èvusoti.) SÊ, VimatiÔÊkÈya pana sameti. 
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ÈlaggetvÈ cÊvaraÑ khandhe karitvÈ upÈhanÈ ÈrohitvÈ dÈrubhaÓÉaÑ 
mattikÈbhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ thaketvÈ senÈsanÈ 
otaritabbaÑ. “IdÈni gÈmaÑ pavisissÈmÊ”ti upÈhanÈ omuÒcitvÈ nÊcaÑ katvÈ 
papphoÔetvÈ thavikÈya pakkhipitvÈ aÑse ÈlaggetvÈ timaÓÉalaÑ 
paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ 
saguÓaÑ katvÈ saÑghÈÔiyo pÈrupitvÈ gaÓÔhikaÑ paÔimuÒcitvÈ dhovitvÈ 
pattaÑ gahetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena gÈmo pavisitabbo, suppaÔicchannena 
antaraghare gantabbaÑ -pa- na khambhakatena antaraghare gantabbaÑ, na 
oguÓÔhitena antaraghare gantabbaÑ, na ukkuÔikÈya antaraghare gantabbaÑ. 

 NivesanaÑ pavisantena sallakkhetabbaÑ “iminÈ pavisissÈmi, iminÈ 
nikkhamissÈmÊ”ti. NÈtisahasÈ pavisitabbaÑ, nÈtisahasÈ nikkhamitabbaÑ, 
nÈtid|re ÔhÈtabbaÑ, nÈccÈsanne ÔhÈtabbaÑ, nÈticiraÑ ÔhÈtabbaÑ, nÈtilahuÑ 
nivattitabbaÑ, Ôhitakena sallakkhetabbaÑ “bhikkhaÑ dÈtukÈmÈ vÈ 
adÈtukÈmÈvÈ”ti. Sace kammaÑ vÈ nikkhipati, ÈsanÈ vÈ vuÔÔhÈti, kaÔacchuÑ 
vÈ parÈmasati, bhÈjanaÑ vÈ parÈmasati, Ôhapeti vÈ, “dÈtukÈmassÈ”ti 
ÔhÈtabbaÑ, bhikkhÈya diyyamÈnÈya vÈmena hatthena saÑghÈÔiÑ uccÈretvÈ 
dakkhiÓena hatthena pattaÑ paÓÈmetvÈ ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ 
bhikkhÈ paÔiggahetabbÈ, na ca bhikkhÈdÈyikÈya mukhaÑ ulloketabbaÑ, 
sallakkhetabbaÑ “s|paÑ dÈtukÈmÈ vÈ adÈtukÈmÈ vÈ”ti. Sace kaÔacchu vÈ 
parÈmasati, bhÈjanaÑ vÈ parÈmasati, Ôhapeti vÈ, “dÈtukÈmassÈ”ti ÔhÈtabbaÑ. 
BhikkhÈya dinnÈya saÑghÈÔiyÈ pattaÑ paÔicchÈdetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena 
nivattitabbaÑ. 

 SuppaÔicchannena antaraghare gantabbaÑ -pa- na ukkuÔikÈya 
antaraghare gantabbaÑ. GÈmato nikkhamitvÈ pattaÑ thavikÈya pakkhipitvÈ 
aÑse ÈlaggetvÈ cÊvaraÑ sa~gharitvÈ sÊse karitvÈ upÈhanÈ ÈrohitvÈ 
gantabbaÑ. 

 ŒraÒÒikena bhikkhave bhikkhunÈ pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ, 
paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ, aggi upaÔÔhÈpetabbo, araÓisahitaÑ 
upaÔÔhÈpetabbaÑ, kattaradaÓÉo upaÔÔhÈpetabbo, nakkhattapadÈni 
uggahetabbÈni sakalÈni vÈ ekadesÈni vÈ, disÈkusalena bhavitabbaÑ. IdaÑ 
kho bhikkhave ÈraÒÒikÈnaÑ bhikkh|naÑ vattaÑ, yathÈ ÈraÒÒikehi 
bhikkh|hi sammÈ vattitabbanti. 
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8. SenÈsanavattakathÈ 

 369. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| ajjhokÈse 
cÊvarakammaÑ karonti. ChabbaggiyÈ bhikkh| paÔivÈte a~gaÓe1 senÈsanaÑ 
papphoÔesuÑ, bhikkh| rajena okiriÑsu. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| 
paÔivÈte a~gaÓe senÈsanaÑ papphoÔessanti, bhikkh| rajena okiriÑs|”ti. Atha 
kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira 
bhikkhave chabbaggiyÈ bhikkh| paÔivÈte a~gaÓe senÈsanaÑ papphoÔenti, 
bhikkh| rajena okiriÑs|ti. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 370. Tena hi bhikkhave bhikkh|naÑ senÈsanavattaÑ paÒÒapessÈmi, 
yathÈ bhikkh|hi senÈsane sammÈ vattitabbaÑ. YasmiÑ vihÈre viharati, sace 
so vihÈro uklÈpo hoti, sace ussahati sodhetabbo, * vihÈraÑ sodhentena 
paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, 
nisÊdanapaccattharaÓaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, 
bhisibibbohanaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, maÒco nÊcaÑ katvÈ 
sÈdhukaÑ appaÔighasantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ nÊharitvÈ 
ekamantaÑ nikkhipitabbo, pÊÔhaÑ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbÈ, 
kheÄamallako nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, apassenaphalakaÑ 
nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, bh|mattharaÓaÑ yathÈpaÒÒattaÑ 
sallakkhetvÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace vihÈre santÈnakaÑ 
hoti, ullokÈ paÔhamaÑ ohÈretabbaÑ, ÈlokasandhikaÓÓabhÈgÈ pamajjitabbÈ. 
Sace gerukaparikammakatÈ bhitti kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ 
pamajjitabbÈ. Sace kÈÄavaÓÓakatÈ bh|mi kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ 
pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace akatÈ hoti bh|mi, udakena paripphositvÈ 
paripphositvÈ sammajjitabbÈ “mÈ vihÈro rajena uhaÒÒÊ”ti, sa~kÈraÑ 
vicinitvÈ ekamantaÑ chaÉÉetabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Pa~gaÓe (SÊ, SyÈ) * Vi 3. 60, 65; Vi 4. 375 piÔÔhÈdÊsupi. 
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 Na bhikkhusÈmantÈ senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, na vihÈrasÈmantÈ 
senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, na pÈnÊyasÈmantÈ senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, 
na paribhojanÊyasÈmantÈ senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, na paÔivÈte a~gaÓe 
senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, adhovÈte senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ. 

 Bh|mattharaÓaÑ ekamantaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ 
yathÈpaÒÒattaÑ, paÒÒapetabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ ekamantaÑ otÈpetvÈ 
pamajjitvÈ atiharitvÈ yathÈÔhÈne ÔhapetabbÈ, maÒco ekamantaÑ otÈpetvÈ 
sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena 
asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbo, 
pÊÔhaÑ ekamantaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ atiharitvÈ 
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, bhisibibbohanaÑ ekamantaÑ otÈpetvÈ 
sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
nisÊdanapaccattharaÓaÑ ekamantaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ 
atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, kheÄamallako ekamantaÑ 
otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ yathÈÔhÈne Ôhapetabbo, apassenaphalakaÑ 
ekamantaÑ otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ yathÈÔhÈne ÔhapetabbaÑ. 
PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, pattaÑ nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ 
gahetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto 
nikkhipitabbo, na ca anantarahitÈya bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. CÊvaraÑ 
nikkhipantena ekena hatthena cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena 
cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ pamajjitvÈ pÈrato antaÑ orato bhogaÑ 
katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. 

 Sace puratthimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. 
Sace pacchimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, pacchimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace 
uttarÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, uttarÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace dakkhiÓÈ sarajÈ 
vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace sÊtakÈlo hoti, divÈ 
vÈtapÈnÈ vivaritabbÈ rattiÑ thaketabbÈ. Sace uÓhakÈlo hoti, divÈ vÈtapÈnÈ 
thaketabbÈ, rattiÑ vivaritabbÈ. 
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 Sace pariveÓaÑ uklÈpaÑ hoti, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ. Sace 
koÔÔhako uklÈpo hoti, koÔÔhako sammajjitabbo. Sace upaÔÔhÈnasÈlÈ uklÈpÈ 
hoti, upaÔÔhÈnasÈlÈ sammajjitabbo. Sace aggisÈlÈ uklÈpÈ hoti, aggisÈlÈ 
sammajjitabbÈ. Sace vaccakuÔi uklÈpÈ hoti, vaccakuÔi sammajjitabbÈ. Sace 
pÈnÊyaÑ na hoti, pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace paribhojanÊyaÑ na hoti, 
paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ na hoti, 
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. 

 Sace vuÉÉhena saddhiÑ ekavihÈre viharati, na vuÉÉhaÑ anÈpucchÈ 
uddeso dÈtabbo, na paripucchÈ dÈtabbÈ, na sajjhÈyo kÈtabbo, na dhammo 
bhÈsitabbo, na padÊpo kÈtabbo, na padÊpo vijjhÈpetabbo, na vÈtapÈnÈ 
vivaritabbÈ, na vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace vuÉÉhena saddhiÑ ekaca~kame 
ca~kamati, yena vuÉÉho tena parivattitabbaÑ, na ca vuÉÉho 
saÑghÈÔikaÓÓena ghaÔÔetabbo. IdaÑ kho bhikkhave bhikkh|naÑ 
senÈsanavattaÑ, yathÈ bhikkh|hi senÈsane sammÈ vattitabbanti. 
 

9. JantÈgharavattakathÈ 

 371. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| jantÈghare therehi 
bhikkh|hi nivÈriyamÈnÈ anÈdariyaÑ paÔicca pah|taÑ kaÔÔhaÑ ÈropetvÈ 
aggiÑ datvÈ dvÈraÑ thaketvÈ dvÈre nisÊdanti, bhikkh|1 uÓhÈbhitattÈ dvÈraÑ 
alabhamÈnÈ mucchitÈ papatanti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| jantÈghare 
therehi bhikkh|hi nivÈriyamÈnÈ anÈdariyaÑ paÔicca pah|taÑ kaÔÔhaÑ 
ÈropetvÈ aggiÑ datvÈ dvÈraÑ thaketvÈ dvÈre nisÊdissanti, bhikkh| 
uÓhÈbhitattÈ dvÈraÑ alabhamÈnÈ mucchitÈ papatantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave chabbaggiyÈ 
bhikkh| jantÈghare therehi bhikkh|hi nivÈriyamÈnÈ anÈdariyaÑ paÔicca 
pah|taÑ kaÔÔhaÑ ÈropetvÈ aggiÑ datvÈ dvÈraÑ thaketvÈ dvÈre nisÊdanti, 
bhikkh| uÓhÈbhitattÈ dvÈraÑ alabhamÈnÈ mucchitÈ papatantÊti. SaccaÑ 
BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
______________________________________________________________ 
 1. TherÈ ca bhikkh| (SyÈ, KaÑ) 
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na bhikkhave jantÈghare therena bhikkhunÈ nivÈriyamÈnena anÈdariyaÑ 
paÔicca pah|taÑ kaÔÔhaÑ ÈropetvÈ aggi dÈtabbo, yo dadeyya, Èpatti 
dukkaÔassa. Na bhikkhave dvÈraÑ thaketvÈ dvÈre nisÊditabbaÑ, yo 
nisÊdeyya, Èpatti dukkaÔassa. 
 
 372. Tena hi bhikkhave bhikkh|naÑ jantÈgharavattaÑ paÒÒapessÈmi, 
yathÈ bhikkh|hi jantÈghare sammÈ vattitabbaÑ. Yo paÔhamaÑ jantÈgharaÑ 
gacchati, sace chÈrikÈ ussannÈ hoti, chÈrikÈ chaÉÉetabbÈ. Sace jantÈgharaÑ 
uklÈpaÑ hoti, jantÈgharaÑ sammajjitabbaÑ. Sace paribhaÓÉaÑ uklÈpaÑ 
hoti, paribhaÓÉaÑ sammajjitabbaÑ. Sace pariveÓaÑ uklÈpaÑ hoti, 
pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ. Sace koÔÔhako uklÈpo hoti, koÔÔhako 
sammajjitabbo. Sace jantÈgharasÈlÈ uklÈpÈ hoti, jantÈgharasÈlÈ 
sammajjitabbÈ. 

 CuÓÓaÑ sannetabbaÑ, mattikÈ temetabbÈ, udakadoÓikÈya udakaÑ 
ÈsiÒcitabbaÑ, jantÈgharaÑ pavisantena mattikÈya mukhaÑ makkhetvÈ 
purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, na there 
bhikkh| anupakhajja nisÊditabbaÑ, na navÈ bhikkh| Èsanena paÔibÈhitabbÈ. 
Sace ussahati, jantÈghare therÈnaÑ bhikkhunaÑ parikammaÑ kÈtabbaÑ, 
jantÈgharÈ nikkhamantena jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya purato ca pacchato ca 
paÔicchÈdetvÈ jantÈgharÈ nikkhamitabbaÑ. Sace ussahati, udakepi therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ parikammaÑ kÈtabbaÑ, na therÈnaÑ bhikkh|naÑ puratopi 
nahÈyitabbaÑ, na uparitopi nahÈyitabbaÑ, nahÈtena uttarantena otarantÈnaÑ 
maggo dÈtabbo. Yo pacchÈ jantÈgharÈ nikkhamati, sace jantÈgharaÑ 
cikkhallaÑ hoti, dhovitabbaÑ, mattikÈdoÓikaÑ dhovitvÈ jantÈgharapÊÔhaÑ 
paÔisÈmetvÈ aggiÑ vijjhÈpetvÈ dvÈraÑ thaketvÈ pakkamitabbaÑ. IdaÑ kho 
tikkhave bhikkh|naÑ jantÈgharavattaÑ, yathÈ bhikkh|hi jantÈghare sammÈ 
vattitabbanti. 
 

10. VaccakuÔivattatathÈ 

 373. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu brÈhmaÓajÈtiko 
vaccaÑ katvÈ na icchati ÈcametuÑ “ko imaÑ vasalaÑ duggandhaÑ 
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ÈmasissatÊ”ti1. Tassa vaccamagge kimi saÓÔhÈti. Atha kho so bhikkhu 
bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi. KiÑ pana tvaÑ Èvuso vaccaÑ katvÈ na 
ÈcamesÊti. EvamÈvusoti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma bhikkhu vaccaÑ katvÈ na ÈcamessatÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira tvaÑ 
bhikkhu vaccaÑ katvÈ na ÈcamesÊti. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave vaccaÑ katvÈ sati 
udake nÈcametabbaÑ, yo nÈcameyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| vaccakuÔiyÈ yathÈvuÉÉhaÑ vaccaÑ 
karonti, navakÈ bhikkh| paÔhamataraÑ ÈgantvÈ vaccitÈ Ègamenti, te vaccaÑ 
sandhÈrentÈ mucchitÈ papatanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. 
SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ BhagavÈti -pa-. Na bhikkhave 
vaccakuÔiyÈ yathÈvuÉÉhaÑ vacco kÈtabbo, yo kareyya Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈgatapaÔipÈÔiyÈ vaccaÑ kÈtunti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| atisahasÈpi vaccakuÔiÑ 
pavisanti, ubbhajitvÈpi2 pavisanti, nitthunantÈpi vaccaÑ karonti, 
dantakaÔÔhaÑ khÈdantÈpi vaccaÑ karonti, bahiddhÈpi vaccadoÓikÈya vaccaÑ 
karonti, bahiddhÈpi passÈvadoÓikÈya passÈvaÑ karonti, passÈvadoÓikÈyapi 
kheÄaÑ karonti, pharusenapi kaÔÔhena avalekhanti, avalekhanakaÔÔhampi 
vaccak|pamhi pÈtenti, atisahasÈpi nikkhamanti, ubbhajitvÈpi nikkhamanti, 
capucapukÈrakampi Ècamenti, ÈcamanasarÈvakepi udakaÑ sesenti. Ye te 
bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
chabbaggiyÈ bhikkh| atisahasÈpi vaccakuÔiÑ pavisissanti, ubbhajitvÈpi 
pavisissanti, nitthunantÈpi vaccaÑ karissanti, dantakaÔÔhaÑ khÈdantÈpi 
vaccaÑ karissanti, bahiddhÈvi vaccadoÓikÈya vaccaÑ karissanti, bahiddhÈpi 
passÈvadoÓikÈya passÈvaÑ karissanti, passÈvadoÓikÈyapi kheÄaÑ karissanti, 
pharusenapi kaÔÔhena avalekhissanti, avalekhanakaÔÔhampi vaccak|pamhi 
pÈtessanti, atisahasÈpi nikkhamissanti, ubbhajitvÈpi nikkhamissanti, 
capucapukÈrakampi Ècamessanti, ÈcamanasarÈvakepi udakaÑ sesessantÊ”ti. 
Atha kho te bhikkh| Bhagavato 
______________________________________________________________ 
 1. ŒcamissatÊti (Ka) 2. UbbhujjitvÈpi (SÊ), ubbhujitvÈ (SyÈ) 
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etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave -pa-. SaccaÑ BhagavÈti 
-pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 374. Tena hi bhikkhave bhikkh|naÑ vaccakuÔivattaÑ paÒÒapessÈmi, 
yathÈ bhikkh|hi vaccakuÔiyÈ sammÈ vattitabbaÑ. Yo vaccakuÔiÑ gacchati, 
tena bahi Ôhitena1 ukkÈsitabbaÑ, anto nisinnenapi ukkÈsitabbaÑ, 
cÊvaravaÑse vÈ cÊvararajjuyÈ vÈ cÊvaraÑ nikkhipitvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena 
vaccakuÔi pavisitabbÈ, nÈtisahasÈ pavisitabbÈ, na ubbhajitvÈ pavisitabbÈ, 
vaccapÈdukÈya Ôhitena ubbhajitabbaÑ, na nitthunantena vacco kÈtabbo, na 
dantakaÔÔhaÑ khÈdantena vacco kÈtabbo, na bahiddhÈ vaccadoÓikÈya vacco 
kÈtabbo, na bahiddhÈ passÈvadoÓikÈya passÈvo kÈtabbo, na passÈvadoÓikÈya 
kheÄo kÈtabbo, na pharusena kaÔÔhena avalekhitabbaÑ, na 
avalekhanakaÔÔhaÑ vaccak|pamhi pÈtetabbaÑ, vaccapÈdukÈya Ôhitena 
paÔicchÈdetabbaÑ, nÈtisahasÈ nikkhamitabbaÑ, na ubbhajitvÈ 
nikkhamitabbaÑ, ÈcamanapÈdukÈya Ôhitena ubbhajitabbaÑ, na 
capucapukÈrakaÑ ÈcametabbaÑ, na ÈcamanasarÈvake udakaÑ sesetabbaÑ, 
ÈcamanapÈdukÈya Ôhitena paÔicchÈdetabbaÑ. 

 Sace vaccakuÔi uhatÈ2 hoti, dhovitabbÈ. Sace avalekhanapidharo p|ro 
hoti, avalekhanakaÔÔhaÑ chaÉÉetabbaÑ. Sace vaccakuÔi uklÈpÈ hoti, 
vaccakuÔi sammajjitabbÈ. Sace paribhaÓÉaÑ uklÈpaÑ hoti, paribhaÓÉaÑ 
sammajjitabbaÑ. Sace pariveÓaÑ uklÈpaÑ hoti, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ. 
Sace koÔÔhako uklÈpo hoti, koÔÔhako sammajjitabbo. Sace ÈcamanakumbhiyÈ 
udakaÑ na hoti, ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. IdaÑ kho 
bhikkhave bhikkh|naÑ vaccakuÔivattaÑ, yathÈ bhikkh|hi vaccakuÔiyÈ 
sammÈ vattitabbanti. 
 

11. UpajjhÈyavattakathÈ 

 375. Tena kho pana samayena saddhivihÈrikÈ upajjhÈyesu na sammÈ 
vattanti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma saddhivihÈrikÈ upajjhÈyesu na sammÈ vattissantÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira 
bhikkhave saddhivihÈrikÈ upajjhÈyesu na sammÈ vattantÊti. SaccaÑ 
BhagavÈti. Vigarahi 
______________________________________________________________ 
 1. Bahi Ôhitena (SÊ, Ka) 2. �hatÈ (SÊ, SyÈ) 
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Buddho BhagavÈ -pa-. KathaÑ hi nÈma bhikkhave saddhivihÈrikÈ 
upajjhÈyesu na sammÈ vattissanti. NetaÑ bhikkhave appasannÈnaÑ vÈ 
pasÈdÈya -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kataÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 376. Tena hi bhikkhave saddhivihÈrikÈnaÑ upajjhÈyesu vattaÑ 
paÒÒapessÈmi, yathÈ saddhivihÈrikehi upajjhÈyesu sammÈ vattitabbaÑ. * 
SaddhivihÈrikena bhikkhave upajjhÈyamhi sammÈ vattitabbaÑ. TatrÈyaÑ 
sammÈvattanÈ– 

 KÈlasseva uÔÔhÈya upÈhanÈ omuÒcitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
dantakaÔÔhaÑ dÈtabbaÑ, mukhodakaÑ dÈtabbaÑ ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ. 
Sace yÈgu hoti, bhÈjanaÑ dhovitvÈ yÈgu upanÈmetabbÈ, yÈguÑ pÊtassa 
udakaÑ datvÈ bhÈjanaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena dhovitvÈ paÔisÈmetabbaÑ, upajjhÈyamhi vuÔÔhite ÈsanaÑ 
uddharitabbaÑ. Sace so deso uklÈpo hoti, so deso sammajjitabbo. 

 Sace upajjhÈyo gÈmaÑ pavisitukÈmo hoti, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, 
paÔinivÈsanaÑ paÔiggahetabbaÑ, kÈyabandhanaÑ dÈtabbaÑ, saguÓaÑ katvÈ 
saÑghÈÔiyo dÈtabbÈ, dhovitvÈ patto sodako1 dÈtabbo. Sace upajjhÈyo 
pacchÈsamaÓaÑ Èka~khati, timaÓÉalaÑ paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ 
nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ saguÓaÑ katvÈ saÑghÈÔiyo pÈrupitvÈ 
gaÓÔhikaÑ paÔimuÒcitvÈ dhovitvÈ pattaÑ gahetvÈ upajjhÈyassa 
pacchÈsamaÓena hotabbaÑ, nÈtid|re gantabbaÑ, nÈccÈsanne gantabbaÑ, 
pattapariyÈpannaÑ paÔiggahetabbaÑ, na upajjhÈyassa bhaÓamÈnassa 
antarantarÈ kathÈ opÈtetabbÈ, upajjhÈyo ÈpattisÈmantÈ bhaÓamÈno 
nivÈretabbo. 

 Nivattantena paÔhamataraÑ ÈgantvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ, paccuggantvÈ 
pattacÊvaraÑ paÔiggahetabbaÑ paÔinivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, nivÈsanaÑ 
paÔiggahetabbaÑ. Sace cÊvaraÑ sinnaÑ hoti. MuhuttaÑ uÓhe otÈpetabbaÑ, 
na ca uÓhe cÊvaraÑ nidahitabbaÑ, cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ, cÊvaraÑ 
sa~gharantena catura~gulaÑ kaÓÓaÑ ussÈretvÈ cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ “mÈ 
majjhe bha~go ahosÊ”ti, obhoge kÈyabandhanaÑ kÈtabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3. 58 piÔÔhepi. 1. Sa-udako (Ka) 
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 Sace piÓÉapÈto hoti, upajjhÈyo ca bhuÒjitukÈmo hoti, udakaÑ datvÈ 
piÓÉapÈto upanÈmetabbo, upajjhÈyo pÈnÊyena pucchitabbo, bhuttÈvissa 
udakaÑ datvÈ pattaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena dhovitvÈ vodakaÑ katvÈ muhuttaÑ uÓhe otÈpetabbo, na 
ca uÓhe patto nidahitabbo. PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ pattaÑ 
nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gahetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ 
vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto nikkhipitabbo, na ca anantarahitÈya 
bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. CÊvaraÑ nikkhipantena ekena hatthena 
cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ 
pamajjitvÈ pÈrato antaÑ orato bhogaÑ katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. 
UpajjhÈyamhi vuÔÔhite ÈsanaÑ uddharitabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ paÔisÈmetabbaÑ. Sace so deso uklÈpo hoti, sodeso 
sammajjitabbo. 

 Sace upajjhÈyo nahÈyitukÈmo hoti, nahÈnaÑ paÔiyÈdetabbaÑ. Sace 
sÊtena attho hoti, sÊtaÑ paÔiyÈdetabbaÑ. Sace uÓhena attho hoti, uÓhaÑ 
paÔiyÈdetabbaÑ. 

 Sace upajjhÈyo jantÈgharaÑ pavisitukÈmo hoti, cuÓÓaÑ sannetabbaÑ, 
mattikÈ temetabbÈ, jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya upajjhÈyassa piÔÔhito piÔÔhito 
gantvÈ jantÈgharapÊÔhaÑ datvÈ cÊvaraÑ paÔiggahetvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbaÑ, cuÓÓaÑ dÈtabbaÑ, mattikÈ dÈtabbÈ. Sace ussahati, 
jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, jantÈgharaÑ pavisantena mattikÈya mukhaÑ 
makkhetvÈ purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, 
na there bhikkh| anupakhajja nisÊditabbaÑ, na navÈ bhikkh| Èsanena 
paÔibÈhitabbÈ, jantÈghare upajjhÈyassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, jantÈgharÈ 
nikkhamantena jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ 
jantÈgharÈ nikkhamitabbaÑ. 

 Udakepi upajjhÈyassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, nahÈtena paÔhamataraÑ 
uttaritvÈ attano gattaÑ vodakaÑ katvÈ nivÈsetvÈ upajjhÈyassa gattato 
udakaÑ pamajjitabbaÑ, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, saÑghÈÔi dÈtabbo, 
jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya paÔhamataraÑ ÈgantvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
pÈdodakaÑ pÈdapiÔhaÑ pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ, upajjhÈyo 
pÈnÊyena pucchitabbo. Sace uddisÈpetukÈmo hoti uddisitabbo. Sace 
paripucchitukÈmo hoti paripucchitabbo. 
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 YasmiÑ vihÈre upajjhÈyo viharati, sace so vihÈro uklÈpo hoti, sace 
ussahati, sodhetabbo, vihÈraÑ sodhentena paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ nÊharitvÈ 
ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, nisÊdanapaccattharaÓaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbaÑ, bhisibibbohanaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, 
maÒco nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena 
kavÈÔapiÔÔhaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, pÊÔhaÑ nÊcaÑ katvÈ 
sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ nÊharitvÈ 
ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbÈ, kheÄamallako nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, 
apassenaphalakaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ bh|mattharaÓaÑ 
yathÈpaÒÒattaÑ sallakkhetvÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace 
vihÈre santÈnakaÑ hoti, ullokÈ paÔhamaÑ ohÈretabbaÑ, 
ÈlokasandhikaÓÓabhÈgÈ pamajjitabbÈ. Sace gerukaparikammakatÈ bhitti 
kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace kÈÄavaÓÓakatÈ 
bh|mi kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace akatÈ hoti 
bh|mi, udakena paripphositvÈ paripphositvÈ sammajjitabbÈ “mÈ vihÈro 
rajena uhaÒÒÊ”ti, sa~kÈraÑ vicinitvÈ ekamantaÑ chaÉÉetabbaÑ. 

 Bh|mattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ 
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ otÈpetvÈ pamajjitvÈ 
atiharitvÈ yathÈÔhÈne ÔhapetabbÈ, maÒco otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ 
nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ 
atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbo, pÊÔhaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ 
papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena 
kavÈÔapiÔÔhaÑ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, bhisibibbohanaÑ 
otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
nisÊdanapaccattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ 
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, kheÄamallako otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ 
yathÈÔhÈne Ôhapetabbo, apassenaphalakaÑ otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ 
yathÈÔhÈne ÔhapetabbaÑ, pattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, pattaÑ 
nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gahetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ 
vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ 
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patto nikkhipitabbo, na ca anantarahitÈya bh|miyÈ patto nikkhipitabbo, 
cÊvaraÑ nikkhipantena ekena hathena cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena 
cÊvaraÑvaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ pamajjitvÈ pÈrato antaÑ orato bhogaÑ 
katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. 

 Sace puratthimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. 
Sace pacchimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, pacchimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace 
uttarÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, uttarÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace dakkhiÓÈ sarajÈ 
vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace sÊtakÈlo hoti, divÈ 
vÈtapÈnÈ vivaritabbÈ, rattiÑ thaketabbÈ. Sace uÓhakÈlo hoti, divÈ vÈ tapÈnÈ 
thaketabbÈ, rattiÑ vivaritabbÈ. 

 Sace pariveÓaÑ uklÈpaÑ hoti, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ. Sace 
koÔÔhako uklÈpo hoti, koÔÔhako sammajjitabbo. Sace upaÔÔhÈnasÈlÈ uklÈpÈ 
hoti, upaÔÔhÈnasÈlÈ sammajjitabbÈ. Sace aggisÈlÈ uklÈpÈ hoti, aggisÈlÈ 
sammajjitabbÈ. Sace vaccakuÔi uklÈpÈ hoti, vaccakuÔi sammajjitabbÈ. Sace 
pÈnÊyaÑ na hoti, pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace paribhojanÊyaÑ na hoti, 
paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ na hoti, 
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. 

 Sace upajjhÈyassa anabhirati uppannÈ hoti, saddhivihÈrikena 
v|pakÈsetabbo v|pakÈsÈpetabbo dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace 
upajjhÈyassa kukkuccaÑ uppannaÑ hoti, saddhivihÈrikena vinodetabbaÑ 
vinodÈpetabbaÑ dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace upajjhÈyassa diÔÔhigataÑ 
uppannaÑ hoti, saddhivihÈrikena vivecetabbaÑ vivecÈpetabbaÑ 
dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace upajjhÈyo garudhammaÑ ajjhÈpanno hoti 
parivÈsÈraho, saddhivihÈrikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho 
upajjhÈyassa parivÈsaÑ dadeyyÈ”ti. Sace upajjhÈyo m|lÈyapaÔikassanÈraho 
hoti, saddhivihÈrikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho 
upajjhÈyaÑ m|lÈya paÔikasseyyÈ”ti. Sace upajjhÈyo mÈnattÈraho hoti, 
saddhivihÈrikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho upajjhÈyassa 
mÈnattaÑ dadeyyÈ”ti. Sace upajjhÈyo abbhÈnÈraho hoti, saddhivihÈrikena 
ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu 
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kho saÑgho upajjhÈyaÑ abbheyyÈ”ti. Sace saÑgho upajjhÈyassa kammaÑ 
kattukÈmo hoti tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ 
vÈ ukkhepanÊyaÑ vÈ, saddhivihÈrikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho 
saÑgho upajjhÈyassa kammaÑ na kareyya, lahukÈya vÈ pariÓÈmeyyÈ”ti. 
KataÑ vÈ panassa hoti saÑghena kammaÑ tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ 
pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ vÈ ukkhepanÊyaÑ vÈ, saddhivihÈrikena 
ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho upajjhÈyo sammÈ vatteyya, lomaÑ 
pÈteyya, netthÈraÑ vatteyya, saÑgho taÑ kammaÑ paÔippassambheyyÈ”ti. 

 Sace upajjhÈyassa cÊvaraÑ dhovitabbaÑ hoti, saddhivihÈrikena 
dhovitabbaÑ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho upajjhÈyassa cÊvaraÑ 
dhoviyethÈ”ti. Sace upajjhÈyassa cÊvaraÑ kÈtabbaÑ hoti, saddhivihÈrikena 
kÈtabbaÑ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho upajjhÈyassa cÊvaraÑ 
kariyethÈ”ti. Sace upajjhÈyassa rajanÈ pacitabbÈ hoti, saddhivihÈrikena 
pacitabbÈ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho upajjhÈyassa rajanaÑ 
paciyethÈ”ti. Sace upajjhÈyassa cÊvaraÑ rajitabbaÑ1 hoti, saddhivihÈrikena 
rajitabbaÑ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho upajjhÈyassa cÊvaraÑ 
rajiyethÈ”ti. CÊvaraÑ rajantena2 sÈdhukaÑ samparivattakaÑ 
samparivattakaÑ rajitabbaÑ, na ca acchinne theve pakkamitabbaÑ. 

 Na upajjhÈyaÑ anÈpucchÈ ekaccassa patto dÈtabbo, na ekaccassa patto 
paÔiggahetabbo, na ekaccassa cÊvaraÑ dÈtabbaÑ, na ekaccassa cÊvaraÑ 
paÔiggahetabbaÑ, na ekaccassa parikkhÈro dÈtabbo, na ekaccassa parikkhÈro 
paÔiggahetabbo, na ekaccassa kesÈ chedetabbÈ3, na ekaccena kesÈ 
chedÈpetabbÈ, na ekaccassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, na ekaccena 
parikammaÑ kÈrÈpetabbaÑ, na ekaccassa veyyÈvacco4 kÈtabbo, na 
ekaccena veyyÈvacco kÈrÈpetabbo, na ekaccassa pacchÈsamaÓena hotabbaÑ, 
na ekacco pacchÈsamaÓo ÈdÈtabbo, na ekaccassa piÓÉapÈto nÊharitabbo, na 
ekaccena piÓÉapÈto nÊharÈpetabbo, na upajjhÈyaÑ anÈpucchÈ gÈmo 
pavisitabbo, na susÈnaÑ gantabbaÑ, na disÈ pakkamitabbÈ. Sace upajjhÈyo 
gilÈno hoti, yÈvajÊvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. RajetabbaÑ (SyÈ) 2. Rajentena (SyÈ) 
 3. ChettabbÈ (SÊ), cheditabbÈ (Ka) 4. VeyyÈvaccaÑ (Ka) 
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upaÔÔhÈtabbo, vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ. IdaÑ kho bhikkhave 
saddhivihÈrikÈnaÑ upajjhÈyesu vattaÑ, yathÈ saddhivihÈrikehi upajjhÈyesu 
sammÈ vattitabbanti. 
 

12. SaddhivihÈrikavattakathÈ 

 377. Tena kho pana samayena upajjhÈyÈ saddhivihÈrikesu na sammÈ 
vattanti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma upajjhÈyÈ saddhivihÈrikesu na sammÈ vattissantÊ”ti. Atha 
kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira 
bhikkhave upajjhÈyÈ saddhivihÈrikesu na sammÈ vattantÊti. SaccaÑ 
BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 378. Tena hi bhikkhave upajjhÈyÈnaÑ saddhivihÈrikesu vattaÑ 
paÒÒapessÈmi, yathÈ upajjhÈyehi saddhivihÈrikesu sammÈ vattitabbaÑ. * 
UpajjhÈyena bhikkhave saddhivihÈrikamhi sammÈ vattitabbaÑ, tatrÈyaÑ 
sammÈvattanÈ– 

 UpajjhÈyena bhikkhave saddhivihÈriko sa~gahetabbo anuggahetabbo 
uddesena paripucchÈya ovÈdena anusÈsaniyÈ. Sace upajjhÈyassa patto hoti 
saddhivihÈrikassa patto na hoti, upajjhÈyena saddhivihÈrikassa patto 
dÈtabbo, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saddhivihÈrikassa patto 
uppajjiyethÈ”ti. Sace upajjhÈyassa cÊvaraÑ hoti saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ 
na hoti, upajjhÈyena saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ dÈtabbaÑ, ussukkaÑ vÈ 
kÈtabbaÑ “kinti nu kho saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ uppajjiyethÈ”ti. Sace 
upajjhÈyassa parikkhÈro hoti saddhivihÈrikassa parikkhÈro na hoti, 
upajjhÈyena saddhivihÈrikassa parikkhÈro dÈtabbo, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ 
“kinti nu kho saddhivihÈrikassa parikkhÈro uppajjiyethÈ”ti. 

 Sace saddhivihÈriko gilÈno hoti, kÈlasseva uÔÔhÈya dantakaÔÔhaÑ 
dÈtabbaÑ, mukhodakaÑ dÈtabbaÑ, ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ. Sace yÈgu hoti, 
bhÈjanaÑ dhovitvÈ yÈgu upanÈmetabbÈ, yÈguÑ pÊtassa 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3. 63 piÔÔhepi. 
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udakaÑ datvÈ bhÈjanaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena dhovitvÈ paÔisÈmetabbaÑ saddhivihÈrikamhi vuÔÔhite 
ÈsanaÑ uddharitabbaÑ. Sace so deso uklÈpo hoti, so deso sammajjitabbo. 

 Sace saddhivihÈriko gÈmaÑ pavisitukÈmo hoti, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, 
paÔinivÈsanaÑ paÔiggahetabbaÑ, kÈyabandhanaÑ dÈtabbaÑ, saguÓaÑ katvÈ 
saÑghÈÔiyo dÈtabbÈ, dhovitvÈ patto sodako dÈtabbo. 

 “EttÈvatÈ nivattissatÊ”ti ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ. PaccuggantvÈ pattacÊvaraÑ 
paÔiggahetabbaÑ paÔinivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, nivÈsanaÑ paÔiggahetabbaÑ. 
Sace cÊvaraÑ sinnaÑ hoti, muhuttaÑ uÓhe otÈpetabbaÑ, na ca uÓhe cÊvaraÑ 
nidahitabbaÑ, cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ, cÊvaraÑ sa~gharantena 
catura~gulaÑ kaÓÓaÑ ussÈretvÈ cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ “mÈ majjhe 
bha~go ahosÊ”ti, obhoge kÈyabandhanaÑ kÈtabbaÑ. 

 Sace piÓÉapÈto hoti saddhivihÈriko ca bhuÒjitukÈmo hoti, udakaÑ datvÈ 
piÓÉapÈto upanÈmetabbo, saddhivihÈrikopÈnÊyena pucchitabbo, bhuttÈvissa 
udakaÑ datvÈ pattaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena dhovitvÈ vodakaÑ katvÈ muhuttaÑ uÓhe otÈpetabbo, na 
ca uÓhe patto nidahitabbo. PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, pattaÑ 
nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gahetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ 
vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto nikkhipitabbo, na ca anantarahitÈya 
bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. CÊvaraÑ nikkhipantena ekena hatthena 
cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ 
pamajjitvÈ pÈrato antaÑ orato bhogaÑ katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. 
SaddhivihÈrikamhi vuÔÔhite ÈsanaÑ uddharitabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ paÔisÈmetabbaÑ. Sace so deso uklÈpo hoti, so deso 
sammajjitabbo. 

 Sace saddhivihÈriko nahÈyitukÈmo hoti, nahÈnaÑ paÔiyÈdetabbaÑ. Sace 
sÊtena attho hoti, sÊtaÑ paÔiyÈdetabbaÑ. Sace uÓhena attho hoti, uÓhaÑ 
paÔiyÈdetabbaÑ. 
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 Sace saddhivihÈriko jantÈgharaÑ pavisitukÈmo hoti, cuÓÓaÑ 
sannetabbaÑ, mattikÈ temetabbÈ, jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya1 gantvÈ 
jantÈgharapÊÔhaÑ datvÈ cÊvaraÑ paÔiggahetvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, 
cuÓÓaÑ dÈtabbaÑ, mattikÈ dÈtabbÈ. Sace ussahati, jantÈgharaÑ 
pavisitabbaÑ, jantÈgharaÑ pavisantena mattikÈya mukhaÑ makkhetvÈ 
purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, na there 
bhikkh| anupakhajja nisÊditabbaÑ, na navÈ bhikkh| Èsanena paÔibÈhitabbÈ, 
jantÈghare saddhivihÈrikassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, jantÈgharÈ 
nikkhamantena jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ 
jantÈgharÈ nikkhamitabbaÑ. 

 Udakepi saddhivihÈrikassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, nahÈtena 
paÔhamataraÑ uttaritvÈ attano gattaÑ vodakaÑ katvÈ nivÈsetvÈ 
saddhivihÈrikassa gattato udakaÑ pamajjitabbaÑ, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, 
saÑghÈÔi dÈtabbÈ, jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya paÔhamataraÑ ÈgantvÈ ÈsanaÑ 
paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ 
upanikkhipitabbaÑ, saddhivihÈriko pÈnÊyena pucchitabbo. 

 YasmiÑ vihÈre saddhivihÈriko viharati, sace so vihÈro uklÈpo hoti, sace 
ussahati, sodhetabbo, vihÈraÑ sodhentena paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ nÊharitvÈ 
ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ -pa-. Sace ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ na hoti, 
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. 

 Sace saddhivihÈrikassa anabhirati uppannÈ hoti, upajjhÈyena 
v|pakÈsetabbo v|pakÈsÈpetabbo dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace 
saddhivihÈrikassa kukkuccaÑ uppannaÑ hoti, upajjhÈyena vinodetabbaÑ 
vinodÈpetabbaÑ, dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace saddhivihÈrikassa 
diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti, upajjhÈyena vivecetabbaÑ vivecÈpetabbaÑ 
dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace saddhivihÈriko garudhammaÑ ajjhÈpanno 
hoti parivÈsÈraho, upajjhÈyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho 
saddhivihÈrikassa parivÈsaÑ dadeyyÈti. Sace saddhivihÈriko 
m|lÈyapaÔikassanÈraho hoti, upajjhÈyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho 
saÑgho saddhivihÈrikaÑ m|lÈya paÔikasseyyÈ”ti. Sace saddhivihÈriko 
mÈnattÈraho hoti, upajjhÈyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho 
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saÑgho saddhivihÈrikassa mÈnattaÑ dadeyyÈ”ti. Sace saddhivihÈriko 
abbhÈnÈraho hoti, upajjhÈyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho 
saddhivihÈrikaÑ abbheyyÈ”ti. Sace saÑgho saddhivihÈrikassa kammaÑ 
kattukÈmo hoti tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ 
vÈ ukkhepanÊyaÑ vÈ, upajjhÈyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho 
saÑgho saddhivihÈrikassa kammaÑ na kareyya, lahukÈya vÈ 
pariÓÈmeyyÈ”ti. KataÑ vÈ panassa hoti saÑghena kammaÑ tajjanÊyaÑ vÈ 
niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ vÈ ukkhepanÊyaÑ vÈ, 
upajjhÈyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saddhivihÈriko sammÈ 
vatteyya, lomaÑ pÈteyya, netthÈraÑ vatteyya, saÑgho taÑ kammaÑ 
paÔippassambheyÈ”ti. 

 Sace saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ dhovitabbaÑ hoti, upajjhÈyena 
ÈcikkhitabbaÑ “evaÑ dhoveyyÈsÊ”ti, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho 
saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ dhoviyethÈ”ti. Sace saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ 
kÈtabbaÑ hoti, upajjhÈyena ÈcikkhitabbaÑ “evaÑ kareyyÈsÊ”ti, ussukkaÑ vÈ 
kÈtabbaÑ “kinti nu kho saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ kariyethÈ”ti. Sace 
saddhivihÈrikassa rajanaÑ pacitabbaÑ hoti, upajjhÈyena ÈcikkhitabbaÑ 
“evaÑ paceyyÈsÊ”ti, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saddhivihÈrikassa 
rajanaÑ paciyethÈ”ti. Sace saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ rajitabbaÑ hoti, 
upajjhÈyena ÈcikkhitabbaÑ “evaÑ rajeyyÈsÊ”ti, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ 
“kinti nu kho saddhivihÈrikassa cÊvaraÑ rajiyethÈ”ti. CÊvaraÑ rajantena 
sÈdhukaÑ samparivattakaÑ samparivattakaÑ rajitabbaÑ, na ca acchinne 
theve pakkamitabbaÑ, sace saddhivihÈriko gilÈno hoti, yÈvajÊvaÑ 
upaÔÔhÈtabbo, vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ. IdaÑ kho bhikkhave 
upajjhÈyÈnaÑ saddhivihÈrikesu vattaÑ, yathÈ upajjhÈyehi saddhivihÈrikesu 
sammÈ vattitabbanti. 
 

DutiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
_____ 

 
13. ŒcariyavattakathÈ 

 379. Tena kho pana samayena antevÈsikÈ Ècariyesu na sammÈ vattanti. 
Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi 
nÈma antevÈsikÈ Ècariyesu na sammÈ vattissantÊ”ti. 
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Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira 
bhikkhave antevÈsikÈ Ècariyesu na sammÈ vattantÊti. SaccaÑ BhagavÈti -pa- 
vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 380. Tena hi bhikkhave antevÈsikÈnaÑ Ècariyesu vattaÑ paÒÒapessÈmi, 
yathÈ antevÈsikehi Ècariyesu sammÈ vattitabbaÑ. * AntevÈsikena bhikkhave 
Ècariyamhi sammÈ vattitabbaÑ, tatrÈyaÑ sammÈvattanÈ– 

 KÈlasseva uÔÔhÈya upÈhanÈ omuÒcitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
dantakaÔÔhaÑ dÈtabbaÑ, mukhodakaÑ dÈtabbaÑ, ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ. 
Sace yÈgu hoti, bhÈjanaÑ dhovitvÈ yÈgu upanÈmetabbÈ, yÈguÑ pÊtassa 
udakaÑ datvÈ bhÈjanaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena dhovitvÈ paÔisÈmetabbaÑ, Ècariyamhi vuÔÔhite ÈsanaÑ 
uddharitabbaÑ. Sace so deso uklÈpo hoti, so deso sammajjitabbo. 

 Sace Ècariyo gÈmaÑ pavisitukÈmo hoti, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, 
paÔinivÈsanaÑ paÔiggahetabbaÑ, kÈyabandhanaÑ dÈtabbaÑ, saguÓaÑ katvÈ 
saÑghÈÔiyo dÈtabbÈ, dhovitvÈ patto sodako dÈtabbo. Sace Ècariyo 
pacchÈsamaÓaÑ Èka~khati, timaÓÉalaÑ paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ 
nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ saguÓaÑ katvÈ saÑghÈÔiyo pÈrupitvÈ 
gaÓÔhikaÑ paÔimuÒcitvÈ dhovitvÈ pattaÑ gahetvÈ Ècariyassa 
pacchÈsamaÓena hotabbaÑ, nÈtid|re gantabbaÑ, nÈccÈsanne gantabbaÑ, 
pattapariyÈpannaÑ paÔiggahetabbaÑ, na Ècariyassa bhaÓamÈnassa 
antarantarÈ kathÈ opÈtetabbÈ, Ècariyo ÈpattisÈmantÈ bhaÓamÈno nivÈretabbo. 

 Nivattantena paÔhamataraÑ ÈgantvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ, paccuggantvÈ 
pattacÊvaraÑ paÔiggahetabbaÑ, paÔinivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, nivÈsanaÑ 
paÔiggahetabbaÑ. Sace cÊvaraÑ sinnaÑ hoti, muhuttaÑ uÓhe otÈpetabbaÑ, 
na ca uÓhe cÊvaraÑ nidahitabbaÑ, cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ, cÊvaraÑ 
sa~gharantena catura~gulaÑ kaÓÓaÑ ussÈretvÈ cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ “mÈ 
majjhe bha~go ahosÊ”ti, obhoge kÈyabandhanaÑ kÈtabbaÑ. 

 Sace piÓÉapÈto hoti, Ècariyo ca bhuÒjitukÈmo hoti, udakaÑ datvÈ 
piÓÉapÈto upanÈmetabbo, Ècariyo pÈnÊyena 
______________________________________________________________ 
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pucchitabbo, bhuttÈvissa udakaÑ datvÈ pattaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ 
sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena dhovitvÈ vodakaÑ katvÈ muhuttaÑ uÓhe 
otÈpetabbo, na ca uÓhe patto nidahitabbo. PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, 
pattaÑ nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gahetvÈ ekena hatthena 
heÔÔhÈmaÒcaÑ vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto nikkhipitabbo, na ca 
anantarahitÈya bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. CÊvaraÑ nikkhipantena ekena 
hatthena cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ 
pamajitvÈ pÈrato antaÑ orato bhogaÑ katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. 
Œcariyamhi vuÔÔhite ÈsanaÑ uddharitabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ paÔisÈmetabbaÑ. Sace so deso uklÈpo hoti, so deso 
sammajjitabbo. 

 Sace Ècariyo nahÈyitukÈmo hoti, nahÈnaÑ paÔiyÈdetabbaÑ. Sace sÊtena 
attho hoti, sÊtaÑ paÔiyÈdetabbaÑ. Sace uÓhena attho hoti, uÓhaÑ 
paÔiyÈdetabbaÑ. 

 Sace Ècariyo jantÈgharaÑ pavisitukÈmo hoti, cuÓÓaÑ sannetabbaÑ, 
mattikÈ temetabbÈ, jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya Ècariyassa piÔÔhito piÔÔhito 
gantvÈ jantÈgharapÊÔhaÑ datvÈ cÊvaraÑ paÔiggahetvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbaÑ, cuÓÓaÑ dÈtabbaÑ, mattikÈ dÈtabbÈ. Sace ussahati, 
jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, jantÈgharaÑ pavisantena mattikÈya mukhaÑ 
makkhetvÈ purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, 
na there bhikkh| anupakhajja nisÊditabbaÑ, na navÈ bhikkh| Èsanena 
paÔibÈhitabbÈ, jantÈghare Ècariyassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, jantÈgharÈ 
nikkhamantena jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ 
jantÈgharÈ nikkhamitabbaÑ. 

 Udakepi Ècariyassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, nahÈtena paÔhamataraÑ 
uttaritvÈ attano gattaÑ vodakaÑ katvÈ nivÈsetvÈ Ècariyassa gattato udakaÑ 
pamajjitabbaÑ, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, saÑghÈÔi dÈtabbÈ, jantÈgharapÊÔhaÑ 
ÈdÈya paÔhamataraÑ ÈgantvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ 
pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ, Ècariyo pÈnÊyena 
pucchitabbo. Sace uddisÈpetukÈmo hoti uddisitabbo, sace paripucchitukÈmo 
hoti paripucchitabbo. 
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 YasmiÑ vihÈre Ècariyo viharati, sace so vihÈro uklÈpo hoti, sace 
ussahati, sodhetabbo. VihÈraÑ sodhentena paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ nÊharitvÈ 
ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, nisÊdanapaccattharaÓaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbaÑ, bhisibibbohanaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, 
maÒco nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena 
kavÈÔapiÔÔhaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, pÊÔhaÑ nÊcaÑ katvÈ 
sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ nÊharitvÈ 
ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ 
nikkhipitabbÈ, kheÄamallako nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, 
apassenaphalakaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, bh|mattharaÓaÑ 
yathÈpaÒÒattaÑ sallakkhetvÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace 
vihÈre santÈnakaÑ hoti, ullokÈ paÔhamaÑ ohÈretabbaÑ, 
ÈlokasandhikaÓÓabhÈgÈ pamajjitabbÈ. Sace gerukaparikammakatÈ bhitti 
kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace kÈÄavaÓÓakatÈ 
bh|mi kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace akatÈ hoti 
bh|mi, udakena paripphositvÈ paripphositvÈ sammajjitabbÈ “mÈ vihÈro 
rajena uhaÒÒÊ”ti. Sa~kÈraÑ vicinitvÈ ekamantaÑ chaÉÉetabbaÑ. 

 Bh|mattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ 
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ otÈpetvÈ pamajjitvÈ 
atiharitvÈ yathÈÔhÈne ÔhapetabbÈ, maÒco otÈpetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ 
sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ atiharitvÈ 
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbo, pÊÔhaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ 
katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapiÔÔhaÑ 
atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, bhisibibbohanaÑ otÈpetvÈ 
sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
nisÊdanapaccattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ 
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, kheÄamallako otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ 
yathÈÔhÈne Ôhapetabbo, apassenaphalakaÑ otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ 
yathÈÔhÈne ÔhapetabbaÑ. PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, pattaÑ 
nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gahetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ 
vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto nikkhipitabbo, na ca anantarahitÈya 
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bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. CÊvaraÑ nikkhipantena ekena hatthena 
cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ 
pamajjitvÈ pÈrato antaÑ orato bhogaÑ katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. 

 Sace puratthimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. 
Sace pacchimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, pacchimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace 
uttarÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, uttarÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace dakkhiÓÈ sarajÈ 
vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. Sace sÊtakÈlo hoti, divÈ 
vÈtapÈnÈ vivaritabbÈ, rattiÑ thaketabbÈ. Sace uÓhakÈlo hoti, divÈ vÈtapÈnÈ 
thaketabbÈ, rattiÑ vivaritabbÈ. 

 Sace pariveÓaÑ uklÈpaÑ hoti, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ. Sace 
koÔÔhako uklÈpo hoti, koÔÔhako sammajjitabbo. Sace upaÔÔhÈnasÈlÈ uklÈpÈ 
hoti, upaÔÔhÈnasÈlÈ sammajjitabbÈ. Sace aggisÈlÈ uklÈpÈ hoti, aggisÈlÈ 
sammajjitabbÈ. Sace vaccakuÔi uklÈpÈ hoti, vaccakuÔi sammajjitabbÈ. Sace 
pÈnÊyaÑ na hoti, pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ, sace paribhojanÊyaÑ na hoti, 
paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ na hoti, 
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. 

 Sace Ècariyassa anabhirati uppannÈ hoti, antevÈsikena v|pakÈsetabbo 
v|pakÈsÈpetabbo dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace Ècariyassa kukkuccaÑ 
uppannaÑ hoti, antevÈsikena vinodetabbaÑ vinodÈpetabbaÑ dhammakathÈ 
vÈssa kÈtabbÈ. Sace Ècariyassa diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti, antevÈsikena 
vivecetabbaÑ vivecÈpetabbaÑ dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace Ècariyo 
garudhammaÑ ajjhÈpanno hoti parivÈsÈraho, antevÈsikena ussukkaÑ 
kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho Ècariyassa parivÈsaÑ dadeyyÈ”ti. Sace 
Ècariyo m|lÈyapaÔikassanÈraho hoti, antevÈsikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ 
“kinti nu kho saÑgho ÈcariyaÑ m|lÈya paÔikasseyyÈ”ti. Sace Ècariyo 
mÈnattÈraho hoti, antevÈsikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho 
Ècariyassa mÈnattaÑ dadeyyÈ”ti. Sace Ècariyo abbhÈnÈraho hoti, 
antevÈsikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho ÈcariyaÑ 
abbheyyÈ”ti. Sace saÑgho 
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Ècariyassa kammaÑ kattukÈmo hoti tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ 
pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ vÈ ukkhepanÊyaÑ vÈ, antevÈsikena 
ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho Ècariyassa kammaÑ na kareyya 
lahukÈya vÈ pariÓÈmeyyÈ”ti. KataÑ vÈ panassa hoti saÑghena kammaÑ 
tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ ukkhepanÊyaÑ 
vÈ, antevÈsikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho Ècariyo sammÈ vatteyya, 
lomaÑ pÈteyya, netthÈraÑ vatteyya, saÑgho taÑ kammaÑ 
paÔippassambheyyÈ”ti. 

 Sace Ècariyassa cÊvaraÑ dhovitabbaÑ hoti, antevÈsikena dhovitabbaÑ, 
ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho Ècariyassa cÊvaraÑ dhoviyethÈ”ti. Sace 
Ècariyassa cÊvaraÑ kÈtabbaÑ hoti, antevÈsikena kÈtabbaÑ, ussukkaÑ vÈ 
kÈtabbaÑ “kinti nu kho Ècariyassa cÊvaraÑ kariyethÈ”ti. Sace Ècariyassa 
rajanaÑ pacitabbaÑ hoti, antevÈsikena pacitabbaÑ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ 
“kinti nu kho Ècariyassa rajanaÑ paciyethÈ”ti. Sace Ècariyassa cÊvaraÑ 
rajitabbaÑ hoti, antevÈsikena rajitabbaÑ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu 
kho Ècariyassa cÊvaraÑ rajiyethÈ”ti. CÊvaraÑ rajantena sÈdhukaÑ 
samparivattakaÑ samparivattakaÑ rajitabbaÑ, na ca acchinne theva 
pakkamitabbaÑ. 

 Na ÈcariyaÑ anÈpucchÈ ekaccassa patto dÈtabbo, na ekaccassa patto 
paÔiggahetabbo, na ekaccassa cÊvaraÑ dÈtabbaÑ, na ekaccassa cÊvaraÑ 
paÔiggahetabbaÑ, na ekaccassa parikkhÈro dÈtabbo, na ekaccassa parikkhÈro 
paÔiggahetabbo, na ekaccassa kesÈ cheditabbÈ, na ekaccena kesÈ 
chedÈpetabbÈ, na ekaccassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, na ekaccena 
parikammaÑ kÈrÈpetabbaÑ, na ekaccassa veyyÈvacco kÈtabbo, na ekaccena 
veyyÈvacco kÈrÈpetabbo, na ekaccassa pacchÈsamaÓena hotabbaÑ, na 
ekacco pacchÈsamaÓo ÈdÈtabbo, na ekaccassa piÓÉapÈto nÊharitabbo, na 
ekaccena piÓÉapÈto nÊharÈpetabbo, na ÈcariyaÑ anÈpucchÈ gÈmo 
pavisitabbo, na susÈnaÑ gantabbaÑ, na disÈ pakkamitabbÈ, sace Ècariyo 
gilÈno hoti, yÈvajÊvaÑ 
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upaÔÔhÈtabbo, vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ. IdaÑ kho bhikkhave 
antevÈsikÈnaÑ Ècariyesu vattaÑ, yathÈ antevÈsikehi Ècariyesu sammÈ 
vattitabbanti. 
 

14. AntevÈsikavattakathÈ 

 381. Tena kho pana samayena ÈcariyÈ antevÈsikesu na sammÈ vattanti. 
Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi 
nÈma ÈcariyÈ antevÈsikesu na sammÈ vattissantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne 
etasmiÑ pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| paÔipucchi 
“saccaÑ kira bhikkhave ÈcariyÈ antevÈsikesu na sammÈ vattantÊ”ti. SaccaÑ 
BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi– 
 
 382. Tena hi bhikkhave ÈcariyÈnaÑ antevÈsikesu vattaÑ paÒÒapessÈmi, 
yathÈ ÈcÈriyehi antevÈsikesu sammÈ vattitabbaÑ. * Œcariyena bhikkhave 
antevÈsikamhi sammÈ vattitabbaÑ. TatrÈyaÑ sammÈvattanÈ– 

 Œcariyena bhikkhave antevÈsiko sa~gahetabbo anuggahetabbo uddesena 
paripucchÈya ovÈdena anusÈsaniyÈ, sace Ècariyassa patto hoti antevÈsikassa 
patto na hoti, Ècariyena antevÈsikassa patto dÈtabbo, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ 
“kinti nu kho antevÈsikassa patto uppajjiyethÈ”ti. Sace Ècariyassa cÊvaraÑ 
hoti antevÈsikassa cÊvaraÑ na hoti, Ècariyena antevÈsikassa cÊvaraÑ 
dÈtabbaÑ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho antevÈsikassa cÊvaraÑ 
uppajjiyethÈ”ti. Sace Ècariyassa parikkhÈro hoti antevÈsikassa parikkhÈro na 
hoti, Ècariyena antevÈsikassa parikkhÈro dÈtabbo, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ 
“kinti nu kho antevÈsikassa parikkhÈro uppajjiyethÈ”ti. 

 Sace antevÈsiko gilÈno hoti, kalÈsseva uÔÔhÈya dantakaÔÔhaÑ dÈtabbaÑ, 
mukhodakaÑ dÈtabbaÑ, ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, sace yÈgu 
______________________________________________________________ 
 * Vi 3. 81 piÔÔhepi. 
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hoti, bhÈjanaÑ dhovitvÈ yÈgu upanÈmetabbÈ, yÈguÑ pÊtassa udakaÑ datvÈ 
bhÈjanaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena dhovitvÈ 
paÔisÈmetabbaÑ, antevÈsikamhi vuÔÔhite ÈsanaÑ uddharitabbaÑ, sace so 
deso uklÈpo hoti, so deso sammajjitabbo. 

 Sace antevÈsiko gÈmaÑ pavisitukÈmo hoti, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, 
paÔinivÈsanaÑ paÔiggahetabbaÑ, kÈyabandhanaÑ dÈtabbaÑ, saguÓaÑ katvÈ 
saÑghÈÔiyo dÈtabbÈ, dhovitvÈ patto sodako dÈtabbo. 

 “EttÈvatÈ nivattissatÊ”ti ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ 
pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ, paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ 
paÔiggahetabbaÑ, paÔinivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, nivÈsanaÑ paÔiggahetabbaÑ, 
sace cÊvaraÑ sinnaÑ hoti, muhuttaÑ uÓhe otÈpetabbaÑ, na ca uÓhe cÊvaraÑ 
nidahitabbaÑ, cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ, cÊvaraÑ sa~gharantena 
catura~gulaÑ kaÓÓaÑ ussÈretvÈ cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ “mÈ majjhe 
bha~go ahosÊ”ti. Obhoge kÈyabandhanaÑ kÈtabbaÑ. 

 Sace piÓÉapÈto hoti antevÈsiko ca bhuÒjitukÈmo hoti, udakaÑ datvÈ 
piÓÉapÈto upanÈmetabbo, antevÈsiko pÈnÊyena pucchitabbo, bhuttÈvissa 
udakaÑ datvÈ pattaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ 
appaÔighaÑsantena dhovitvÈ vodakaÑ katvÈ muhuttaÑ uÓhe otÈpetabbo, na 
ca uÓhe patto nidahitabbo. PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, pattaÑ 
nikkhipantena -pa- cÊvaraÑ nikkhipantena -pa- pÈrato antaÑ orato bhogaÑ 
katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. AntevÈsikamhi uÔÔhite ÈsanaÑ 
uddharitabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ paÔisÈmetabbaÑ, 
sace so deso uklÈpo hoti, so deso sammajjitabbo. 

 Sace antevÈsiko nahÈyitukÈmo hoti, nahÈnaÑ paÔiyÈdetabbaÑ, sace 
sÊtena attho hoti, sÊtaÑ paÔiyÈdetabbaÑ, sace uÓhena attho hoti, uÓhaÑ 
paÔiyÈdetabbaÑ. 

 Sace antevÈsiko jantÈgharaÑ pavisitukÈmo hoti, cuÓÓaÑ sannetabbaÑ, 
mattikÈ temetabbÈ, jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya1 gantvÈ jantÈgharapÊÔhaÑ datvÈ 
cÊvaraÑ paÔiggahetvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, cuÓÓaÑ dÈtabbaÑ, 
mattikÈ dÈtabbÈ, sace ussahati, jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, jantÈgharaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒdÈya antevÈsikassa piÔÔhito piÔÔhito (Ka) 
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pavisantena mattikÈya mukhaÑ makkhetvÈ purato ca pacchato ca 
paÔicchÈdetvÈ jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, na there bhikkh| anupakhajja 
nisÊditabbaÑ, na navÈ bhikkh| Èsanena paÔibÈhitabbÈ, jantÈghare 
antevÈsikassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, jantÈgharÈ nikkhamantena 
jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ jantÈgharÈ 
nikkhamitabbaÑ. 

 Udakepi antevÈsikassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, nahÈtena paÔhamataraÑ 
uttaritvÈ attano gattaÑ vodakaÑ katvÈ nivÈsetvÈ antevÈsikassa gattato 
udakaÑ pamajjitabbaÑ, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, saÑghÈÔi dÈtabbÈ, 
jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya paÔhamataraÑ ÈgantvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, 
pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ, antevÈsiko 
pÈnÊyena pucchitabbo. 

 YasmiÑ vihÈre antevÈsiko viharati, sace so vihÈro uklÈpo hoti, sace 
ussahati, sodhetabbo. VihÈraÑ sodhentena paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ nÊharitvÈ 
ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ -pa- ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ na hoti, 
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. 

 Sace antevÈsikassa anabhirati uppannÈ hoti, Ècariyena v|pakÈsetabbo 
v|pakÈsÈpetabbo dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace antevÈsikassa 
kukkuccaÑ uppannaÑ hoti, Ècariyena vinodetabbaÑ vinodÈpetabbaÑ 
dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace antevÈsikassa diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti, 
Ècariyena vivecetabbaÑ vivecÈpetabbaÑ dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace 
antevÈsiko garudhammaÑ ajjhÈpanno hoti parivÈsÈraho, Ècariyena 
ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho antevÈsikassa parivÈsaÑ 
dadeyyÈ”ti. Sace antevÈsiko m|lÈyapaÔikassanÈraho hoti, Ècariyena 
ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho antevÈsikaÑ m|lÈya 
paÔikasseyyÈ”ti. Sace antevÈsiko mÈnattÈraho hoti, Ècariyena ussukkaÑ 
kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho antevÈsikassa mÈnattaÑ dadeyyÈ”ti. Sace 
antevÈsiko abbhÈnÈraho hoti, Ècariyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho 
saÑgho antevÈsikaÑ abbheyyÈ”ti. Sace saÑgho antevÈsikassa kammaÑ 
kattukÈmo hoti tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ 
vÈ ukkhepanÊyaÑ vÈ, Ècariyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho saÑgho 
antevÈsikassa kammaÑ na 
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kareyya lahukÈya vÈ pariÓÈmeyyÈ”ti. KataÑ vÈ panassa hoti saÑghena 
kammaÑ tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ vÈ 
ukkhepanÊyaÑ vÈ, Ècariyena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kinti nu kho antevÈsiko 
sammÈ vatteyya, lomaÑ pÈteyya, netthÈraÑ vatteyya, saÑgho taÑ kammaÑ 
paÔippassambheyyÈ”ti. 

 Sace antevÈsikassa cÊvaraÑ dhovitabbaÑ hoti, Ècariyena ÈcikkhitabbaÑ 
“evaÑ dhoveyyÈsÊ”ti, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho antevÈsikassa 
cÊvaraÑ dhoviyethÈ”ti. Sace antevÈsikassa cÊvaraÑ kÈtabbaÑ hoti, Ècariyena 
ÈcikkhitabbaÑ “evaÑ kareyyÈsÊ”ti, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho 
antevÈsikassa cÊvaraÑ kariyethÈ”ti. Sace antevÈsikassa rajanaÑ pacitabbaÑ 
hoti, Ècariyena ÈcikkhitabbaÑ “kvaÑ paceyyÈsÊ”ti, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ 
“kinti nu kho antevÈsikassa rajanaÑ paciyethÈ”ti. Sace antevÈsikassa 
cÊvaraÑ rajitabbaÑ hoti, Ècariyena ÈcikkhitabbaÑ “evaÑ rajeyyÈsÊ”ti, 
ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho antevÈsikassa cÊvaraÑ rajiyethÈ”ti. 
CÊvaraÑ rajantena sÈdhukaÑ samparivattakaÑ samparivattakaÑ rajitabbaÑ, 
na ca acchinne theve pakkamitabbaÑ. Sace antevÈsiko gilÈno hoti, 
yÈvajÊvaÑ upaÔÔhÈtabbo, vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ. IdaÑ kho bhikkhave 
ÈcariyÈnaÑ antevÈsikesu vattaÑ, yathÈ Ècariyehi antevÈsikesu sammÈ 
vattitabbanti. 
 

Vattakkhandhako aÔÔhamo. 
 

Imamhi khandhake vatth| ek|navÊsati, vattÈ cuddasa. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Sa-upÈhanÈ chattÈ ca oguÓÔhi sÊsaÑ pÈnÊyaÑ. 
   NÈbhivÈde na pucchanti, ahi ujjhanti pesalÈ. 

   OmuÒci chattaÑ khandhe ca, ataraÒca paÔikkamaÑ. 
   PattacÊvaraÑ nikkhipÈ, patir|paÒca pucchitÈ. 

   ŒsiÒceyya dhovitena, sukkhenallenupÈhanÈ. 
   VuÉÉho navako puccheyya, ajjhÈvuÔÔhaÒca gocarÈ. 
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   SekkhÈ vaccÈ pÈnÊ pari, kattaraÑ katikaÑ tato. 
   KÈlaÑ muhuttaÑ uklÈpo, bh|mattharaÓaÑ nÊhare. 

   PaÔipÈdo bhisibibbo, maÒcapÊÔhaÒca mallakaÑ. 
   ApassenullokakaÓÓÈ, gerukÈ kÈÄa akatÈ. 

   Sa~kÈraÒca bh|mattharaÓaÑ, paÔipÈdakaÑ maÒcapÊÔhaÑ. 
   Bhisi nisÊdanampi, mallakaÑ apassena ca. 

   PattacÊvaraÑ bh|mi ca, pÈrantaÑ orato bhogaÑ. 
   PuratthimÈ pacchimÈ ca, uttarÈ atha dakkhiÓÈ.  

   SÊtuÓhe ca divÈrattiÑ, pariveÓaÒca koÔÔhako.  
   UpaÔÔhÈnaggi sÈlÈ ca, vattaÑ vaccakuÔÊsu ca. 

   PÈnÊ paribhojaniyÈ, kumbhi Ècamanesu ca. 
   Anopamena paÒÒattaÑ, vattaÑ Ègantukehime1. 

   NevÈsanaÑ na udakaÑ, na paccu na ca pÈniyaÑ. 
   NÈbhivÈde napaÒÒape, ujjhÈyanti ca pesalÈ. 

   VuÉÉhÈsanaÒca udakaÑ, paccuggantvÈ ca pÈniyaÑ. 
   UpÈhane ekamantaÑ, abhivÈde ca paÒÒape.  

   VutthaÑ gocarasekkho ca, ÔhÈnaÑ pÈnÊyabhojanaÑ. 
   KattaraÑ katikaÑ kÈlaÑ, navakassa nisinnake. 

   AbhivÈdaye Ècikkhe, yathÈ heÔÔhÈ tathÈ naye. 
   NiddiÔÔhaÑ satthavÈhena, vattaÑ ÈvÈsikehime. 

   GamikÈ dÈrumatti ca, vivaritvÈ na pucchiya. 
   Nassanti ca aguttaÒca, ujjhÈyanti ca pesalÈ. 

   PaÔisÈmetvÈ thaketvÈ, ÈpucchitvÈva pakkame. 
   Bhikkhu vÈ sÈmaÓero vÈ, ÈrÈmiko upÈsako. 

   PÈsÈÓakesu ca puÒjaÑ, paÔisÈmethakeyya ca. 
   Sace ussahati ussukkaÑ, anovasse tatheva ca. 
_____________________________________________________________ 
 1. Ve (Ka, evamuparipi) 
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   Sabbo ovassati gÈmaÑ, ajjhokÈse tatheva ca. 
   Appeva~gÈni seseyyuÑ, vattaÑ gamikabhikkhunÈ.  

   NÈnumodanti therena, ohÈya catupaÒcahi. 
   Vaccito mucchito Èsi, vattÈnumodanesume. 

   ChabbaggiyÈ dunnivatthÈ, athopi ca duppÈrukÈ. 
   AnÈkappÈ ca vokkamma, there ca anupakhajjane. 

   Nave bhikkh| ca saÑghÈÔi, ujjhÈyanti ca pesalÈ. 
   TimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ, kÈyasaguÓagaÓÔhikÈ. 

   Na vokkamma paÔicchannaÑ, susaÑvutokkhittacakkhu. 
   UkkhittojjagghikÈsaddo, tayo ceva pacÈlanÈ. 

   KhambhoguÓÔhi-ukkuÔikÈ, paÔicchannaÑ susaÑvuto. 
   Okkhittukkhitta-ujjagghi, appasaddo tayo calÈ. 

   KhambhoguÓÔhipallatthi ca, anupakhajja nÈsane. 
   OttharitvÈna udake, nÊcaÑ katvÈna siÒciyÈ. 

   PaÔi sÈmantÈ saÑghÈÔi, odane ca paÔiggahe. 
   S|paÑ uttaribha~gena, sabbesaÑ samatitthi ca. 

   SakkaccaÑ, pattasaÒÒÊ ca, sapadÈnaÒca s|pakaÑ. 
   Na th|pato paÔicchÈde, viÒÒattujjhÈnasaÒÒinÈ. 

   MahantamaÓÉaladvÈraÑ, sabbahattho na byÈhare. 
   Ukkhepo chedanÈgaÓÉa, dhunaÑ sitthÈvakÈrakaÑ. 

   JivhÈnicchÈrakaÒceva, capucapu surusuru. 
   HatthapattoÔÔhanillehaÑ, sÈmisena paÔiggahe. 

   YÈva na sabbe udake, nÊcaÑ katvÈna siÒciyaÑ. 
   PaÔi sÈmantÈ saÑghÈÔi, nÊcaÑ katvÈ chamÈya ca. 

   SasitthakaÑ nivattante, suppaÔicchannamukkuÔi. 
   DhammarÈjena paÒÒattaÑ, idaÑ bhattaggavattanaÑ.  
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   DunnivatthÈ anÈkappÈ, asallakkhetvÈ ca sahasÈ. 
   D|re acca ciraÑ lahuÑ, tatheva piÓÉacÈriko. 

   PaÔicchannova gaccheyya, susaÑvutokkhittacakkhu. 
   UkkhittojjagghikÈsaddo, tayo ceva pacÈlanÈ. 

   KhambhoguÓÔhi-ukkuÔikÈ, sallakkhetvÈ ca sahasÈ. 
   D|re acca ciraÑ lahuÑ, ÈsanakaÑ kaÔacchukÈ. 

   BhÈjanaÑ vÈ Ôhapeti ca, uccÈretvÈ paÓÈmetvÈ. 
   PaÔiggahe na ulloke, s|pesupi tatheva taÑ. 

   Bhikkhu saÑghÈÔiyÈ chÈde, paÔicchanneva gacchiyaÑ. 
   SaÑvutokkhittacakkhu ca, ukkhittojjagghikÈya ca. 
   Appasaddo tayo cÈlÈ, khambhoguÓÔhika-ukkuÔi. 

   PaÔhamÈsanavakkÈra, pÈniyaÑ paribhojanÊ. 
   PacchÈka~khati bhuÒjeyya, opilÈpeyya uddhare. 

   PaÔisÈmeyya sammajje, rittaÑ tucchaÑ upaÔÔhape. 
   HatthavikÈre bhindeyya, vattidaÑ piÓÉacÈrike. 

   PÈnÊ pari aggiraÓi, nakkhattadisacorÈ ca. 
   “SabbaÑ natthÊ”ti koÔÔetvÈ, pattaÑse cÊvaraÑ tato. 

   IdÈni aÑse laggetvÈ, timaÓÉalaÑ parimaÓÉalaÑ. 
   YathÈ piÓÉacÈrivattaÑ, naye ÈraÒÒakesupi. 

   PattaÑse cÊvaraÑ sÊse, ÈrohitvÈ ca pÈniyaÑ. 
   ParibhojaniyaÑ aggi, araÓÊ cÈpi kattaraÑ. 

   NakkhattaÑ sappadesaÑ vÈ, disÈpi kusalo bhave. 
   Sattuttamena paÒÒattaÑ, vattaÑ araÒÒakesume. 

   AjjhokÈse okiriÑsu, ujjhÈyanti ca pesalÈ. 
   Sace vihÈro uklÈpo, paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ. 

   BhisibibbohanaÑ maÒcaÑ, pÊÔhaÒca kheÄamallakaÑ. 
   ApassenullokakaÓÓÈ, gerukÈ kÈÄa akatÈ. 
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   Sa~kÈraÑ bhikkhusÈmantÈ, senÈvihÈrapÈniyaÑ. 
   ParibhojanasÈmantÈ, paÔivÈte ca a~gaÓe. 

   AdhovÈte attharaÓaÑ, paÔipÈdakamaÒco ca. 
   PÊÔhaÑ bhisi nisÊdanaÑ, mallakaÑ apassena ca. 

   PattacÊvaraÑ bh|mi ca, pÈrantaÑ orato bhogaÑ. 
   PuratthimÈ ca pacchimÈ, uttarÈ atha dakkhiÓÈ. 

   SÊtuÓhe ca divÈ rattiÑ, pariveÓaÒca koÔÔhako. 
   UpaÔÔhÈnaggisÈlÈ ca, vaccakuÔÊ ca pÈniyaÑ. 

   Œcamakumbhi vuÉÉhe ca, uddesapucchanÈ sajjhÈ. 
   Dhammo padÊpaÑ vijjhÈpe, na vivare napi thake. 

   Yena vuÉÉho parivatti, kaÓÓenapi na ghaÔÔeye. 
   PaÒÒapesi MahÈvÊro, vattaÑ senÈsanesu taÑ.  

   NivÈriyamÈnÈ dvÈraÑ, mucchitujjhanti pesalÈ. 
   ChÈrikaÑ chaÉÉaye jantÈ, paribhaÓÉaÑ tatheva ca. 

   PariveÓaÑ koÔÔhako sÈlÈ, cuÓÓamattikadoÓikÈ. 
   MukhaÑ purato na there, na nave ussahati sace. 

   Purato uparimaggo, cikkhallaÑ matti pÊÔhakaÑ. 
   VijjhÈpetvÈ thaketvÈ ca, vattaÑ jantÈgharesume. 

   NÈcameti yathÈvuÉÉhuÑ, paÔipÈÔi ca sahasÈ. 
   Ubbhaji nitthuno kaÔÔhaÑ, vaccaÑ passÈva kheÄakaÑ. 

   PharusÈ k|pa sahasÈ, ubbhaji capu sesena. 
   Bahi anto ca ukkÈse, rajju ataramÈnaÒca. 

   SahasÈ ubbhaji Ôhite, nitthune kaÔÔha vaccaÒca. 
   PassÈva kheÄa pharusÈ, k|paÒca vaccapÈduke. 

   NatisahasÈ ubbhaji, pÈdukÈya capucapu. 
   Na sesaye paÔicchÈde, uhatapidharena ca. 
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   VaccakuÔÊ paribhaÓÉaÑ, pariveÓaÒca koÔÔhako. 
   Œcamane ca udakaÑ, vattaÑ vaccakuÔÊsume. 

   UpÈhanÈ dantakaÔÔhaÑ, mukhodakaÒca ÈsanaÑ. 
   YÈgu udakaÑ dhovitvÈ, uddhÈruklÈpa gÈma ca. 

   NivÈsanÈ kÈyabandhÈ, saguÓaÑ pattasodakaÑ. 
   PacchÈ timaÓÉalo ceva, parimaÓÉala bandhanaÑ. 

   SaguÓaÑ dhovitvÈ pacchÈ, nÈtid|re paÔiggahe. 
   BhaÓamÈnassa Èpatti, paÔhamÈgantvÈna ÈsanaÑ. 

   UdakaÑ pÊÔhakathali, paccuggantvÈ nivÈsanaÑ. 
   OtÈpe nidahi bha~go, obhoge bhuÒjitu name. 

   PÈnÊyaÑ udakaÑ nÊcaÑ, muhuttaÑ na ca nidahe. 
   PattacÊvaraÑ bh|mi ca, pÈrantaÑ orato bhogaÑ. 

   Uddhare paÔisÈme ca, uklÈpo ca nahÈyituÑ. 
   SÊtaÑ uÓhaÑ jantÈgharaÑ, cuÓÓaÑ mattika piÔÔhito. 

   PÊÔhaÒca cÊvaraÑ cuÓÓaÑ, mattikussahati mukhaÑ. 
   Purato there nave ca, parikammaÒca nikkhame. 

   Purato udake nhÈte, nivÈsetvÈ upajjhÈyaÑ. 
   NivÈsanaÒca saÑghÈÔi, pÊÔhakaÑ Èsanena ca. 

   PÈdo pÊÔhaÑ kathaliÒca, pÈnÊyuddesapucchanÈ. 
   UklÈpaÑ susodheyya, paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ. 

   NisÊdanapaccattharaÓaÑ, bhisi bibbohanÈni ca. 
   MaÒco pÊÔhaÑ paÔipÈdaÑ, mallakaÑ apassena ca. 

   Bh|ma santÈna Èloka, gerukÈ kÈÄa akatÈ. 
   Bh|mattharapaÔipÈdÈ, maÒco pÊÔhaÑ bibbohanaÑ. 

   NisÊdatharaÓaÑ kheÄa, apasse pattacÊvaraÑ. 
   PuratthimÈ pacchimÈ ca, uttarÈ atha dakkhiÓÈ. 
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   SÊtuÓhaÒca divÈ rattiÑ, pariveÓaÒca koÔÔhako. 

   UpaÔÔhÈnaggisÈlÈ ca, vaccapÈniyabhojanÊ. 

   ŒcamaÑ anabhirati, kukkuccaÑ diÔÔhi ca garu. 

   M|lamÈnatta-abbhÈnaÑ, tajjanÊyaÑ niyassakaÑ. 

   PabbÈja paÔisÈraÓÊ, ukkhepaÒca kataÑ yadi. 

   Dhove kÈtabbaÑ rajaÒca, raje samparivattakaÑ. 

   PattaÒca cÊvaraÒcÈpi, parikkhÈraÒca chedanaÑ. 

   ParikammaÑ veyyÈvaccaÑ, pacchÈ piÓÉaÑ pavisanaÑ. 

   Na susÈnaÑ disÈ ceva, yÈvajÊvaÑ upaÔÔhahe. 

   SaddhivihÈrikenetaÑ, vattupajjhÈyakesume. 

   OvÈdasÈsanuddesÈ, pucchÈ pattaÒca cÊvaraÑ. 

   ParikkhÈro gilÈno ca, na pacchÈsamaÓo bhave. 

   UpajjhÈyesu ye vattÈ, evaÑ Ècariyesupi. 

   SaddhivihÈrike vattÈ, tatheva antevÈsike. 

   Œgantukesu ye vattÈ, puna ÈvÈsikesu ca. 

   GamikÈnumodanikÈ, bhattagge piÓÉacÈrike. 

   ŒraÒÒakesu yaÑ vattaÑ, yaÒca senÈsanesupi. 

   JantÈghare vaccakuÔÊ, upajjhÈ saddhivihÈrike. 

   Œcariyesu yaÑ vattaÑ, tatheva antevÈsike. 

   Ek|navÊsati vatth|, vattÈ cuddasa khandhake. 

   VattaÑ aparip|rento, na sÊlaÑ parip|rati. 

   AsuddhasÊlo duppaÒÒo, cittekaggaÑ na vindati. 

   Vikkhittacittonekaggo, sammÈ dhammaÑ na passati. 

   ApassamÈno saddhammaÑ, dukkhÈ na parimuccati. 
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   YaÑ vattaÑ parip|rento, sÊlampi parip|rati. 
   VisuddhasÊlo sappaÒÒo, cittekaggampi vindati. 

   Avikkhittacitto ekaggo, sammÈ dhammaÑ vipassati. 
   SampassamÈno saddhammaÑ, dukkhÈ so parimuccati. 

   TasmÈ hi vattaÑ p|reyya, Jinaputto viccakkhaÓo. 
   OvÈdaÑ BuddhaseÔÔhassa, tato nibbÈnamehitÊti. 

 

Vattakkhandhako niÔÔhito.

 



 

9. PÈtimokkhaÔÔhapanakkhandhaka 
 

1. PÈtimokkhuddesayÈcana 

 383. * Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtu pÈsÈde. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
tadahuposathe bhikkhusaÑghaparivuto nisinno hoti. Atha kho ÈyasmÈ 
Œnando abhikkantÈya rattiyÈ nikkhante paÔhame yÈme uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ 
etadavoca “abhikkantÈ bhante ratti, nikkhanto paÔhamo yÈmo, ciranisinno 
bhikkhusaÑgho, uddisatu bhante BhagavÈ bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti. 
EvaÑ vutte BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Œnando 
abhikkantÈya rattiyÈ nikkhante majjhime yÈme uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ 
etadavoca “abhikkantÈ bhante ratti, nikkhanto majjhimo yÈmo, ciranisinno 
bhikkhusaÑgho, uddisatu bhante BhagavÈ bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti. 
Dutiyampi kho BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Œnando 
abhikkantÈya rattiyÈ nikkhante pacchime yÈme uddhaste aruÓe 
nandimukhiyÈ rattiyÈ uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena 
BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantÈ bhante 
ratti, nikkhanto pacchimo yÈmo, uddhastaÑ aruÓaÑ, nandimukhi ratti, 
ciranisinno bhikkhusaÑgho, uddisatu bhante BhagavÈ bhikkh|naÑ 
pÈtimokkhan”ti. AparisuddhÈ Œnanda parisÈti. 

 Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi “kaÑ nu kho 
BhagavÈ puggalaÑ sandhÈya evamÈha ‘aparisuddhÈ Œnanda parisÈ’ti”. Atha 
kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno sabbÈvantaÑ bhikkhusaÑghaÑ cetasÈ ceto 
paricca manasÈkÈsi. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ puggalaÑ 
dussÊlaÑ pÈpadhammaÑ asucisa~kassarasamÈcÈraÑ paÔicchannakammantaÑ 
assamaÓaÑ samaÓapaÔiÒÒaÑ abrahmacÈriÑ brahmacÈripaÔiÒÒaÑ antop|tiÑ 
avassutaÑ kasambujÈtaÑ1 majjhe bhikkhusaÑghassa nisinnaÑ, disvÈna 
yena so 
______________________________________________________________ 
 1. KasambukajÈtaÑ (Ka) * Khu 1. 138; AÑ 3. 44 piÔÔhesupi.
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puggalo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ puggalaÑ etadavoca “uÔÔhehi 
Èvuso, diÔÔhosi BhagavatÈ, natthi te bhikkh|hi saddhiÑ saÑvÈso”ti. EvaÑ 
vutte so puggalo tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ 
puggalaÑ etadavoca “uÔÔhehi Èvuso, diÔÔhosi BhagavatÈ, natthi te bhikkh|hi 
saddhiÑ saÑvÈso”ti. Dutiyampi kho so puggalo tuÓhÊ ahosi. Tatiyampi kho 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ puggalaÑ etadavoca “uÔÔhehi Èvuso, diÔÔhosi 
BhagavatÈ, natthi te bhikkh|hi saddhiÑ saÑvÈso”ti. Tatiyampi kho so 
puggalo tuÓhÊ ahosi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ puggalaÑ 
bÈhÈyaÑ gahetvÈ bahidvÈrakoÔÔhakÈ nikkhÈmetvÈ s|cighaÔikaÑ datvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“nikkhÈmito so bhante puggalo mayÈ, suddhÈ parisÈ uddisatu bhante 
BhagavÈ bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti. 

 AcchariyaÑ MoggallÈna, abbhutaÑ MoggallÈna, yÈva bÈhÈgahaÓÈpi 
nÈma so moghapuriso ÈgamessatÊti. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi– 
 

2. MahÈsamudde-aÔÔhacchariya 

 384. * AÔÔhime bhikkhave mahÈsamudde acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, ye 
disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. Katame aÔÔha. 

 MahÈsamuddo bhikkhave anupubbaninno anupubbapoÓo 
anupubbapabbhÈro na Èyatakeneva papÈto. Yampi bhikkhave mahÈsamuddo 
anupubbaninno anupubbapoÓo anupubbapabbhÈro na Èyatakeneva papÈto, 
ayaÑ bhikkhave mahÈsamudde paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ 
disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave mahÈsamuddo Ôhitadhammo velaÑ nÈtivattati, 
yampi bhikkhave mahÈsamuddo Ôhitadhammo velaÑ nÈtivattati. AyaÑ1 
bhikkhave mahÈsamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ 
disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ayampi (SyÈ) * Khu 1. 139; AÑ 3. 39 piÔÔhesupi.
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 Puna caparaÑ bhikkhave mahÈsamuddo na matena kuÓapena saÑvasati. 
YaÑ hoti mahÈsamudde mataÑ kuÓapaÑ, taÑ khippaÒÒeva tÊraÑ vÈheti, 
thalaÑ ussÈreti. Yampi bhikkhave mahÈsamuddo na matena kuÓapena 
saÑvasati. YaÑ hoti mahÈsamudde mataÑ kuÓapaÑ, taÑ khippaÒÒeva tÊraÑ 
vÈheti, thalaÑ ussÈreti. AyaÑ bhikkhave mahÈsamudde tatiyo acchariyo 
abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave yÈ kÈci mahÈnadiyo, seyyathidaÑ, Ga~gÈ 
YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, tÈ mahÈsamuddaÑ pattÈ jahanti purimÈni 
nÈmagottÈni, “mahÈsamuddo”tveva sa~khaÑ gacchanti. Yampi bhikkhave 
yÈkÈci mahÈnadiyo, seyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, 
tÈ mahÈsamuddaÑ pattÈ jahanti purimÈni nÈmagottÈni, 
“mahÈsamuddo”tveva sa~khaÑ gacchanti, ayaÑ bhikkhave mahÈsamudde 
catuttho acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde 
abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave yÈ ca1 loke savantiyo mahÈsamuddaÑ 
appenti, yÈ ca antalikkhÈ dhÈrÈ papatanti, na tena mahÈsamuddassa |nattaÑ 
vÈ p|rattaÑ vÈ paÒÒayati. Yampi bhikkhave yÈ ca loke savantiyo 
mahÈsamuddaÑ appenti, yÈ ca antalikkhÈ dhÈrÈ papatanti, na tena 
mahÈsamuddassa |nattaÑ vÈ p|rattaÑ vÈ paÒÒÈyati, ayaÑ bhikkhave 
mahÈsamudde paÒcamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ 
mahÈsamudde abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave mahÈsamuddo ekaraso loÓaraso. Yampi 
bhikkhave mahÈsamuddo ekaraso loÓaraso, ayaÑ bhikkhave mahÈsamudde 
chaÔÔho acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde 
abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave mahÈsamuddo bahuratano2 anekaratano, 
tatrimÈni ratanÈni, seyyathidaÑ, muttÈ maÓi veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈÄaÑ 
rajataÑ jÈtar|paÑ lohitako masÈragallaÑ. Yampi bhikkhave mahÈsamuddo 
bahuratano anekaratano, tatrimÈni ratanÈni seyyathidaÑ, muttÈ maÓi 
veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈÄaÑ rajataÑ jatar|paÑ 
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lohitako masÈragallaÑ, ayaÑ bhikkhave mahÈsamudde sattamo acchariyo 
abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave mahÈsamuddo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso, 
tatrime bh|tÈ, Timi Timi~galo Timitimi~galo1 asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ, santi 
mahÈsamudde yojanasatikÈpi attabhÈvÈ, dviyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, 
tiyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, catuyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, 
paÒcayojanasatikÈpi attabhÈvÈ. Yampi bhikkhave mahÈsamuddo mahataÑ 
bh|tÈnaÑ ÈvÈso, tatrime bh|tÈ, Timi Timi~galo Timitimi~galo asurÈ nÈgÈ 
gandhabbÈ, santi mahÈsamudde yojanasatikÈpi attabhÈvÈ -pa- 
paÒcayojanasatikÈpi attabhÈvÈ, ayaÑ bhikkhave mahÈsamudde aÔÔhamo 
acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde 
abhiramanti. Ime kho bhikkhave mahÈsamudde aÔÔha acchariyÈ abbhutÈ 
dhammÈ, ye disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. 
 

3. ImasmiÑ dhammavinaye aÔÔhacchariya 

 385. Evameva kho bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye aÔÔha acchariyÈ 
abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye 
abhiramanti. Katame aÔÔha. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamuddo anupubbaninno anupubbapoÓo 
anupubbapabbhÈro na Èyatakeneva papÈto, evameva kho abhikkhave 
imasmiÑ dhammavinaye anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ 
na Èyatakeneva aÒÒÈpaÔivedho. Yampi bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye 
anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ na Èyatakeneva 
aÒÒÈpaÔivedho, ayaÑ bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye paÔhamo 
acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ 
dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamuddo Ôhitadhammo velaÑ nÈtivattati 
evameva kho bhikkhave yaÑ mayÈ mama sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒattaÑ, taÑ mama sÈvakÈ jÊvitahetupi nÈtikkamanti. Yampi bhikkhave 
mayÈ mama sÈvakÈnaÑ 
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sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, taÑ mama sÈvakÈ jÊvitahetupi nÈtikkamanti, ayaÑ 
bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye dutiyo acchariyo abbhuto dhammo, 
yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamuddo na matena kuÓapena saÑvasati, 
yaÑ hoti mahÈsamudde mataÑ kuÓapaÑ, taÑ khippameva tÊraÑ vÈheti, 
thalaÑ ussÈreti, evameva kho bhikkhave yo so puggalo dussÊlo 
pÈpadhammo asucisa~kassarasamÈcÈro paÔicchannakammanto assamaÓo 
samaÓapaÔiÒÒo abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto 
kasambujÈto, na tena saÑgho saÑvasati, khippameva naÑ sannipatitvÈ 
ukkhipati, kiÒcÈpi kho so hoti majjhe bhikkhusaÑghassa nisinno, atha kho 
so ÈrakÈva saÑghamhÈ saÑgho ca tena. Yampi bhikkhave yo so puggalo 
dussÊlo pÈpadhammo asucisa~kassarasamÈcÈro paÔicchannakammanto 
assamaÓo samaÓapaÔiÒÒo abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto 
kasambujÈto, na tena saÑgho saÑvasati, khippameva naÑ sannipatitvÈ 
ukkhipati, kiÒcÈpi kho so hoti majjhe bhikkhusaÑghassa nisinno, atha kho 
so ÈrakÈva saÑghamhÈ saÑgho ca tena, ayaÑ bhikkhave imasmiÑ 
dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| 
imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈci mahÈnadiyo, seyyathidaÑ, Ga~gÈ 
YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, tÈ mahÈsamuddaÑ pattÈ jahanti purimÈni 
nÈmagottÈni, “mahÈsamuddo”tveva sa~khaÑ gacchanti, evameva kho 
bhikkhave cattÈrome vaÓÓÈ KhattiyÈ BrÈhmaÓÈ VessÈ SuddÈ, te 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ1 jahanti 
purimÈni nÈmagottÈni, “samaÓÈ SakyaputtiyÈ”tveva sa~khaÑ gacchanti. 
Yampi bhikkhave cattÈrome vaÓÓÈ KhattiyÈ BrÈhmaÓÈ VessÈ SuddÈ, te 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ jahanti 
purimÈni nÈmagottÈni, “samaÓÈ SakyaputtiyÈ”tveva sa~khaÑ gacchanti, 
ayaÑ bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye catuttho acchariyo abbhuto 
dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 
______________________________________________________________ 
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 SeyyathÈpi bhikkhave yÈ ca loke savantiyo mahÈsamuddaÑ appenti, yÈ 
ca antalikkhÈ dhÈrÈ papatanti, na tena mahÈsamuddassa |nattaÑ vÈ p|rattaÑ 
vÈ paÒÒÈyati, evameva kho bhikkhave bah| cepi bhikkh| anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyanti, na tena nibbÈnadhÈtuyÈ |nattaÑ vÈ p|rattaÑ 
vÈ paÒÒÈyati. Yampi bhikkhave bah| cepi bhikkh| anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyanti, na tena nibbÈnadhÈtuyÈ |nattaÑ vÈ p|rattaÑ 
vÈ paÒÒÈyati, ayaÑ bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye paÒcamo acchariyo 
abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye 
abhiramanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamuddo ekaraso loÓaraso, evameva kho 
bhikkhave ayaÑ dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Yampi bhikkhave 
ayaÑ dhammavinayo ekaraso vimuttiraso, ayaÑ bhikkhave imasmiÑ 
dhammavinaye chaÔÔho acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ 
bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamuddo bahuratano anekaratano, tatrimÈni 
ratanÈni, seyyathidaÑ, muttÈ maÓi veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈÄaÑ rajataÑ 
jÈtar|paÑ lohitako masÈragallaÑ, evameva kho bhikkhave ayaÑ 
dhammavinayo bahuratano anekaratano, tatrimÈni ratanÈni, seyyathidaÑ, 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ paÒcindriyÈni 
paÒca balÈni satta bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggo. Yampi bhikkhave 
ayaÑ dhammavinayo bahuratano anekaratano, tatrimÈni ratanÈni, 
seyyathidaÑ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ -pa- ariyo aÔÔha~giko maggo, ayaÑ 
bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye sattamo acchariyo abbhuto dhammo, 
yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamuddo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso, tatrime 
bh|tÈ, Timi Timi~galo Timitimi~galo asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ, santi 
mahÈsamudde yojanasatikÈpi attabhÈvÈ, dviyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, 
tiyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, catuyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, 
paÒcayojanasatikÈpi attabhÈvÈ, evameva kho bhikkhave ayaÑ 
dhammavinayo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso, tatrime bh|tÈ, sotÈpanno, 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, sakadÈgÈmÊ, 
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sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, anÈgÈmÊ, 
anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno arahÈ, arahattaphalasacchikiriyÈya 
paÔipanno. Yampi bhikkhave ayaÑ dhammavinayo mahataÑ bh|tÈnaÑ 
ÈvÈso, tatrime bh|tÈ, sotÈpanno, sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno -pa- 
arahÈ, arahattaphalasacchikiriyÈya paÔipanno, ayaÑ bhikkhave imasmiÑ 
dhammavinaye aÔÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ 
bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. Ime kho bhikkhave imasmiÑ 
dhammavinaye aÔÔha acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ disvÈ bhikkh| 
imasmiÑ dhammavinaye abhiramantÊti. 

 Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ 
udÈnesi– 

 * “Channamativassati1, vivaÔaÑ nÈtivassati. 
   TasmÈ ChannaÑ vivaretha, evaÑ taÑ nÈtivassatÊ”ti. 
 

4. PÈtimokkhasavanÈraha 

 386. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–nadÈnÈhaÑ bhikkhave ito 
paraÑ uposathaÑ karissÈmi, pÈtimokkhaÑ uddisissÈmi, tumhevadÈni 
bhikkhave ito paraÑ uposathaÑ kareyyÈtha, pÈtimokkhaÑ uddiseyyÈtha. 
AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ TathÈgato aparisuddhÈya parisÈya 
uposathaÑ kareyya, pÈtimokkhaÑ uddiseyya. Na ca bhikkhave2 sÈpattikena 
pÈtimokkhaÑ sotabbaÑ, yo suÓeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi 
bhikkhave yo sÈpattiko pÈtimokkhaÑ suÓÈti, tassa pÈtimokkhaÑ ÔhapetuÑ. 
EvaÒca pana bhikkhave ÔhapetabbaÑ, tadahuposathe cÈtuddase vÈ pannarase 
vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe udÈharitabbaÑ– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo puggalo sÈpatthiko, tassa 
pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ sammukhÊbh|te pÈtimokkhaÑ 
uddisitabban’ti”. ®hapitaÑ hoti pÈtimokkhanti. 
______________________________________________________________ 
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 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| “nÈmhe koci jÈnÈtÊ”ti 
sÈpattikÈva pÈtimokkhaÑ suÓanti, therÈ bhikkh| paracittaviduno 
bhikkh|naÑ Èrocenti “itthannÈmo ca itthannÈmo ca Èvuso chabbaggiyÈ 
bhikkh| ‘nÈmhe koci jÈnÈtÊ’ti sÈpattikÈva pÈtimokkhaÑ suÓantÊ”ti. AssosuÑ 
kho chabbaggiyÈ bhikkh| therÈ kira bhikkh| paracittaviduno amhe 
bhikkh|naÑ Èrocenti “itthannÈmo ca itthannÈmo ca Èvuso chabbaggiyÈ 
bhikkh| ‘nÈmhe koci jÈnÈtÊ’ti sÈpattikÈva pÈtimokkhaÑ suÓantÊ”ti. 

 Te “puramhÈkaÑ pesalÈ bhikkh| pÈtimokkhaÑ ÔhapentÊ”ti paÔikacceva 
suddhÈnaÑ bhikkh|naÑ anÈpattikÈnaÑ avatthusmiÑ akÈraÓe pÈtimokkhaÑ 
Ôhapenti. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkh| suddhÈnaÑ bhikkh|naÑ 
anÈpattikÈnaÑ avatthusmiÑ akÈraÓe pÈtimokkhaÑ ÔhapessantÊ”ti. Atha kho 
te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. SaccaÑ kira bhikkhave 
chabbaggiyÈ bhikkh| suddhÈnaÑ bhikkh|naÑ anÈpattikÈnaÑ avatthusmiÑ 
akÈraÓe pÈtimokkhaÑ ÔhapentÊti. SaccaÑ BhagavÈti -pa- vigarahitvÈ -pa- 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi–na bhikkhave suddhÈnaÑ 
bhikkh|naÑ anÈpattikÈnaÑ avatthusmiÑ akÈraÓe pÈtimokkhaÑ 
ÔhapetabbaÑ, yo Ôhapeyya, Èpatti dukkaÔassa. 
 

5. DhammikÈdhammikapÈtimokkhaÔÔhapana 

 387. EkaÑ bhikkhave adhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ, ekaÑ 
dhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ1. Dve adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, dve dhammikÈni. TÊÓi adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, tÊÓi dhammikÈni. CattÈri adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, cattÈri dhammikÈni. PaÒca adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, paÒca dhammikÈni. Cha adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, cha dhammikÈni. Satta adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, satta dhammikÈni. AÔÔha adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, aÔÔha dhammikÈni. Nava adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, nava dhammikÈni. Dasa adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, dasa dhammikÈni. 
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 KatamaÑ ekaÑ adhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. Am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. IdaÑ ekaÑ adhammikaÑ 
pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. KatamaÑ ekaÑ dhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
Sam|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. IdaÑ ekaÑ dhammikaÑ 
pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 

 KatamÈni dve adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, am|likÈya ÈcÈravipattiyÈ pÈtimokkhaÑ 
Ôhapeti. ImÈni dve adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. KatamÈni dve 
dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Sam|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ 
Ôhapeti, sam|likÈya ÈcÈravipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. ImÈni dve 
dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 

 KatamÈni tÊÓi adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, am|likÈya ÈcÈravipattiyÈ pÈtimokkhaÑ 
Ôhapeti, am|likÈya diÔÔhivipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. ImÈni tÊÓi 
adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. KatamÈni tÊÓi dhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Sam|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, 
sam|likÈya ÈcÈravipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, sam|likÈya diÔÔhivipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. ImÈni tÊÓi dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 

 KatamÈni cattÈri adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, am|likÈya ÈcÈravipattiyÈ pÈtimokkhaÑ 
Ôhapeti, am|likÈya diÔÔhivipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, am|likÈya 
ÈjÊvavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. ImÈni cattÈri adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. KatamÈni cattÈri dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 
Sam|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, sam|likÈya ÈcÈravipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, sam|likÈya diÔÔhivipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, 
sam|likÈya ÈjÊvavipattiyÈ, pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. ImÈni cattÈri dhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 

 KatamÈni paÒca adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Am|lakena 
pÈrÈjikena pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, am|lakena saÑghÈdisesena -pa- am|lakena 
pÈcittiyena. Am|lakena pÈÔidesanÊyena. Am|lakena dukkaÔena 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 427
  

pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. ImÈni paÒca adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 
KatamÈni paÒca dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Sam|lakena pÈrÈjikena 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, sam|lakena saÑghÈdisesena -pa- pÈcittiyena. 
PÈÔidesanÊyena. DukkaÔena pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. ImÈni paÒca dhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 

 KatamÈni cha adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya, am|likÈya sÊlavipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti katÈya, am|likÈya ÈcÈravipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti 
akatÈya, am|likÈya ÈcÈravipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti katÈya, am|likÈya 
diÔÔhivipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya, am|likÈya diÔÔhivipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti katÈya. ImÈni cha adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 
KatamÈni cha dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Sam|likÈya sÊlavipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya, samulikÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti 
katÈya, sam|likÈya ÈcÈravipattiyÈ -pa- diÔÔhivipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti 
akatÈya -pa- katÈya. ImÈni cha dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 

 KatamÈni satta adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Am|lakena 
pÈrÈjikena pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, am|lakena saÑghÈdisesena -pa- 
thullaccayena. PÈcittiyena. PÈÔidesanÊyena. DukkaÔena. DubbhÈsitena 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. ImÈni satta adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 
Katamani satta dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Sam|lakena pÈrÈjikena 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti, sam|lakena saÑghÈdisesena -pa- Thullaccayena. 
PÈcittiyena. PÈÔidesanÊyena. DukkaÔena. DubbhÈsitena pÈtimokkhaÑ Ôhapeti. 
ImÈni satta dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 

 KatamÈni aÔÔha adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya, am|likÈya sÊlavipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti katÈya, am|likÈya ÈcÈravipattiyÈ -pa-. DiÔÔhivipattiyÈ. 
ŒjÊvavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya -pa- katÈya. ImÈni aÔÔha 
adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. KatamÈni aÔÔha dhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Sam|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti 
akatÈya, sam|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ 
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Ôhapeti katÈya, sam|likÈya ÈcÈravipattiyÈ -pa- diÔÔhivipattiyÈ. ŒjÊvavipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya -pa- katÈya. ImÈni aÔÔha dhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 

 KatamÈni nava adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Am|likÈya 
sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya, am|likÈya sÊlavipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti katÈya, am|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti 
katÈkatÈya, am|likÈya ÈcÈravipattiyÈ -pa- diÔÔhivipattiyÈ pÈtimokkhaÑ 
Ôhapeti akatÈya -pa- katÈya -pa- katÈkatÈya. ImÈni nava adhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. KatÈmÈni nava dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 
Sam|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya, sam|likÈya 
sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti katÈya, sam|likÈya, sÊlavipattiyÈ 
pÈtimokkhaÑ Ôhapeti katÈkatÈya, sam|likÈya, ÈcÈravipattiyÈ -pa- 
diÔÔhivipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈya -pa- katÈya -pa- katÈkatÈya. 
ImÈni nava dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 

 KatamÈni dasa adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. Na pÈrÈjiko tassaÑ 
parisÈyaÑ nisinno hoti, na pÈrÈjikakathÈ vippakatÈ hoti, na sikkhaÑ 
paccakkhÈtako tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti, na sikkhaÑ paccakkhÈtakathÈ 
vippakatÈ hoti, dhammikaÑ sÈmaggiÑ upeti, na dhammikaÑ sÈmaggiÑ 
paccÈdiyati, na dhammikÈya sÈmaggiyÈ paccÈdÈnakathÈ vippakatÈ hoti, na 
sÊlavipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito hoti, na ÈcÈravipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito hoti, na diÔÔhivipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito hoti. ImÈni 
dasa adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. KatamÈni dasa dhammikÈni 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. PÈrÈjiko tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti, 
pÈrÈjikakathÈ vippakatÈ hoti, sikkhaÑ paccakkhÈtako tassaÑ parisÈyaÑ 
nisinno hoti, sikkhaÑ paccakkhÈtakathÈ vippakatÈ hoti, dhammikaÑ 
sÈmaggiÑ na upeti, dhammikaÑ sÈmaggiÑ paccÈdiyati, dhammikÈya 
sÈmaggiyÈ paccÈdÈnakathÈ vippakatÈ hoti, sÊlavipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito 
hoti, ÈcÈravipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito hoti, diÔÔhivipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito hoti. ImÈni dasa dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni. 
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6. DhammikapÈtimokkhaÔÔhapana 

 388. KathaÑ pÈrÈjiko tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti. Idha bhikkhave 
yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi pÈrÈjikassa dhammassa ajjhÈpatti 
hoti, tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi bhikkh| bhikkhuÑ passati 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjantaÑ. Na heva kho bhikkhu bhikkhuÑ 
passati pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjantaÑ, api ca aÒÒo bhikkhu 
bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo Èvuso bhikkhu pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpanno”ti. Na heva kho bhikkhu bhikkhuÑ passati pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpajjantaÑ, nÈpi1 aÒÒo bhikkhu bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo Èvuso 
bhikkhu pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti, api ca sova bhikkhu bhikkhussa 
Èroceti “ahaÑ Èvuso pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti. Œka~khamÈno 
bhikkhave bhikkhu tena diÔÔhena tena sutena tÈya parisa~kÈya tadahuposathe 
cÈtuddase vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe 
udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo puggalo pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpanno, tassa pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ sammukhÊbh|te 
pÈtimokkhaÑ uddisitabban’ti”. DhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 
 389. Bhikkhussa pÈtimokkhe Ôhapite parisÈ vuÔÔhÈti dasannaÑ 
antarÈyÈnaÑ aÒÒatarena2 rÈjantarÈyena vÈ corantarÈyena vÈ agyantarÈyena 
vÈ udakantarÈyena vÈ manussantarÈyena vÈ amanussantarÈyena vÈ 
vÈÄantarÈyena vÈ sarÊsapantarÈyena vÈ jÊvitantarÈyena vÈ 
brahmacariyantarÈyena vÈ, Èka~khamÈno bhikkhave bhikkhu tasmiÑ vÈ 
ÈvÈse aÒÒasmiÑ vÈ ÈvÈse tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe 
udÈhareyya⎯ 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmassa puggalassa pÈrÈjikakathÈ 
vippakatÈ, taÑ vatthu avinicchitaÑ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
taÑ vatthuÑ vinicchineyyÈ”ti. 

 EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, tadahuposathe 
cÈtuddase vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe 
udÈharitabbaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. NÈpi ca (Ka) 2. AÒÒatarena antarÈyena (SyÈ, KaÑ) 

 



430 VinayapiÔaka 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmassa puggalassa pÈrÈjikakathÈ 
vippakatÈ, taÑ vatthu avinicchitaÑ, tassa pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ 
sammukhÊbh|te pÈtimokkhaÑ uddisitabban’ti”. DhammikaÑ 
pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 
 390. KathaÑ sikkhaÑ paccakkhÈtako tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti. 
Idha pana bhikkhave bhikkhu yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi sikkhÈ 
paccakkhÈtÈ hoti, tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhuÑ 
passati sikkhaÑ paccakkhantaÑ. Na heva kho bhikkhu bhikkhuÑ passati 
sikkhaÑ paccakkhantaÑ, api ca aÒÒo bhikkhu bhikkhussa Èroceti 
“itthannÈmena Èvuso bhikkhunÈ sikkhÈ paccakkhÈtÈ”ti. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhuÑ passati sikkhaÑ paccakkhantaÑ, nÈpi aÒÒo bhikkhu 
bhikkhussa Èroceti “itthannÈmena Èvuso bhikkhunÈ sikkhÈ paccakkhÈtÈ”ti. 
Api ca sova bhikkhu bhikkhussa Èroceti “mayÈ Èvuso sikkhÈ paccakkhÈtÈ”ti. 
Œka~khamÈno bhikkhave bhikkhu tena diÔÔhena tena sutena tÈya parisa~kÈya 
tadahuposathe cÈtuddase vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te 
saÑghamajjhe udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmena puggalena sikkhÈ 
paccakkhÈtÈ, tassa pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ sammukhÊbh|te 
pÈtimokkhaÑ uddisitabban’ti”. DhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 
 391. Bhikkhussa pÈtimokkhe Ôhapite parisÈ vuÔÔhÈti dasannaÑ 
antarÈyÈnaÑ aÒÒatarena rÈjantarÈyena vÈ -pa- brahmacariyantarÈyena vÈ. 
Œka~khamÈno bhikkhave bhikkhu tasmiÑ vÈ ÈvÈse aÒÒasmiÑ vÈ ÈvÈse 
tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmassa puggalassa sikkhaÑ 
paccakkhÈtakathÈ1 vippakatÈ, taÑ vatthu avinicchitaÑ, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho taÑ vatthuÑ vinicchineyyÈ”ti. 

 EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, tadahuposathe 
cÈtuddase vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe 
udÈharitabbaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. SikkhÈpaccakkhÈtakathÈ (SÊ) 
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 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmassa puggalassa sikkhaÑ 
paccakkhÈtakathÈ vippakatÈ, taÑ vatthu avinicchitaÑ, tassa pÈtimokkhaÑ 
Ôhapemi ‘na tasmiÑ sammukhÊbh|te pÈtimokkhaÑ uddisitabban’ti”. 
DhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 
 392. KathaÑ dhammikaÑ sÈmaggiÑ na upeti. Idha pana bhikkhave 
bhikkhu yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi dhammikÈya 
sÈmaggiyÈnupagamanaÑ hoti, tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi 
bhikkhu bhikkhuÑ passati dhammikaÑ sÈmaggiÑ na upentaÑ. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhuÑ passati dhammikaÑ sÈmaggiÑ na upentaÑ, api ca aÒÒo 
bhikkhu bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo Èvuso bhikkhu dhammikaÑ 
sÈmaggiÑ na upetÊ”ti. Na heva kho bhikkhu bhikkhuÑ passati dhammikaÑ 
sÈmaggiÑ na upentaÑ, nÈpi aÒÒo bhikkhu bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo 
Èvuso bhikkhu dhammikaÑ sÈmaggiÑ na upetÊ”ti, api ca sova bhikkhu 
bhikkhussa Èroceti “ahaÑ Èvuso dhammikaÑ sÈmaggiÑ na upemÊ”ti. 
Œka~khamÈno bhikkhave bhikkhu tena diÔÔhena tena sutena tÈya parisa~kÈya 
tadahuposathe cÈtuddase vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te 
saÑghamajjhe udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo puggalo dhammikaÑ sÈmaggiÑ 
na upeti, tassa pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ sammukhÊbh|te 
pÈtimokkhaÑ uddisitabban’ti”. DhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 
 393. KathaÑ dhammikaÑ sÈmaggiÑ paccÈdiyati. Idha bhikkhave 
bhikkhu yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi dhammikÈya sÈmaggiyÈ 
paccÈdÈnaÑ hoti, tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhuÑ 
passati dhammikaÑ sÈmaggiÑ paccÈdiyantaÑ. Na heva kho bhikkhu 
bhikkhuÑ passati dhammikaÑ sÈmaggiÑ paccÈdiyantaÑ, api ca aÒÒo 
bhikkhu bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo Èvuso bhikkhu dhammikaÑ 
sÈmaggiÑ paccÈdiyatÊ”ti. Na heva kho bhikkhu bhikkhuÑ passati 
dhammikaÑ sÈmaggiÑ paccÈdiyantaÑ, nÈpi aÒÒo bhikkhu bhikkhussa 
Èroceti “itthannÈmo Èvuso bhikkhu dhammikaÑ sÈmaggiÑ paccÈdiyatÊ”ti, 
api ca sova bhikkhu bhikkhussa Èroceti “ahaÑ Èvuso dhammikaÑ sÈmaggiÑ 
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paccÈdiyÈmÊ”ti. Œka~khamÈno bhikkhave bhikkhu tena diÔÔhena tena sutena 
tÈya parisa~kÈya tadahuposathe cÈtuddase vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale 
sammukhÊbh|te saÑghamajjhe udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannamo puggalo dhammikaÑ sÈmaggiÑ 
paccÈdiyati, tassa pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ sammukhÊbh|te 
pÈtimokkhaÑ uddisitabban’ti”. DhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ.  
 
 394. Bhikkhussa pÈtimokkhe Ôhapite parisÈ vuÔÔhÈti dasannaÑ 
antarÈyÈnaÑ aÒÒatarena rÈjantarÈyena vÈ -pa- brahmacariyantarÈyena vÈ. 
Œka~khamÈno bhikkhave bhikkhu tasmiÑ vÈ ÈvÈse aÒÒasmiÑ vÈ ÈvÈse 
tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmassa puggalassa dhammikÈya 
sÈmaggiyÈ paccÈdÈnakathÈ vippakatÈ, taÑ vatthu avinicchitaÑ, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho taÑ vatthuÑ vinicchineyyÈ”ti. 

 EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, tadahuposathe 
cÈtuddase vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe 
udÈharitabbaÑ– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmassa puggalassa dhammikÈya 
sÈmaggiyÈ paccÈdÈnakathÈ vippakatÈ, taÑ vatthu avinicchitaÑ, tassa 
pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ sammukhÊbh|te pÈtimokkhaÑ 
uddisitabban’ti”. DhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 
 395. KataÑ sÊlavipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito hoti. Idha pana bhikkhave 
pana bhikkhu yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi sÊlavipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito hoti, tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhuÑ passati sÊlavipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitaÑ. Na heva kho bhikkhu 
bhikkhuÑ passati sÊlavipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitaÑ, apica aÒÒo bhikkhu 
bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo Èvuso bhikkhu sÊlavipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito”ti. Na heva kho bhikkhu bhikkhuÑ passati sÊlavipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kitaÑ, nÈpi aÒÒo bhikkhu bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo 
Èvuso 
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bhikkhu sÊlavipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito”ti. Api ca sova bhikkhu 
bhikkhussa Èroceti “ahaÑ Èvuso sÊlavipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitomhÊ”ti. 
Œka~khamÈno bhikkhave bhikkhu tena diÔÔhena tena sutena tÈya parisa~kÈya 
tadahuposathe cÈtuddase vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te 
saÑghamajjhe udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo puggalo sÊlavipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito1, tassa pÈtimokkhaÑ Ôhapemi na tasmiÑ 
sammukhÊbh|te pÈtimokkhaÑ uddisitabban”ti. DhammikaÑ 
pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 
 396. KathaÑ ÈcÈravipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi ÈcÈravipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito hoti, tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhuÑ passati ÈcÈravipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitaÑ. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhuÑ passati ÈcÈravipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitaÑ, api ca aÒÒo 
bhikkhu bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo Èvuso bhikkhu ÈcÈravipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito”ti. Na heva kho bhikkhu bhikkhuÑ passati 
ÈcÈravipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitaÑ, nÈpi aÒÒo bhikkhu bhikkhussa Èroceti 
“itthannÈmo Èvuso bhikkhu ÈcÈravipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito”ti. Api ca 
sova bhikkhu bhikkhussa Èroceti “ahaÑ Èvuso ÈcÈravipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kitomhÊ”ti. Œka~khamÈno bhikkhave bhikkhu tena diÔÔhena 
tena sutena tÈya parisa~kÈya tadahuposathe cÈtuddase vÈ pannarase vÈ 
tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo puggalo ÈcÈravipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito, tassa pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ 
sammukhÊbh|te pÈtimokkhaÑ uddisitabban’ti”. DhammikaÑ 
pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 
 397. KathaÑ diÔÔhivipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito hoti. Idha pana 
bhikkhave bhikkhu yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhasutaparisa~kito hoti (SyÈ, KaÑ) 
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diÔÔhivipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito hoti, tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi 
nimittehi bhikkhu bhikkhuÑ passati diÔÔhivipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitaÑ. 
Na heva kho bhikkhu bhikkhuÑ passati diÔÔhivipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kitaÑ, api ca aÒÒo bhikkhu bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo 
Èvuso bhikkhu diÔÔhivipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kito”ti. Na heva kho bhikkhu 
bhikkhuÑ passati diÔÔhivipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitaÑ, nÈpi aÒÒo bhikkhu 
bhikkhussa Èroceti “itthannÈmo Èvuso bhikkhu diÔÔhivipattiyÈ, 
diÔÔhasutaparisa~kito”ti, api ca sova bhikkhu bhikkhussa Èroceti “ahaÑ 
Èvuso diÔÔhivipattiyÈ diÔÔhasutaparisa~kitomhÊ”ti. Œka~khamÈno bhikkhave 
bhikkhu tena diÔÔhena tena sutena tÈya parisa~kÈya tadahuposathe cÈtuddase 
vÈ pannarase vÈ tasmiÑ puggale sammukhÊbh|te saÑghamajjhe 
udÈhareyya– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo puggalo diÔÔhivipattiyÈ 
diÔÔhasutaparisa~kito, tassa pÈtimokkhaÑ Ôhapemi ‘na tasmiÑ 
sammukhÊbh|te pÈtimokkhaÑ uddisitabban’ti”. DhammikaÑ 
pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ. 
 

ImÈni dasa dhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈnÊti. 
 

PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
_____ 

 
7. AttÈdÈna-a~ga 

 398. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ etadavoca “attÈdÈnaÑ 
ÈdÈtukÈmena bhante bhikkhunÈ katama~gasamannÈgataÑ1 attÈdÈnaÑ 
ÈdÈtabban”ti. 

 * AttÈdÈnaÑ ÈdÈtukÈmena UpÈli bhikkhunÈ paÒca~gasamannÈgataÑ 
attÈdÈnaÑ ÈdÈtabbaÑ, attÈdÈnaÑ ÈdÈtukÈmena UpÈli bhikkhunÈ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “yaÑ kho ahaÑ imaÑ attÈdÈnaÑ ÈdÈtukÈmo, kÈlo nu 
kho imaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Kata~gasamannÈgataÑ (Ka) * Vi 5. 331 piÔÔhepi. 
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attÈdÈnaÑ ÈdÈtuÑ, udÈhu no”ti. Sace UpÈli bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ 
jÈnÈti “akÈlo imaÑ attÈdÈnaÑ ÈdÈtuÑ, no kÈlo”ti. Na taÑ UpÈli attÈdÈnaÑ 
ÈdÈtabbaÑ. 

 Sace panupÈli bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “kÈlo imaÑ 
attÈdÈnaÑ ÈdÈtuÑ, no akÈlo”ti. TenupÈli bhikkhunÈ uttari 
paccavekkhitabbaÑ “yaÑ kho ahaÑ imaÑ attÈdÈnaÑ ÈdÈtukÈmo, bh|taÑ nu 
kho idaÑ attÈdÈnaÑ, udÈhu no”ti. Sace UpÈli bhikkhu paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈnÈti “abh|taÑ idaÑ attÈdÈnaÑ, no bh|tan”ti, na taÑ UpÈli 
attÈdÈnaÑ ÈdÈtabbaÑ. 

 Sace panupÈli bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “bh|taÑ idaÑ 
attÈdÈnaÑ, no abh|tan”ti, tenupÈli bhikkhunÈ uttari paccavekkhitabbaÑ 
“yaÑ kho ahaÑ imaÑ attÈdÈnaÑ ÈdÈtukÈmo, atthasaÒhitaÑ nu kho idaÑ 
attÈdÈnaÑ, udÈhu no”ti. Sace UpÈli bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti 
“anatthasaÒhitaÑ idaÑ attÈdÈnaÑ, no atthasaÒhitan”ti, na taÑ UpÈli 
attÈdÈnaÑ ÈdÈtabbaÑ. 

 Sace panupÈli bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “atthasaÒhitaÑ 
idaÑ attÈdÈnaÑ, no anatthasaÒhitan”ti, tenupÈli bhikkhunÈ uttari 
paccavekkhitabbaÑ “imaÑ kho ahaÑ attÈdÈnaÑ ÈdiyamÈno labhissÈmi 
sandiÔÔhe sambhatte bhikkh| dhammato vinayato pakkhe, udÈhu no”ti. Sace 
UpÈli bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “imaÑ kho ahaÑ attÈdÈnaÑ 
ÈdiyamÈno na labhissÈmi sandiÔÔhe sambhette bhikkh| dhammato vinayato 
pakkhe”ti, na taÑ UpÈli attÈdÈnaÑ ÈdÈtabbaÑ. 

 Sace panupÈli bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “imaÑ kho ahaÑ 
attÈdÈnaÑ ÈdiyamÈno labhissÈmi sandiÔÔhe sambhatte bhikkh| dhammato 
vinayato pakkhe”ti, tenupÈli bhikkhunÈ uttari paccavekkhitabbaÑ “imaÑ 
kho me attÈdÈnaÑ Èdiyato bhavissati saÑghassa tatonidÈnaÑ bhaÓÉanaÑ 
kalaho viggaho vivÈdo saÑghabhedo saÑgharÈji saÑghavavatthÈnaÑ 
saÑghanÈnÈkaraÓaÑ, udÈhu no”ti. Sace UpÈli bhikkhu paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈnÈti “imaÑ kho me attÈdÈnaÑ Èdiyato bhavissati saÑghassa 
tatonidÈnaÑ bhaÓÉaÑ kalaho viggaho vivÈdo saÑghabhedo saÑgharÈji 
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saÑghavavatthÈnaÑ saÑghanÈnÈkaraÓan”ti, na taÑ UpÈli attÈdÈnaÑ 
ÈdÈtabbaÑ. Sace panupÈli bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “imaÑ 
kho me attÈdÈnaÑ Èdiyato na bhavissati saÑghassa tatonidÈnaÑ bhaÓÉanaÑ 
kalaho viggaho vivÈdo saÑghabhedo saÑgharÈji saÑghavavatthÈnaÑ 
saÑghanÈnÈkaraÓan”ti, ÈdÈtabbaÑ taÑ UpÈli attÈdÈnaÑ. EvaÑ 
paÒca~gasamannÈgataÑ kho UpÈli attÈdÈnaÑ ÈdinnaÑ pacchÈpi 
avippaÔisÈrakÈrakaraÑ bhavissatÊti. 
 

8. Codakenapaccavekkhitabbadhamma 

 399. * Codakena bhante bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena kati dhamme 
ajjhattaÑ paccavekkhitvÈ paro codetabboti. Codakena UpÈli bhikkhunÈ 
paraÑ codetukÈmena paÒca dhamme ajjhattaÑ paccavekkhitvÈ paro 
codetabbo. 

 Codakena UpÈli bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “parisuddhakÈyasamÈcÈro nu khomhi, parisuddhenamhi 
kÈyasamÈcÈrena samannÈgato acchiddena appaÔimaÑsena, saÑvijjati nu kho 
me eso dhammo, udÈhu no”ti. No ce UpÈli bhikkhu 
parisuddhakÈyasamÈcÈro hoti parisuddhena kÈyasamÈcÈrena samannÈgato 
acchiddena appaÔimaÑsena, tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva ÈyasmÈ 
kÈyikaÑ sikkhass|”ti, itissa bhavanti vattÈro. 

 Puna caparaÑ UpÈli codakena bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “parisuddhavacÊsamÈcÈro nu khomhi, parisuddhenamhi 
vacÊsamÈcÈrena samannÈgato acchiddena appaÔimaÑsena, saÑvijjati nu kho 
me eso dhammo, udÈhu no”ti. No ce UpÈli bhikkhu parisuddhavacÊsamÈcÈro 
hoti parisuddhena vacÊsamÈcÈrena samannÈgato acchiddena appaÔimaÑsena, 
tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva ÈyasmÈ vÈcasikaÑ sikkhass|”ti, itissa 
bhavanti vattÈro. 

 Puna caparaÑ UpÈli codakena bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “mettaÑ nu kho me cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ 
sabrahmacÈrÊsu anÈghÈtaÑ, saÑvijjati nu kho me eso dhammo, udÈhu no”ti. 
No ce UpÈli bhikkhuno mettacittaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu 
anÈghÈtaÑ, 
______________________________________________________________ 
 * Vi 5. 328 piÔÔhepi. (AÑ 3. 318 piÔÔhe pana thokaÑ visadisaÑ) 
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tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva ÈyasmÈ sabrahmacÈrÊsu mettacittaÑ 
upaÔÔhÈpehÊ”ti, itissa bhavanti vattÈro. 

 Puna caparaÑ UpÈli codakena bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “bahussuto nu khomhi sutadharo sutasanniccayo, ye te 
dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈ me 
dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ 
suppaÔividdhÈ, saÑvijjati nu kho me eso dhammo, udÈhu no”ti. No ce UpÈli 
bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasanniccayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ 
majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|passa dhammÈ na 
bahussutÈ honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ 
suppaÔividdhÈ, tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva ÈyasmÈ ÈgamaÑ 
pariyÈpuÓass|”ti, itissa bhavanti vattÈro. 

 Puna caparaÑ UpÈli codakena bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “ubhayÈni kho me pÈtimokkhÈni vitthÈrena svÈgatÈni 
honti suvibhattÈni suppavattÊni suvinicchitÈni suttaso anubyaÒjanaso. 
SaÑvijjati nu kho me eso dhammo, udÈhu no”ti. No ce UpÈli bhikkhuno 
ubhayÈni pÈtimokkhÈni vitthÈrena svÈgatÈni honti suvibhattÈni suppavattÊni 
suvinicchitÈni suttaso anubyaÒjanaso, “idaÑ panÈvuso kattha vuttaÑ 
BhagavatÈ”ti iti puÔÔho na sampÈyati1, tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva 
ÈyasmÈ vinayaÑ pariyÈpuÓass|”ti, itissa bhavanti vattÈro. CodakenupÈli 
bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena ime paÒca dhamme ajjhattaÑ 
paccavekkhitvÈ paro codetabboti. 
 

9. Codakena-upaÔÔhÈpetabbadhamma 

 400. * Codakena bhante bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena kati dhamme 
ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ paro codetabboti. CodakenupÈli bhikkhunÈ paraÑ 
codetukÈmena paÒca dhamme ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ paro codetabbo 
“kÈlena vakkhÈmi, no akÈlena, bh|tena vakkhÈmi, no abh|tena, 
______________________________________________________________ 
 1. Na sampÈdayati (Ka) * Vi 5. 330 piÔÔhepi. 
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saÓhena vakkhÈmi, no pharusena, atthasaÑhitena vakkhÈmi, no 
anatthasaÑhitena, mettacitto vakkhÈmi, no dosantaro”ti. CodakenupÈli 
bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena ime paÒca dhamme ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ 
paro codetabboti. 
 

10. CodakacuditakapaÔisaÑyuttakathÈ 

 401. Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katihÈkÈrehi vippaÔisÈro 
upadahÈtabboti. Adhammacodakassa UpÈli bhikkhuno paÒcahÈkÈrehi 
vippaÔisÈro upadahÈtabbo “akÈlenÈyasmÈ codesi, no kÈlena, alaÑ te 
vippaÔisÈrÈya. Abh|tenÈyasmÈ codesi, no bh|tena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. 
PharusenÈyasmÈ codesi, no saÓhena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. 
AnatthasaÑhitenÈyasmÈ codesi, no atthasaÑhitena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. 
Dosantaro ÈyasmÈ codesi, no mettacitto, alaÑ te vippaÔisÈrÈyÈ”ti. 
Adhammacodakassa UpÈli bhikkhuno imehi paÒcahÈkÈrehi vippaÔisÈro 
upadahÈtabbo, taÑ kissa hetu, yathÈ na aÒÒopi bhikkhu abh|tena 
codetabbaÑ maÒÒeyyÈti. 

 Adhammacuditassa pana bhante bhikkhuno katihÈkÈrehi avippaÔisÈro 
upadahÈtabboti. Adhammacuditassa UpÈli bhikkhuno paÒcahÈkÈrehi 
avippaÔisÈro upadahÈtabbo “akÈlenÈyasmÈ cudito, no kÈlena, alaÑ te 
avippaÔisÈrÈya. Abh|tenÈyasmÈ cudito, no bh|tena, alaÑ te avippaÔisÈrÈya. 
PharusenÈyasmÈ cudito, no saÓhena, alaÑ te avippaÔisÈrÈya. 
AnatthasaÑhitenÈyasmÈ cudito, no atthasaÑhitena, alaÑ te avippaÔisÈrÈya. 
DosantarenÈyasmÈ cudito, no mettacittena, alaÑ te avippaÔisÈrÈyÈ”ti. 
Adhammacuditasa UpÈli bhikkhuno imehi paÒcahÈkÈrehi avippaÔisÈro 
upadahÈtabboti. 

 Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katihÈkÈrehi avippaÔisÈro 
upadahÈtabboti. Dhammacodakassa UpÈli bhikkhuno paÒcahÈkÈrehi 
avippaÔisÈro upadahÈtabbo “kÈlenÈyasmÈ codesi, no akÈlena, alaÑ te 
avippaÔisÈrÈya. Bh|tenÈyasmÈ codesi, no 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 439
  

abh|tena, alaÑ te avippaÔisÈrÈya. SaÓhenÈyasmÈ codesi, no pharusena, alaÑ 
te avippaÔisÈrÈya. AtthasaÑhitenÈyasmÈ codesi, no anatthasaÑhitena, alaÑ 
te avippaÔisÈrÈya. Mettacitto ÈyasmÈ codesi, no dosantaro, alaÑ te 
avippaÔisÈrÈyÈ”ti. Dhammacodakassa UpÈli bhikkhuno imehi paÒcahÈkÈrehi 
avippaÔisÈro upadahÈtabbo. TaÑ kissa hetu, yathÈ aÒÒopi bhikkhu bh|tena 
codetabbaÑ maÒÒeyyÈti. 

 Dhammacuditassa pana bhante bhikkhuno katihÈkÈrehi vippaÔisÈro 
upadahÈtabboti. Dhammacuditassa UpÈli bhikkhuno paÒcahÈkÈrehi 
vippaÔisÈro upadahÈtabbo “kÈlenÈyasmÈ cudito, no akÈlena, alaÑ te 
vippaÔisÈrÈya. Bh|tenÈyasmÈ cudito, no abh|tena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. 
SaÓhenÈyasmÈ cudito, no pharusena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. 
AtthasaÑhitenÈyasmÈ cudito, no anatthasaÑhitena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. 
MettacittenÈyasmÈ cudito, no dosantarena, alaÑ te vippaÔisÈrÈyÈ”ti. 
Dhammacuditassa UpÈli bhikkhuno imehi paÒcahÈkÈrehi vippaÔisÈro 
upadahÈtabboti. 

 Codakena bhante bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena kati dhamme 
ajjhattaÑ manasi karitvÈ paro codetabboti. CodakenupÈli bhikkhunÈ paraÑ 
codetukÈmena paÒca dhamme ajjhattaÑ manasi karitvÈ paro codetabbo. 
KÈruÒÒatÈ hitesitÈ anukampitÈ1 ÈpattivuÔÔhÈnatÈ vinayapurekkhÈratÈti. 
CodakenupÈli bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena ime paÒca dhamme ajjhattaÑ 
manasi karitvÈ paro codetabboti. 

 Cuditena pana bhante bhikkhunÈ katisu dhammesu patiÔÔhÈtabbanti. 
CuditenupÈli bhikkhunÈ dvÊsu dhammesu patiÔÔhÈtabbaÑ sacce ca akuppe 
cÈti. 
 

DutiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
 

PÈtimokkhaÔÔhapanakkhandhako navamo. 
 

Imamhi khandhake vatth| tiÑsa. 
______________________________________________________________ 
 1. AnukampatÈ (Ka) 
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TassuddÈnaÑ 

   Uposathe yÈvatikaÑ, pÈpabhikkhu na nikkhami. 
   MoggallÈnena nicchuddho, accherÈ JinasÈsane.   

   NinnonupubbasikkhÈ ca, Ôhitadhammo nÈtikkamma. 
   KuÓapukkhipati saÑgho, savantiyo jahanti ca. 

   Savanti parinibbanti, ekarasa vimutti ca. 
   Bahu dhammavinayopi, bh|taÔÔhÈriyapuggalÈ.   

   SamuddaÑ upamaÑ katvÈ, vÈcesi1 sÈsane guÓaÑ. 
   Uposathe pÈtimokkhaÑ, na amhe koci jÈnÈti. 

   PaÔikacceva ujjhanti, eko dve tÊÓi cattÈri. 
   PaÒca cha satta aÔÔhÈni, navÈ ca dasamÈni ca.   

   SÊla ÈcÈra diÔÔhi ca, ÈjÊvaÑ catubhÈgike. 
   PÈrÈjikaÒca saÑghÈdi, pÈcitti pÈÔidesani. 

   DukkaÔaÑ paÒcabhÈgesu, sÊlÈcÈravipatti ca. 
   AkatÈya katÈya ca, chabhÈgesu yathÈvidhi.   

   PÈrÈjikaÒca saÑghÈdi, thullaÑ pÈcittiyena ca. 
   PÈÔidesaniyaÒceva, dukkaÔaÒca dubbhÈsitaÑ. 

   SÊlÈcÈravipatti ca, diÔÔhi-ÈjÊvavipatti.  
   YÈ ca aÔÔhÈ katÈkate, tenetÈ silÈcÈradiÔÔhiyÈ. 

   AkatÈya katÈyÈpi, katÈkatÈyameva ca. 
   EvaÑ navavidhÈ vuttÈ, yathÈbh|tena ÒÈyato. 

   PÈrÈjiko vippakatÈ, paccakkhÈto tatheva ca. 
   Upeti paccÈdiyati, paccÈdÈnakathÈ ca yÈ. 

   SÊlÈcÈravipatti ca, tathÈ diÔÔhivipattiyÈ. 
   DiÔÔhasutaparisa~kitaÑ, dasadhÈ taÑ vijÈnÈtha. 
______________________________________________________________ 
 1. ®hÈpesi (Ka) 
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   Bhikkhu vipassati bhikkhuÑ, aÒÒo cÈrocayÈti taÑ. 
   So yeva tassa akkhÈti1, pÈtimokkhaÑ Ôhapeti so. 

   VuÔÔhÈti antarÈyena, rÈjacoraggudakÈ ca. 
   Manussa-amanussÈ ca, vÈÄasarÊsapÈ jÊvibrahmaÑ. 

   DasannamaÒÒatarena, tasmiÑ aÒÒataresu vÈ. 
   DhammikÈdhammikÈ ceva, yathÈ maggena jÈnÈtha. 

   KÈlabh|tatthasaÑhitaÑ, labhissÈmi bhavissati. 
   KÈyavÈcasikÈ mettÈ, bÈhusaccaÑ ubhayÈni. 

   KÈlabh|tena saÓhena, atthamettena codaye. 
   VippaÔisÈradhammena, tathÈ vÈcÈ2 vinodaye. 

   Dhammacodacuditassa, vinodeti vippaÔisÈro. 
   KaruÓÈ hitÈnukampi, vuÔÔhÈnapurekkhÈrato. 

   Codakassa paÔipatti, Sambuddhena pakÈsitÈ. 
   Sacce ceva akuppe ca, cuditasseva dhammatÈti. 
 

PÈtimokkhaÔÔhapanakkhandhako niÔÔhito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. VipassaÒÒo cÈrocati. TaÑ suddheva tassa akkhÈti (Ka) 2. TathevÈpi (SyÈ)

 



 

10. Bhikkhunikkhandhaka 
 

1. PaÔhamabhÈÓavÈra 
 

MahÈpajÈpati GotamÊvatthu 

 402. * Tena samayena Buddho BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Atha kho MahÈpajÈpati1GotamÊ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho MahÈpajÈpati GotamÊ 
BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu bhante, labheyya mÈtugÈmo 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. 
AlaÑ Gotami, mÈ te rucci mÈtugÈmassa TathÈgatappavedite dhammavinaye 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈti. Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho 
MahÈpajÈpati GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu bhante, labheyya 
mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjan”ti. AlaÑ Gotami, mÈ te rucci mÈtugÈmassa TathÈgatappavedite 
dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈti. Atha kho MahÈpajÈpati 
GotamÊ “na BhagavÈ anujÈnÈti mÈtugÈmassa TathÈgatappavedite 
dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti dukkhÊ dummanÈ 
assumukhÊ rudamÈnÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. 

 Atha kho BhagavÈ KapilavatthusmiÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
VesÈlÊ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena VesÈlÊ 
tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho MahÈpajÈpati GotamÊ kese chedÈpetvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ sambahulÈhi SÈkiyÈnÊhi saddhiÑ yena VesÈlÊ tena 
pakkÈmi. Anupubbena yena VesÈlÊ MahÈvanaÑ K|ÔÈgÈrasÈlÈ 
tenupasa~kami. Atha kho MahÈpajÈpati GotamÊ s|nehi pÈdehi rajokiÓÓena 
gattena dukkhÊ dummanÈ assumukhÊ rudamÈnÈ bahidvÈrakoÔÔhake aÔÔhÈsi, 
addasÈ kho ÈyasmÈ Œnando MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ s|nehi pÈdehi 
rajokiÓÓena gattena dukkhiÑ dummanaÑ assumukhiÑ rudamÈnaÑ 
bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitaÑ, disvÈna MahÈpajÈpatiÑ 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 3. 101 piÔÔhÈdÊsupi idaÑ vatthu ÈgataÑ. 1. MahÈpajÈpatÊ (SÊ, SyÈ) 
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GotamiÑ etadavoca “kissa tvaÑ Gotami s|nehi pÈdehi rajokiÓÓena gattena 
dukkhÊ dummanÈ assumukhÊ rudamÈnÈ bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitÈ”ti. TathÈ hi 
pana bhante Œnanda na BhagavÈ anujÈnÈti mÈtugÈmassa TathÈgatappavedite 
dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjanti. Tena hi tvaÑ Gotami 
muhuttaÑ idheva tÈva hoti, yÈvÈhaÑ BhagavantaÑ yÈcÈmi mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjanti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “esÈ bhante MahÈpajÈpati GotamÊ 
s|nehi pÈdehi rajokiÓÓena gattena dukkhÊ dummanÈ assumukhÊ rudamÈnÈ 
bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitÈ ‘na BhagavÈ anujÈnÈti mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan’ti, 
sÈdhu bhante, labheyya mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. AlaÑ Œnanda, mÈ te rucci mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈti. 
Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 
“sÈdhu bhante, labheyya mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. AlaÑ Œnanda, mÈ te rucci mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando1 “na BhagavÈ anujÈnÈti mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjaÑ, 
yaÑn|nÈhaÑ aÒÒenapi pariyÈyena BhagavantaÑ yÈceyyaÑ mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. Atha 
kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “bhabbo nu kho bhante 
mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitvÈ sotÈpattiphalaÑ vÈ sakadÈgÈmiphalaÑ2 vÈ anÈgÈmiphalaÑ vÈ 
arahattaphalaÑ vÈ sacchikÈtun”ti. Bhabbo Œnanda mÈtugÈmo 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ 
sotÈpattiphalampi sakadÈgÈmi- 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 3. 103 piÔÔhe pana “atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosÊ”ti ÈgataÑ. 
 2. SakidÈgÈmiphalaÑ (SyÈ)
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phalampi anÈgÈmiphalampi arahattaphalampi sacchikÈtunti. Sace bhante 
bhabbo mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitvÈ sotÈpattiphalampi sakadÈgÈmiphalampi anÈgÈmiphalampi 
arahattaphalampi sacchikÈtuÑ, bah|pakÈrÈ bhante MahÈpajÈpati GotamÊ 
Bhagavato mÈtucchÈ ÈpÈdikÈ posikÈ khÊrassa dÈyikÈ BhagavantaÑ janettiyÈ 
kÈla~katÈya thaÒÒaÑ pÈyesi, sÈdhu bhante, labheyya mÈtugÈmo 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjanti. 
 

AÔÔhagarudhamma 

 403. Sace Œnanda MahÈpajÈpati GotamÊ aÔÔha garudhamme 
paÔiggaÓhÈti, sÈvassÈ hotu upasampadÈ. 

 * Vassasat|pasampannÈya bhikkhuniyÈ tadahupasampannassa 
bhikkhuno abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ 
kÈtabbaÑ, ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ1 mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ 
anatikkamanÊyo. (1) 

 Na bhikkhuniyÈ abhikkhuke ÈvÈse vassaÑ vasitabbaÑ, ayampi dhammo 
sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (2) 

 AnvaddhamÈsaÑ bhikkhuniyÈ bhikkhusaÑghato dve dhammÈ 
paccÈsÊsitabbÈ uposathapucchakaÒca ovÈd|pasa~kamanaÒca, ayampi 
dhammo sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 
(3) 

 VassaÑvuÔÔhÈya bhikkhuniyÈ ubhatosaÑghe tÊhi ÔhÈnehi pavÈretabbaÑ 
diÔÔhena vÈ sutena vÈ parisa~kÈya vÈ, ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ 
mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (4) 

 GarudhammaÑ ajjhÈpannÈya bhikkhuniyÈ ubhatosaÑghe 
pakkhamÈnattaÑ caritabbaÑ, ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ 
p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (5) 

 Dve vassÈni chasu dhammesu sikkhitasikkhÈya sikkhamÈnÈya 
ubhatosaÑghe upasampadÈ pariyesitabbÈ, ayampi dhammo sakkatvÈ 
garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (6) 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 74 piÔÔhepi. 1. GaruÑkatvÈ (Ka) 
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 Na bhikkhuniyÈ kenaci pariyÈyena bhikkhu akkositabbo paribhÈsitabbo, 
ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ 
anatikkamanÊyo. (7) 

 Ajjatagge ovaÔo bhikkhunÊnaÑ bhikkh|su vacanapatho, anovaÔo 
bhikkh|naÑ bhikkhunÊsu vacanapatho, ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ 
mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (8) 

 Sace Œnanda MahÈpajÈpati GotamÊ ime aÔÔha garudhamme paÔiggaÓhÈti, 
sÈvassÈ hotu upasampadÈti. 

 Atha kho ÈyasmÈ anando Bhagavato santike aÔÔha garudhamme 
uggahetvÈ yena MahÈpajÈpati GotamÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ etadavoca “sace kho tvaÑ Gotami aÔÔha 
garudhamme paÔiggaÓheyyÈsi, sÈva te bhavissati upasampadÈ. 

 Vassasat|pasampannÈya bhikkhuniyÈ tadahupasampannassa bhikkhuno 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ kÈtabbaÑ, 
ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ 
anatikkamanÊyo. 

 Na bhikkhuniyÈ abhikkhuke ÈvÈse vassaÑ vasitabbaÑ, ayampi dhammo 
sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 

 AnvaddhamÈsaÑ bhikkhuniyÈ bhikkhusaÑghato dve dhammÈ 
paccÈsÊsitabbÈ uposathapucchakaÒca ovÈd|pasa~kamanaÒca, ayampi 
dhammo sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 

 VassaÑvuÔÔhÈya bhikkhuniyÈ ubhatosaÑghe tÊhi ÔhÈnehi pavÈretabbaÑ 
diÔÔhena vÈ sutena vÈ parisa~kÈya vÈ, ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ 
mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 

 GarudhammaÑ ajjhÈpannÈya bhikkhuniyÈ ubhatosaÑghe 
pakkhamÈnattaÑ caritabbaÑ, ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ 
p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 

 Dve vassÈni chasu dhammesu sikkhitasikkhÈya sikkhamÈnÈsa 
ubhatosaÑghe upasampadÈ pariyesitabbÈ, ayampi dhammo sakkatvÈ 
garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 
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 Na bhikkhuniyÈ kenaci pariyÈyena bhikkhu akkositabbo paribhÈsitabbo, 
ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ 
anatikkamaniyo. 

 Ajjatagge ovaÔo bhikkhunÊnaÑ bhikkh|su vacanapatho, anovaÔo 
bhikkh|naÑ bhikkhunÊsu vacanapatho, ayampi dhammo sakkatvÈ garukatvÈ 
mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 

 Sace kho tvaÑ Gotami ime aÔÔha garudhamme paÔiggaÓheyyÈsi, sÈva te 
bhavissati upasampadÈ”ti. 

 SeyyathÈpi bhante Œnanda itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ 
maÓÉanakajÈtiko sÊsaÑnahÈto uppalamÈlaÑ vÈ vassikamÈlaÑ vÈ 
atimuttakamÈlaÑ1 vÈ labhitvÈ ubhohi hatthehi paÔiggahetvÈ uttama~ge 
sirasmiÑ patiÔÔhÈpeyya, evameva kho ahaÑ bhante Œnanda ime aÔÔha 
garudhamme paÔiggaÓhÈmi yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyeti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “paÔiggahitÈ bhante 
MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ aÔÔha garudhammÈ, upasampannÈ Bhagavato 
mÈtucchÈ”ti. 

 Sace Œnanda nÈlabhissa mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjaÑ, ciraÔÔhitikaÑ Œnanda brahmacariyaÑ 
abhavissa, vassasahassaÑ saddhammo tiÔÔheyya. Yato ca kho Œnanda 
mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito, na dÈni Œnanda brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ bhavissati, paÒceva 
dÈni Œnanda vassasatÈni saddhammo Ôhassati. 

 SeyyathÈpi Œnanda yÈni kÈnici kulÈni bahutthikÈni2 appapurisakÈni, 
tÈni suppadhaÑsiyÈni honti corehi kumbhathenakehi, evameva kho Œnanda 
yasmiÑ dhammavinaye labhati mÈtugÈmo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjaÑ, 
na taÑ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
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 SeyyathÈpi Œnanda sampanne sÈlikkhette setaÔÔikÈ nÈma rogajÈti 
nipatati, evaÑ taÑ sÈlikkhettaÑ na ciraÔÔhitikaÑ hoti, evameva kho Œnanda 
yasmiÑ dhammavinaye labhati mÈtugÈmo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjaÑ, 
na taÑ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ hoti. 

 SeyyathÈpi Œnanda sampanne ucchukkhette maÒjiÔÔhikÈ1 nÈma rogajÈti 
nipatati, evaÑ taÑ ucchukkhettaÑ na ciraÔÔhitikaÑ hoti, evameva kho 
Œnanda yasmiÑ dhammavinaye labhati mÈtugÈmo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjaÑ, na taÑ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ hoti. 

 SeyyathÈpi Œnanda puriso mahato taÄÈkassa paÔikacceva ÈÄiÑ 
bandheyya yÈvadeva udakassa anatikkamanÈya, evameva kho Œnanda mayÈ 
paÔikacceva bhikkhunÊnaÑ aÔÔha garudhammÈ paÒÒattÈ yÈvajÊvaÑ 
anatikkamanÊyÈti. 
 

BhikkhunÊnaÑ aÔÔha garudhammÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
BhikkhunÊ-upasampadÈnujÈnana 

 404. Atha kho MahÈpajÈpati GotamÊ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
ÔhitÈ kho MahÈpajÈpati GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “kathÈhaÑ bhante 
imÈsu sÈkiyÈnÊsu paÔipajjÈmÊ”ti. 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 dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi 
“anujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhuniyo upasampÈdetun”ti. 

 Atha kho tÈ bhikkhuniyo MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ etadavocuÑ “ayyÈ 
anupasampannÈ, mayaÒcamhÈ upasampannÈ, evaÑ hi BhagavatÈ paÒÒattaÑ, 
‘Bhikkh|hi bhikkhuniyo upasampÈdetabbÈ’ti”. Atha kho MahÈpajÈpati 
______________________________________________________________ 
 1. MaÒjeÔÔhikÈ (SÊ, SyÈ) 
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GotamÊ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho 
MahÈpajÈpati GotamÊ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “imÈ maÑ bhante 
Œnanda bhikkhuniyo evamÈhaÑsu ‘ayyÈ anupasampannÈ, mayaÒcamhÈ 
upasampannÈ, evaÑ hi BhagavatÈ paÒÒattaÑ bhikkh|hi bhikkhuniyo 
upasampÈdetabbÈ’ti”. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “MahÈpajÈpati bhante GotamÊ 
evamÈha ‘imÈ maÑ bhante Œnanda bhikkhuniyo evamÈhaÑsu ayyÈ 
anupasampannÈ, mayaÒcamhÈ upasampannÈ, evaÑ hi BhagavatÈ paÒÒattaÑ 
bhikkh|hi bhikkhuniyo upasampÈdetabbÈ’ti”. 

 Yadaggena Œnanda MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ aÔÔha garudhammÈ 
paÔiggahitÈ, tadeva sÈ1 upasampannÈti. 
 
 405. Atha kho MahÈpajÈpati GotamÊ yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho MahÈpajÈpati GotamÊ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ etadavoca “ekÈhaÑ bhante Œnanda BhagavantaÑ varaÑ yÈcÈmi, 
sÈdhu bhante, BhagavÈ anujÈneyya bhikkh|naÒca bhikkhu-nÊnaÒca 
yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikamman”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “MahÈpajÈpati bhante GotamÊ 
evamÈha ‘ekÈhaÑ bhante Œnanda BhagavantaÑ varaÑ yÈcÈmi, sÈdhu bhante 
BhagavÈ anujÈneyya bhikkh|naÒca bhikkhunÊnaÒca yathÈvuÉÉhaÑ 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikamman’ti”. 

 AÔÔhÈnametaÑ Œnanda anavakÈso, yaÑ TathÈgato anujÈneyya 
mÈtugÈmassa abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ, 
imehi nÈma Œnanda aÒÒatitthiyÈ durakkhÈtadhammÈ mÈtugÈmassa 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
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aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ na karissanti, kima~gaÑ pana TathÈgato 
anujÈnissati mÈtugÈmassa abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ 
sÈmÊcikammanti. 

 Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ 
katvÈ bhikkh| Èmantesi “na bhikkhave mÈtugÈmassa abhivÈdanaÑ 
paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ kÈtabbaÑ, yo kareyya, Èpatti 
dukkaÔassÈ”ti. 

 Atha kho MahÈpajÈpati GotamÊ yena BhagavÈ tenupasa~kami 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
ÔhitÈ kho MahÈpajÈpati GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “yÈni tÈni bhante 
bhikkhunÊnaÑ sikkhÈpadÈni bhikkh|hi sÈdhÈraÓÈni, kathaÑ mayaÑ bhante 
tesu sikkhÈpadesu paÔipajjÈmÈ”ti. YÈni tÈni Gotami bhikkhunÊnaÑ 
sikkhÈpadÈni bhikkh|hi sÈdhÈraÓÈni, yathÈ bhikkh| sikkhanti tathÈ tesu 
sikkhÈpadesu sikkhathÈti. YÈni pana tÈni bhante bhikkhunÊnaÑ sikkhÈpadÈni 
bhikkh|hi asÈdhÈraÓÈni, kathaÑ mayaÑ bhante tesu sikkhÈpadesu 
paÔipajjÈmÈti. YÈni tÈni Gotami bhikkhunÊnaÑ sikkhÈpadÈni bhikkh|hi 
asÈdharaÓÈni, yathÈpaÒÒattesu sikkhÈpadesu sikkhathÈti. 
 
 406. * Atha kho MahÈpajÈpati GotamÊ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
ÔhitÈ kho MahÈpajÈpati GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante 
BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ 
sutvÈ ekÈ v|pakaÔÔhÈ appamattÈ ÈtÈpinÊ pahitattÈ vihareyyan”ti. Ye kho tvaÑ 
Gotami dhamme jÈneyyÈsi, ime dhammÈ sarÈgÈya saÑvattanti, no virÈgÈya, 
saÒÒogÈya saÑvattanti, no visaÒÒogÈya, ÈcayÈya saÑvattanti, no apacayÈya, 
mahicchatÈya saÑvattanti, no appicchatÈya, asantuÔÔhiyÈ saÑvattanti, no 
santuÔÔhiyÈ, sa~gaÓikÈya saÑvattanti, no pavivekÈya, kosajjÈya saÑvattani, 
no vÊriyÈrambhÈya, dubbharatÈya saÑvattanti, no subharatÈya, ekaÑsena 
Gotami dhÈreyyÈsi “neso dhammo, neso vinayo, netaÑ SatthusÈsanan”ti. Ye 
ca kho tvaÑ Gotami dhamme jÈneyyÈsi, ime dhammÈ virÈgÈya saÑvattanti, 
no sarÈgÈya, visaÒÒogÈya saÑvattanti, no saÒÒogÈya, apacayÈya saÑvattanti, 
no ÈcayÈya, appicchatÈya saÑvattanti, 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 3. 106 piÔÔhepi. 
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no mahicchatÈya, santuÔÔhiyÈ saÑvattanti, no asantuÔÔhiyÈ, pavivekÈya 
saÑvattanti, no sa~gaÓikÈya, vÊriyÈrambhÈya saÑvattanti, no kosajjÈya, 
subharatÈya saÑvattanti, no dubbharatÈya, ekaÑsena Gotami dhÈreyyÈsi 
“eso dhammo, eso vinayo, etaÑ SatthusÈsanan”ti. 
 
 407. Tena kho pana samayena bhikkhunÊnaÑ pÈtimokkhaÑ na 
uddisÊyati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ -pa-. AnujÈnÈmi bhikkhave 
bhikkhunÊnaÑ pÈtimokkhaÑ uddisitunti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi 
“kena nu kho bhikkhunÊnaÑ pÈtimokkhaÑ uddisitabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ 
pÈtimokkhaÑ uddisitunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| bhikkhunupassayaÑ upasa~kamitvÈ 
bhikkhunÊnaÑ pÈtimokkhaÑ uddisanti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “jÈyÈyo imÈ imesaÑ, jÈriyo imÈ imesaÑ, idÈni ime imÈhi saddhiÑ 
abhiramissantÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ pÈtimokkhaÑ uddisitabbaÑ, yo uddiseyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkhunÊhi bhikkhunÊnaÑ pÈtimokkhaÑ 
uddisitunti. Bhikkhuniyo na jÈnanti “evaÑ pÈtimokkhaÑ uddisitabban”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi 
bhikkhunÊnaÑ ÈcikkhituÑ “evaÑ pÈtimokkhaÑ uddiseyyÈthÈ”ti. 
 
 408. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ÈpattiÑ na paÔikaronti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ Èpatti na 
paÔikÈtabbÈ, yÈ na paÔikareyya, Èpatti dukkaÔassÈti. Bhikkhuniyo na jÈnanti 
“evaÑ Èpatti paÔikÈtabbÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ ÈcikkhituÑ “evaÑ ÈpattiÑ 
paÔikareyyÈthÈ”ti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kena nu kho 
bhikkhunÊnaÑ Èpatti paÔiggahetabbÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ ÈpattiÑ paÔiggahetunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo rathikÈyapi by|hepi si~ghÈÔakepi 
bhikkhuÑ passitvÈ pattaÑ bh|miyaÑ nikkhipitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ 
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ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ ÈpattiÑ paÔikaronti. ManussÈ 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “jÈyÈyo imÈ imesaÑ, jÈriyo imÈ imesaÑ, 
rattiÑ vimÈnetvÈ idÈni khamÈpentÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ Èpatti paÔiggahetabbÈ, yo 
paÔiggaÓheyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkhunÊhi 
bhikkhunÊnaÑ ÈpattiÑ paÔiggahetunti. Bhikkhuniyo na jÈnanti “evaÑ Èpatti 
paÔiggahetabbÈ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ ÈcikkhituÑ “evaÑ ÈpattiÑ paÔiggaÓheyyÈthÈ”ti. 
 
 409. Tena kho pana samayena bhikkhunÊnaÑ kammaÑ na kariyati. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkhunÊnaÑ 
kammaÑ kÈtunti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kena nu kho 
bhikkhunÊnaÑ kammaÑ kÈtabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ kammaÑ kÈtunti. 

 Tena kho pana samayena katakammÈ bhikkhuniyo rathikÈyapi by|hepi 
si~ghÈÔakepi bhikkhuÑ passitvÈ pattaÑ bh|miyaÑ nikkhipitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ khamÈpenti 
“evaÑ n|na kÈtabban”ti maÒÒamÈnÈ. ManussÈ tatheva ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “jÈyÈyo imÈ imesaÑ, jÈriyo imÈ imesaÑ, rattiÑ vimÈnetvÈ idÈni 
khamÈpentÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkh|hi 
bhikkhunÊnaÑ kammaÑ kÈtabbaÑ, yo kareyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkhunÊhi bhikkhunÊnaÑ kammaÑ kÈtunti. 
Bhikkhuniyo na jÈnanti “evaÑ kammaÑ kÈtabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ ÈcikkhituÑ 
“evaÑ kammaÑ kareyyÈthÈ”ti. 
 
 410. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo saÑghamajjhe bhaÓÉanajÈtÈ 
kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti, na 
sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametunti. 
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 Tena kho pana samayena bhikkh| bhikkhunÊnaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasamenti, tasmiÑ kho pana adhikaraÓe vinicchiyamÈne dissanti 
bhikkhuniyo kammappattÈyopi ÈpattigÈminiyopi, bhikkhuniyo evamÈhaÑsu 
“sÈdhu bhante, ayyÈva bhikkhunÊnaÑ kammaÑ karontu, ayyÈva 
bhikkhunÊnaÑ ÈpattiÑ paÔiggaÓhantu, evaÑ hi BhagavatÈ paÒÒattaÑ 
bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametabban”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ 
kammaÑ ÈropetvÈ bhikkhunÊnaÑ niyyÈdetuÑ, bhikkhunÊhi bhikkhunÊnaÑ 
kammaÑ kÈtuÑ, bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ ÈpattiÑ ÈropetvÈ bhikkhunÊnaÑ 
niyyÈdetuÑ, bhikkhunÊnaÑ ÈpattiÑ paÔiggahetunti. 

 Tena kho pana samayena uppalavaÓÓÈya bhikkhuniyÈ antevÈsinÊ 
bhikkhunÊ satta vassÈni BhagavantaÑ anubandhÈ hoti vinayaÑ 
pariyÈpuÓantÊ, tassÈ muÔÔhassatiniyÈ gahito gahito mussati. Assosi kho sÈ 
bhikkhunÊ “BhagavÈ kira SÈvatthiÑ gantukÈmo”ti. Atha kho tassÈ 
bhikkhuniyÈ etadahosÊ “ahaÑ kho satta vassÈni BhagavantaÑ anubandhiÑ 
vinayaÑ pariyÈpuÓantÊ, tassÈ me muÔÔhassatiniyÈ gahito gahito mussati, 
dukkaraÑ kho pana mÈtugÈmena yÈvajÊvaÑ SatthÈraÑ anubandhituÑ, 
kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Atha kho sÈ bhikkhunÊ 
bhikkhunÊnaÑ etamatthaÑ Èrocesi, bhikkhuniyo bhikkh|naÑ etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ, bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ vinayaÑ vÈcetunti. 
 

PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
_____ 

 
2. DutiyabhÈÓavÈra 

 411. Atha kho BhagavÈ VesÈliyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
SÈvatthi tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
SÈvatthi tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
bhikkhuniyo kaddamodakena osiÒcanti “appeva nÈma amhesu 
sÈrajjeyyun”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
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bhikkhunÈ bhikkhuniyo kaddamodakena osiÒcitabbÈ, yo osiÒceyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave tassa bhikkhuno daÓÉakammaÑ kÈtunti. 
Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kiÑ nu kho daÓÉakammaÑ kÈtabban”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Avandiyo so bhikkhave bhikkhu 
bhikkhunisaÑghena kÈtabboti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| kÈyaÑ vivaritvÈ 
bhikkhunÊnaÑ dassenti -pa-. �ruÑ vivaritvÈ bhikkhunÊnaÑ dassenti. 
A~gajÈtaÑ vivaritvÈ bhikkhunÊnaÑ dassenti. Bhikkhuniyo obhÈsenti. 
BhikkhunÊhi saddhiÑ sampayojenti “appeva nÈma amhesu sÈrajjeyyun”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhunÈ kÈyo vivaritvÈ 
bhikkhunÊnaÑ dassetabbo -pa-. Na |ru vivaritvÈ bhikkhunÊnaÑ dassetabbo. 
Na a~gajÈtaÑ vivaritvÈ bhikkhunÊnaÑ dassetabbaÑ. Na bhikkhuniyo 
obhÈsitabbÈ. Na bhikkhunÊhi saddhiÑ sampayojetabbaÑ, yo sampayojeyya, 
Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave tassa bhikkhuno daÓÉakammaÑ 
kÈtunti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kiÑ nu kho daÓÉakammaÑ 
kÈtabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Avandiyo so bhikkhave 
bhikkhu bhikkhunisaÑghena kÈtabboti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkhuniyo bhikkhuÑ 
kaddamodakena osiÒcanti “appeva nÈma amhesu sÈrajjeyyun”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ bhikkhu kaddamodakena 
osiÒcitabbo, yÈ osiÒceyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave tassÈ 
bhikkhuniyÈ daÓÉakammaÑ kÈtunti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kiÑ 
nu kho daÓÉakammaÑ kÈtabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈvaraÓaÑ kÈtunti. ŒvaraÓe kate na Èdiyanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ovÈdaÑ Ôhapetunti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkhuniyo kÈyaÑ vivaritvÈ 
bhikkh|naÑ dassenti, thanaÑ vivaritvÈ bhikkh|naÑ dassenti, |ruÑ 
vivaritvÈ bhikkh|naÑ dassenti, a~gajÈtaÑ vivaritvÈ bhikkh|naÑ dassenti, 
bhikkh| obhÈsenti, bhikkh|hi saddhiÑ sampayojenti “appeva nÈma amhesu 
sÈrajjeyyun”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ 
kÈyo vivaritvÈ bhikkh|naÑ dassetabbo -pa-. Na thano 
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vivaritvÈ bhikkh|naÑ dassetabbo. Na |ru vivaritvÈ bhikkh|naÑ dassetabbo. 
Na a~gajÈtaÑ vivaritvÈ bhikkh|naÑ dassetabbaÑ. Na bhikkh| obhÈsitabbÈ. 
Na bhikkh|hi saddhiÑ sampayojetabbaÑ, yÈ sampayojeyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave tassÈ bhikkhuniyÈ daÓÉakammaÑ kÈtunti. 
Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kiÑ nu kho daÓÉakammaÑ kÈtabban”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈvaraÓaÑ kÈtunti. 
ŒvaraÓe kate na Èdiyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave ovÈdaÑ Ôhapetunti. Atha kho bhikkh|naÑ etadahosi “kappati nu 
kho ovÈdaÔÔhapitÈya1 bhikkhuniyÈ saddhiÑ uposathaÑ kÈtuÑ, na nu kho 
kappatÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ovÈdaÔÔhapitÈya 
bhikkhuniyÈ saddhiÑ uposatho kÈtabbo, yÈva na taÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasantaÑ hotÊti. 
 
 412. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ ovÈdaÑ ÔhapetvÈ cÈrikaÑ 
pakkÈmi. Bhikkhuniyo ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma ayyo 
UdÈyÊ ovÈdaÑ ÔhapetvÈ cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ovÈdaÑ ÔhapetvÈ cÈrikÈ pakkamitabbÈ, yo 
pakkameyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena2 bÈlÈ abyattÈ ovÈdaÑ Ôhapenti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bÈlena abyattena ovÈdo Ôhapetabbo, yo 
Ôhapeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| avatthusmiÑ akÈraÓe ovÈdaÑ 
Ôhapenti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave avatthusmiÑ 
akÈraÓe ovÈdo Ôhapetabbo, yo Ôhapeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| ovÈdaÑ ÔhapetvÈ vinicchayaÑ na 
denti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ovÈdaÑ ÔhapetvÈ 
vinicchayo na dÈtabbo, yo na dadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. OvÈdaÓÔhapitÈya (SyÈ), ovÈdaÑÔhapitÈya (Ka) 
 2. Tena kho pana samayena bhikkh| (SyÈ, KaÑ)  
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 413. * Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ovÈdaÑ na gacchanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ ovÈdo na 
gantabbo, yÈ na gaccheyya, yathÈdhammo kÈretabboti. 

 Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunisaÑgho ovÈdaÑ gacchati. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “jÈyÈyo imÈ imesaÑ, jÈriyo imÈ 
imesaÑ, idÈni ime imÈhi saddhiÑ abhiramissantÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave sabbena bhikkhunisaÑghena ovÈdo gantabbo, 
gaccheyya ce, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave cat|hi paÒcahi 
bhikkhunÊhi ovÈdaÑ gantunti. 

 Tena kho pana samayena catasso paÒca bhikkhuniyo ovÈdaÑ gacchanti. 
ManussÈ tatheva ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “jÈyÈyo imÈ imesaÑ, jÈriyo 
imÈ imesaÑ, idÈni ime imÈhi saddhiÑ abhiramissantÊ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave cat|hi paÒcahi bhikkhunÊhi ovÈdo 
gantabbo, gaccheyyuÑ ce, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave dve tisso 
bhikkhuniyo1 ovÈdaÑ gantuÑ, ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ 
evamassa vacanÊyo “bhikkhunisaÑgho ayya bhikkhusaÑghassa pÈde 
vandati, ovad|pasa~kamanaÒca yÈcati, labhatu kira ayya bhikkhunisaÑgho 
ovÈd|pasa~kamanan”ti. Tena bhikkhunÈ pÈtimokkhuddesako upasa~kamitvÈ 
evamassa vacanÊyo “bhikkhunisaÑgho bhante bhikkhusaÑghassa pÈde 
vandati, ovÈd|pasa~kamanaÒca yÈcati, labhatu kira bhante bhikkhunisaÑgho 
ovÈd|pasa~kamanan”ti. PÈtimokkhuddesakena vattabbo “atthi koci bhikkhu 
bhikkhunovÈdako sammato”ti. Sace hoti koci bhikkhu bhikkhunovÈdako 
sammato, pÈtimokkhuddesakena vattabbo “itthannÈmo bhikkhu 
bhikkhunovÈdako sammato, taÑ bhikkhunisaÑgho upasa~kamat|”ti. Sace na 
hoti koci bhikkhu bhikkhunovÈdako sammato, pÈtimokkhuddesakena 
vattabbo “ko ÈyasmÈ ussahati bhikkhuniyo ovaditun”ti. Sace koci ussahati 
bhikkhuniyo ovadituÑ, so ca hoti aÔÔhaha~gehi samannÈgato, sammannitvÈ 
vattabbo “itthannÈmo 
______________________________________________________________ 
* Vi 2. 413 piÔÔhepi. 1. BhikkhunÊhi (Ka) 
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bhikkhu bhikkhunovÈdako sammato, taÑ bhikkhunisaÑgho 
upasa~kamat|”ti. Sace na koci ussahabhi bhikkhuniyo ovadituÑ, 
pÈtimokkhuddesakena vattabbo “natthi koci bhikkhu bhikkhunovÈdako 
sammato, pÈsÈdikena bhikkhunisaÑgho sampÈdet|”ti. 
 
 414. Tena kho pana samayena bhikkh| ovÈdaÑ na gaÓhanti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ovÈdo na gahetabbo, yo na gaÓheyya, 
Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu bÈlo hoti, taÑ bhikkhuniyo 
upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “ovÈdaÑ ayya gaÓhÈhÊ”ti, ahaÑ hi bhaginÊ bÈlo, 
kathÈhaÑ ovÈdaÑ gaÓhÈmÊti. GaÓhÈhayya ovÈdaÑ, evaÑ hi BhagavatÈ 
paÒÒattaÑ bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ ovÈdo gahetabbo”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave Ôhape-tvÈ bÈlaÑ avasesehi 
ovÈdaÑ gahetunti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gilÈno hoti, taÑ 
bhikkhuniyo upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “ovÈdaÑ ayya gaÓhÈhÊ”ti. AhaÑ hi 
bhaginÊ gilÈno, kathÈhaÑ ovÈdaÑ gaÓhÈmÊti. GaÓhÈhayya ovÈdaÑ, evaÑ hi 
BhagavatÈ paÒÒattaÑ “ÔhapetvÈ bÈlaÑ avasesehi ovÈdo gahetabbo”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ÔhapetvÈ bÈlaÑ, 
ÔhapetvÈ gilÈnaÑ avasesehi ovÈdaÑ gahetunti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu gamiko hoti, taÑ 
bhikkhuniyo upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “ovÈdaÑ ayya gaÓhÈhÊ”ti. AhaÑ hi 
bhaginÊ gamiko, kathÈhaÑ ovÈdaÑ gaÓhÈmÊti. GaÓhÈhayya ovÈdaÑ, evaÑ 
hi BhagavatÈ paÒÒattaÑ “ÔhapetvÈ bÈlaÑ, ÔhapetvÈ gilÈnaÑ avasesehi ovÈdo 
gahetabbo”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÔhapetvÈ bÈlaÑ, ÔhapetvÈ gilÈnaÑ, ÔhapetvÈ gamikaÑ avasesehi ovÈdaÑ 
gahetunti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu araÒÒe viharati, taÑ 
bhikkhuniyo upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “ovÈdaÑ ayya gaÓhÈhÊ”ti. AhaÑ hi 
bhaginÊ araÒÒe viharÈmi, kathÈhaÑ ovÈdaÑ gaÓhÈmÊti. 
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gaÓhÈhayya ovÈdaÑ, evaÑ hi BhagavatÈ paÒÒattaÑ “ÔhapetvÈ bÈlaÑ, 
ÔhapetvÈ gilÈnaÑ, ÔhapetvÈ gamikaÑ avasesehi ovÈdo gahetabbo”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave araÒÒikena 
bhikkhunÈ ovÈdaÑ gahetuÑ, sa~ketaÒca kÈtuÑ “atra patiharissÈmÊ”ti. 
 
 415. Tena kho pana samayena bhikkh| ovÈdaÑ gahetvÈ na Èrocenti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ovÈdo na Èrocetabbo, yo na 
Èroceyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| ovÈdaÑ gahetvÈ na paccÈharanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave ovÈdo na paccÈharitabbo, 
yo na paccÈhareyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sa~ketaÑ na gacchanti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ sa~ketaÑ na 
gantabbaÑ, yÈ na gaccheyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 416. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dÊghÈni kÈyabandhanÈni 
dhÈrenti, teheva phÈsukÈ nÈmenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“-pa- seyyathÈpi gihinÊ kÈmabhoginiyo”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
Na bhikkhave bhikkhuniyÈ dÊghaÑ kÈyabandhanaÑ dhÈretabbaÑ, yÈ 
dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkhuniyÈ 
ekapariyÈkataÑ1 kÈyabandhanaÑ, na ca tena phÈsukÈ nÈmetabbÈ, yÈ 
nÈmeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vilÊvena2 paÔÔena phÈsukÈ 
nÈmenti -pa- cammapaÔÔena phÈsukÈ nÈmenti. DussapaÔÔena phÈsukÈ 
nÈmenti. DussaveÓiyÈ phÈsukÈ nÈmenti. DussavaÔÔiyÈ phÈsukÈ nÈmenti. 
CoÄapaÔÔena phÈsukÈ nÈmenti. CoÄaveÓiyÈ phÈsukÈ nÈmenti. CoÄavaÔÔiyÈ 
phÈsukÈ nÈmenti. SuttaveÓiyÈ phÈsukÈ nÈmenti. SuttavaÔÔiyÈ phÈsukÈ 
nÈmenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihinÊ 
kÈmabhoginiyo”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. EkapariyÈyakataÑ (SyÈ) 2. Vilivena(Ka) 
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ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ vilÊvena paÔÔena phÈsukÈ nÈmetabbÈ 
-pa-. Na suttavaÔÔiyÈ phÈsukÈ nÈmetabbÈ, yÈ nÈmeyya Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo aÔÔhillena jaghanaÑghaÑsÈpenti 
-pa- gohanukena jaghanaÑ koÔÔÈpenti. HatthaÑ koÔÔÈpenti. HatthakocchaÑ 
koÔÔÈpenti, pÈdaÑ koÔÔÈpenti. PÈdakocchaÑ koÔÔÈpenti. �ruÑ koÔÔÈpenti. 
MukhaÑ koÔÔÈpenti. DantamaÑsaÑ koÔÔÈpenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihinÊ kÈmabhoginiyo”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ aÔÔhillena jaghanaÑ ghaÑsÈpetabbaÑ 
-pa-. Na dantamaÑsaÑ koÔÔÈpetabbaÑ, yÈ koÔÔÈpeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 417. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkhuniyo mukhaÑ 
Èlimpanti -pa-. MukhaÑ ummaddenti. MukhaÑ cuÓÓenti. ManosilikÈya 
mukhaÑ laÒchenti. A~garÈgaÑ karonti. MukharÈgaÑ karonti. 
A~garÈgamukharÈgaÑ karonti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- 
seyyathÈpigihinÊ kÈmabhoginiyo”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bhikkhuniyÈ mukhaÑ ÈlimpitabbaÑ -pa-. Na mukhaÑ 
ummadditabbaÑ. Na mukhaÑ cuÓÓetabbaÑ. Na manosilikÈya mukhaÑ 
laÒchitabbaÑ. Na a~garÈgo kÈtabbo. Na mukharÈgo kÈtabbo. Na 
a~garÈgamukharÈgo kÈtabbo, yÈ kareyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkhuniyo ava~gaÑ1 karonti 
-pa-. VisesakaÑ karonti. Olokanakena olokenti. SÈloke tiÔÔhanti. NaccaÑ2 
kÈrÈpenti. VesiÑ vuÔÔhÈpenti. PÈnÈgÈraÑ Ôhapenti. S|naÑ Ôhapenti. ŒpaÓaÑ 
pasÈrenti. VaÉÉhiÑ payojenti. VaÓijjaÑ payojenti. DÈsaÑ upaÔÔhÈpenti. 
DÈsiÑ upaÔÔhÈpenti. KammakÈraÑ upaÔÔhÈpenti. KammakÈriÑ upaÔÔhÈpenti. 
TiracchÈnagataÑ upaÔÔhÈpenti. HarÊtakapattikaÑ3 pakiÓanti. NamatakaÑ 
dhÈrenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihinÊ 
kÈmabhoginiyo”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
bhikkhuniyÈ ava~gaÑ kÈtabbaÑ -pa-. Na visesakaÑ kÈtabbaÑ. Na 
______________________________________________________________ 
 1. ApÈ~gaÑ (?) 2. SanaccaÑ (SÊ, SyÈ), samajjaÑ (Ka) 3. HarÊtakapaÓÓikaÑ (Ka) 
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olokanakena oloketabbaÑ. Na sÈloke ÔhÈtabbaÑ. Na naccaÑ kÈrÈpetabbaÑ. 
Na vesÊ vuÔÔhÈpetabbÈ. Na pÈnÈgÈraÑ ÔhapetabbaÑ. Na s|nÈ ÔhapetabbÈ. Na 
ÈpaÓo pasÈretabbo. Na vaÉÉhi payojetabbÈ. Na vaÓijjÈ payojetabbÈ. Na dÈso 
upaÔÔhÈpetabbo. Na dÈsÊ upaÔÔhÈpetabbÈ. Na kammakÈro upaÔÔhÈpetabbo. Na 
kammakÈrÊ upaÔÔhÈpetabbÈ. Na tiracchÈnagato upaÔÔhÈpetabbo. Na 
harÊtakapakkikaÑ pakiÓitabbaÑ. Na namatakaÑ dhÈretabbaÑ, yÈ dhÈreyya, 
Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 418. Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkhuniyo sabbanÊlakÈni 
cÊvarÈni dhÈrenti -pa-. SabbapÊtakÈni cÊvarÈni dhÈrenti. SabbalohitakÈni 
cÊvarÈni dhÈrenti. SabbamaÒjiÔÔhikÈni cÊvarÈni dhÈrenti. SabbakaÓhÈni 
cÊvarÈni dhÈrenti. SabbamahÈra~garattÈni cÊvarÈni dhÈrenti. 
SabbamahÈnÈmarattÈni cÊvarÈni dhÈrenti. AcchinnadasÈni cÊvarÈni dhÈrenti. 
DÊghadasÈni cÊvarÈni dhÈrenti. PupphadasÈni cÊvarÈni dhÈrenti. PhaladasÈni 
cÊvarÈni dhÈrenti. KaÒcukaÑ dhÈrenti. TirÊÔakaÑ dhÈrenti. ManussÈ 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi gihinÊ kÈmabhoginiyo”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ sabbanÊlakÈni 
cÊvarÈni dhÈretabbÈni -pa-. Na tirÊÔakaÑ dhÈretabbaÑ, yÈ dhÈreyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 
 
 419. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ bhikkhunÊ kÈlaÑ karontÊ 
evamÈha “mamaccayena mayhaÑ parikkhÈro saÑghassa hot|”ti. Tattha 
bhikkh| ca bhikkhuniyo ca vivadanti “amhÈkaÑ hoti, amhÈkaÑ hotÊ”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. BhikkhunÊ ce bhikkhave kÈlaÑ karontÊ 
evaÑ vadeyya “mamaccayena mayhaÑ parikkhÈro saÑghassa hot|”ti, 
anissaro tattha bhikkhusaÑgho, bhikkhunisaÑghassevetaÑ. SikkhamÈnÈ ce 
bhikkhave -pa-. SÈmaÓerÊ ce bhikkhave kÈlaÑ karontÊ evaÑ vadeyya 
“mamaccayena mayhaÑ parikkhÈro saÑghassa hot|”ti, anissaro tattha 
bhikkhusaÑgho, bhikkhunisaÑghassevetaÑ. Bhikkhu ce bhikkhave kÈlaÑ 
karonto evaÑ vadeyya “mamaccayena mayhaÑ parikkhÈro saÑghassa 
hot|”ti, anissaro tattha bhikkhunisaÑgho, bhikkhusaÑghassevetaÑ. 
SÈmaÓero ce bhikkhave -pa-. UpÈsako ce bhikkhave -pa-. UpÈsikÈ ce 
bhikkhave -pa-. AÒÒo ce bhikkhave koci kÈlaÑ karonto evaÑ vadeyya 
“mamaccayena mayhaÑ 

 



460 VinayapiÔaka   

parikkhÈro saÑghassa hot|”ti, anissaro tattha bhikkhunisaÑgho, 
bhikkhusaÑghassevetanti. 
 
 420. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ purÈÓamallÊ bhikkhunÊsu 
pabbajitÈ hoti, sÈ rathikÈya dubbalakaÑ bhikkhuÑ passitvÈ aÑsak|Ôena 
pahÈraÑ datvÈ pÈtesi1. Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi 
nÈma bhikkhunÊ bhikkhussa pahÈraÑ dassatÊ”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ bhikkhussa pahÈro dÈtabbo, yÈ 
dadeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkhuniyÈ bhikkhuÑ 
passitvÈ d|ratova okkamitvÈ maggaÑ dÈtunti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ pavutthapatikÈ jÈrena gabbhinÊ 
hoti, sÈ gabbhaÑ pÈtetvÈ kul|pikaÑ bhikkhuniÑ etadavoca “handayye imaÑ 
gabbhaÑ pattena nÊharÈ”ti. Atha kho sÈ bhikkhunÊ taÑ gabbhaÑ patte 
pakkhipitvÈ saÑghÈÔiyÈ paÔicchÈdetvÈ agamÈsi. Tena kho pana samayena 
aÒÒatarena piÓÉacÈrikena bhikkhunÈ samÈdÈnaÑ kataÑ hoti “yÈhaÑ 
paÔhamaÑ bhikkhaÑ labhissÈmi, na taÑ adatvÈ bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ 
vÈ paribhuÒjissÈmÊ”ti. Atha kho so bhikkhu taÑ bhikkhuniÑ passitvÈ 
etadavoca “handa bhagini bhikkhaÑ paÔiggaÓhÈ”ti. AlaÑ ayyÈti. Dutiyampi 
kho -pa-. Tatiyampi kho so bhikkhu taÑ bhikkhuniÑ etadavoca “handa 
bhagini bhikkhaÑ paÔiggaÓhÈ”ti. AlaÑ ayyÈti. MayÈ kho bhagini 
samÈdÈnaÑ kataÑ “yÈhaÑ paÔhamaÑ bhikkhaÑ labhissÈmi, na taÑ adatvÈ 
bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ paribhuÒjissÈmÊ”ti. Handa bhagini bhikkhaÑ 
paÔiggaÓhÈti. Atha kho sÈ bhikkhunÊ tena bhikkhunÈ nippÊÄiyamÈnÈ nÊharitvÈ 
pattaÑ dassesi “passa ayya patte gabbhaÑ, mÈ ca kassaci ÈrocesÊ”ti. Atha 
kho so bhikkhu ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma bhikkhunÊ 
pattena gabbhaÑ nÊharissatÊ”ti. Atha kho so bhikkhu bhikkh|naÑ 
etamatthaÑ Èrocesi. Ye te bhikkh| appicchÈ -pa- te ujjhÈyanti khiyyanti 
vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma bhikkhunÊ pattena gabbhaÑ nÊharissatÊ”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ pattena 
gabbho nÊharitabbo, 
______________________________________________________________ 
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yÈ nÊhareyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkhuniyÈ 
bhikkhuÑ passitvÈ nÊharitvÈ pattaÑ dassetunti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkhuniyo bhikkhuÑ passitvÈ 
parivattetvÈ pattam|laÑ dassenti. Bhikkh| ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma chabbaggiyÈ bhikkhuniyo bhikkhuÑ passitvÈ parivattetvÈ 
pattam|laÑ dassessantÊ”ti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ bhikkhuÑ passitvÈ parivattetvÈ 
pattam|laÑ dassetabbaÑ, yÈ dasseyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi 
bhikkhave bhikkhuniyÈ bhikkhuÑ passitvÈ ukkujjitvÈ pattaÑ dassetuÑ, 
yaÒca patte ÈmisaÑ hoti, tena ca bhikkhu nimantetabboti. 

 Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ rathikÈya purisabyaÒjanaÑ 
chaÉÉitaÑ hoti, taÑ bhikkhuniyo sakkaccaÑ upanijjhÈyiÑsu, manussÈ 
ukkuÔÔhiÑ akaÑsu, tÈ bhikkhuniyo ma~k| ahesuÑ. Atha kho tÈ bhikkhuniyo 
upassayaÑ gantvÈ bhikkhunÊnaÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. YÈ tÈ bhikkhuniyo 
appicchÈ -pa- tÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “kathaÑ hi nÈma 
bhikkhuniyo purisabyaÒjanaÑ upanijjhÈyissantÊ”ti. Atha kho tÈ bhikkhuniyo 
bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Bhikkh| Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ purisabyaÒjanaÑ upanijjhÈyitabbaÑ, 
yÈ upanijjhÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 421. Tena kho pana samayena manussÈ bhikkh|naÑ ÈmisaÑ denti, 
bhikkh| bhikkhunÊnaÑ denti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma bhadantÈ attano paribhogatthÈya dinnaÑ aÒÒesaÑ dassanti, 
mayampi na jÈnÈma dÈnaÑ dÈtun”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave attano paribhogatthÈya dinnaÑ aÒÒesaÑ dÈtabbaÑ, yo dadeyya, 
Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh|naÑ ÈmisaÑ ussannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave saÑghassa dÈtunti. 
BÈÄhataraÑ ussannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave puggalikampi dÈtunti. 
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 Tena kho pana samayena bhikkh|naÑ sannidhikataÑ ÈmisaÑ ussannaÑ 
hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|naÑ 
sannidhiÑ bhikkhunÊhi1 paÔiggÈhÈpetvÈ2 paribhuÒjitunti. 

 Tena kho pana samayena manussÈ bhikkhunÊnaÑ ÈmisaÑ denti, 
bhikkhuniyo bhikkh|naÑ denti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti 
“kathaÑ hi nÈma bhikkhuniyo attano paribhogatthÈya dinnaÑ aÒÒesaÑ 
dassanti, mayampi na jÈnÈma dÈnaÑ dÈtun”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ attano paribhogatthÈya dinnaÑ 
aÒÒesaÑ dÈtabbaÑ, yÈ dadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhunÊnaÑ ÈmisaÑ ussannaÑ hoti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave saÑghassa dÈtunti. 
BÈÄhataraÑ ussannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave puggalikampi dÈtunti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhunÊnaÑ sannidhikataÑ ÈmisaÑ 
ussannaÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
bhikkhunÊnaÑ sannidhiÑ bhikkh|hi3 paÔiggÈhÈpetvÈ paribhuÒjitunti. 
 
 442. Tena kho pana samayena bhikkh|naÑ senÈsanaÑ ussannaÑ hoti, 
bhikkhunÊnaÑ4 na hoti. Bhikkhuniyo bhikkh|naÑ santike d|taÑ pÈhesuÑ 
“sÈdhu bhante, ayyÈ amhÈkaÑ senÈsanaÑ dentu tÈvakÈlikan”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkhunÊnaÑ senÈsanaÑ 
dÈtuÑ tÈvakÈlikanti. 

 Tena kho pana samayena utuniyo bhikkhuniyo onaddhamaÒcaÑ 
onaddhapÊÔhaÑ abhinisÊdantipi abhinipajjantipi, senÈsanaÑ lohitena 
makkhiyyati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ 
onaddhamaÒcaÑ onaddhapÊÔhaÑ abhinisÊditabbaÑ abhinipajjitabbaÑ, yÈ 
abhinisÊdeyya vÈ abhinipajjeyya vÈ, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ÈvasathacÊvaranti. ŒvasathacÊvaraÑ lohitena makkhiyyati. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
______________________________________________________________ 
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anujÈnÈmi bhikkhave ÈÓicoÄakanti. CoÄakaÑ nipatati. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave suttakena bandhitvÈ |ruyÈ bandhitunti. 
SuttaÑ chijjati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
saÑvelliyaÑ kaÔisuttakanti. 

 Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkhuniyo sabbakÈlaÑ 
kaÔisuttakaÑ dhÈrenti. ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “seyyathÈpi 
gihinÊ kÈmabhoginiyo”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
bhikkhuniyÈ sabbakÈlaÑ kaÔisuttakaÑ dhÈretabbaÑ, yÈ dhÈreyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave utuniyÈ kaÔisuttakanti. 
 

DutiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
_____ 

 
3. TatiyabhÈÓavÈra 

 423. Tena kho pana samayena upasampannÈyo dissanti animittÈpi 
nimittamattÈpi alohitÈpi dhuvalohitÈpi dhuvacoÄÈpi paggharantÊpi sikharaÓÊpi 
itthipaÓÉakÈpi vepurisikÈpi sambhinnÈpi ubhatobyaÒjanÈpi. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave upasampÈdentiyÈ catuvÊsati 
antarÈyike dhamme pucchituÑ. EvaÒca pana bhikkhave pucchitabbÈ “nasi 
animittÈ, nasi nimittamattÈ, nasi alohitÈ, nasi dhuvalohitÈ, nasi dhuvacoÄÈ, 
nasi paggharantÊ, nasi sikharaÓÊ1, nasi itthipaÓÉakÈ, nasi vepurisikÈ, nasi 
sambhinnÈ, nasi ubhatobyaÒjanÈ. Santi te evar|pÈ ÈbÈdhÈ kuÔÔhaÑ gaÓÉo 
kilÈso soso apamÈro, manussÈsi, itthÊsi, bhujissÈsi, aÓaÓÈsi, nasi rÈjabhaÔÊ, 
anuÒÒÈtÈsi mÈtÈpit|hi sÈmikena, paripuÓÓavÊsativassÈsi, paripuÓÓaÑ te 
pattacÊvaraÑ, kinnÈmÈsi, kÈnÈmÈ te pavattinÊ”ti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| bhikkhunÊnaÑ antarÈyike dhamme 
pucchanti, upasampadÈpekkhÈyo vitthÈyanti, ma~k| honti, na sakkonti 
vissajjetuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ekato-upasampannÈya bhikkhunisaÑghe visuddhÈya bhikkhusaÑghe 
upasampÈdetunti. 
______________________________________________________________ 
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 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ananusiÔÔhÈ 
upasampadÈpekkhÈyo antarÈyike dhamme pucchanti, upasampadÈpekkhÈyo 
vitthÈyanti, ma~k| honti, na sakkonti vissajjetuÑ. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave paÔhamaÑ anusÈsitvÈ pacchÈ antarÈyike 
dhamme pucchitunti. 

 Tattheva saÑghamajjhe anusÈsanti, upasampadÈpekkhÈyo tatheva 
vitthÈyanti, ma~k| honti, na sakkonti vissajjetuÑ. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ekamantaÑ anusÈsitvÈ saÑghamajjhe 
antarÈyike dhamme pucchituÑ. EvaÒca pana bhikkhave anusÈsitabbÈ– 
 
 424. PaÔhamaÑ upajjhaÑ gÈhÈpetabbÈ, upajjhaÑ gÈhÈpetvÈ 
pattacÊvaraÑ ÈcikkhitabbaÑ, ayaÑ te patto, ayaÑ saÑghÈÔi, ayaÑ 
uttarÈsa~go, ayaÑ antaravÈsako, idaÑ saÑkaccikaÑ1, ayaÑ udakasÈÔikÈ. 
Gaccha amumhi okÈse tiÔÔhÈhÊti. 

 BÈlÈ abyattÈ anusÈsanti, duranusiÔÔhÈ upasampadÈpekkhÈyo vitthÈyanti, 
ma~k| honti, na sakkonti vissajjetuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bÈlÈya abyattÈya anusÈsitabbÈ, yÈ anusÈseyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave byattÈya bhikkhuniyÈ paÔibalÈya anusÈsitunti. 

 AsammatÈ anusÈsanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
asammatÈya anusÈsitabbÈ, yÈ anusÈseyya, Èpatti dukkaÔassÈ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave sammatÈya anusÈsituÑ. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbÈ, 
attanÈ vÈ attÈnaÑ sammannitabbaÑ, parÈya vÈ parÈ sammannitabbÈ. 

 KathaÒca attanÈva2 attÈnaÑ sammannitabbaÑ, byattÈya bhikkhuniyÈ 
paÔibalÈya saÑgho ÒÈpetabbo “suÓÈtu me ayye saÑgho, itthannÈmÈ 
itthannÈmÈya ayyÈya upasampadÈpekkhÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ 
itthannÈmÈ itthannÈmaÑ anusÈseyyan”ti, evaÑ attanÈva attÈnaÑ 
sammannitabbaÑ. 

 KathaÒca parÈya3 parÈ sammannitabbÈ, byattÈya bhikkhuniyÈ paÔibalÈya 
saÑgho ÒÈpetabbo “suÓÈtu me ayye saÑgho, itthannÈmÈ 
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itthannÈmÈya ayyÈya upasampadÈpekkhÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, 
itthannÈmÈ itthannÈmaÑ anusÈseyyÈ”ti, evaÑ parÈya parÈ sammannitabbÈ. 

 TÈya sammatÈya bhikkhuniyÈ upasampadÈpekkhaÑ upasa~kamitvÈ 
evamassa vacanÊyÈ “suÓasi itthannÈme ayaÑ te saccakÈlo bh|takÈlo, yaÑ 
jÈtaÑ taÑ saÑghamajjhe pucchante santaÑ ‘atthÊ’ti vattabbaÑ, asantaÑ 

‘natthÊ’ti vattabbaÑ, mÈ kho vitthÈyi1, mÈ kho ma~ku ahosi, evaÑ taÑ 
pucchissanti–nasi animittÈ, nasi nimittamattÈ, nasi alohitÈ, nasi dhuvalohitÈ, 
nasi dhuvacoÄÈ, nasi paggharantÊ, nasi sikharaÓÊ, nasi itthipaÓÉakÈ, nasi 
vepurisikÈ, nasi sambhinnÈ, nasi ubhatobyaÒjanÈ. Santi te evar|pÈ ÈbÈdhÈ 
kuÔÔhaÑ gaÓÉo kilÈso soso apamÈro, manussÈsi, itthÊsi, bhujissÈsi, aÓaÓÈsi, 
nasi rÈjabhaÔÊ, anuÒÒÈtÈsi mÈtÈpit|hi sÈmikena, paripuÓÓavÊsativassÈsi, 
paripuÓÓaÑ te pattacÊvaraÑ kinnÈmÈsi, kÈnÈmÈ te pavattinÊ”ti. 

 Ekato Ègacchanti. Na ekato ÈgantabbaÑ, anusÈsikÈya paÔhamataraÑ 
ÈgantvÈ saÑgho ÒÈpetabbo “suÓÈtu me ayye saÑgho, itthannÈmÈ 
itthannÈmÈya ayyÈya upasampadÈpekkhÈ, anusiÔÔhÈ sÈ mayÈ, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, itthannÈmÈ ÈgaccheyyÈ”ti. "ŒgacchÈhÊ”ti vattabbÈ. 

 EkaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ kÈrÈpetvÈ bhikkhunÊnaÑ pÈde vandÈpetvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊdÈpetvÈ aÒjaliÑ paggaÓhÈpetvÈ upasampadaÑ yÈcÈpetabbÈ 
“saÑghaÑ ayye upasampadaÑ yÈcÈmi, ullumpatu maÑ ayye saÑgho 
anukampaÑ upÈdÈya. Dutiyampi ayye saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcÈmi, 
ullumpatu maÑ ayye saÑgho anukampaÑ upÈdÈya. Tatiyampi ayye 
saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcÈmi, ullumpatu maÑ ayye saÑgho anukampaÑ 
upÈdÈyÈ”ti. ByattÈya bhikkhuniyÈ paÔibalÈya saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me ayye saÑgho, ayaÑ itthannÈmÈ itthannÈmÈya ayyÈya 
upasampadÈpekkhÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmaÑ 
antarÈyike dhamme puccheyyan”ti.  
______________________________________________________________ 
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 SuÓasi itthannÈme ayaÑ te saccakÈlo bh|takÈlo, yaÑjÈtaÑ taÑ 
pucchÈmi, santaÑ ‘atthÊ’ti vattabbaÑ, asantaÑ ‘natthÊ’ti vattabbaÑ, nasi 
animittÈ -pa- kinnÈmÈsi, kÈnÈmÈ te pavattinÊ”ti. ByattÈya bhikkhuniyÈ 
paÔibalÈya saÑgho ÒÈpetabbo– 
 
 425. “SuÓÈtu me ayye saÑgho, ayaÑ itthannÈmÈ itthannÈmÈya ayyÈya 
upasampadÈpekkhÈ, parisuddhÈ antarÈyikehi dhammehi, paripuÓÓassÈ 
pattacÊvaraÑ, itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati itthannÈmÈya 
ayyÈya pavattiniyÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ 
upasampÈdeyya itthannÈmÈya ayyÈya pavattiniyÈ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me ayye saÑgho, ayaÑ itthannÈmÈ itthannÈmÈya ayyÈya 
upasampÈdÈpekkhÈ, parisuddhÈ antarÈyikehi dhammehi, paripuÓÓassÈ 
pattacÊvaraÑ, itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati itthannÈmÈya 
ayyÈya pavattiniyÈ, saÑgho itthannÈmaÑ upasampÈdeti itthannÈmÈya 
ayyÈya pavattiniyÈ yassÈ ayyÈya khamati itthannÈmÈya upasampadÈ 
itthannÈmÈya ayyÈya pavattiniyÈ, sÈ tuÓhassa, yassÈ nakkhamati, sÈ 
bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me ayye saÑgho, ayaÑ itthannÈmÈ itthannÈmÈya ayyÈya 
upasampadÈpekkhÈ, parisuddhÈ antarÈyikehi dhammehi, paripuÓÓassÈ 
pattacÊvaraÑ, itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati itthannÈmÈya 
ayyÈya pavattiniyÈ, saÑgho itthannÈmaÑ upasampÈdeti itthannÈmÈya 
ayyÈya pavattiniyÈ, yassÈ ayyÈya khamati itthannÈmÈya upasampadÈ 
itthannÈmÈya ayyÈya pavattiniyÈ, sÈ tuÓhassa, yassÈ nakkhamati, sÈ 
bhÈseyya. 

 UpasampannÈ saÑghena itthannÈmÈ itthannÈmÈya ayyÈya pavattiniyÈ, 
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈreyÈmÊ”ti. 

 TÈvadeva taÑ ÈdÈya bhikkhusaÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ kÈrÈpetvÈ bhikkh|naÑ pÈde vandÈpetvÈ ukkuÔikaÑ 
nisÊdÈpetvÈ aÒjaliÑ paggaÓhÈpetvÈ upasampadaÑ yÈcÈpetabbÈ “ahaÑ ayyÈ 
itthannÈmÈ itthannÈmÈya ayyÈya upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ 
bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, saÑghaÑ ayyÈ upasampadaÑ yÈcÈmi, 
ullumpatumaÑ ayyÈ saÑgho anukampaÑ upÈdÈya. AhaÑ ayyÈ itthannÈmÈ 
itthannÈmÈya 
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ayyÈya upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, 
dutiyampi ayyÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcÈmi, ullumpatu maÑ ayyÈ 
saÑgho anukampaÑ upÈdÈya. AhaÑ ayyÈ itthannÈmÈ itthannÈmÈya ayyÈya 
upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, 
tatiyampi ayyÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcÈmi, ullumpatu maÑ ayyÈ 
saÑgho anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho 
ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmÈ itthannÈmÈya 
upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, 
itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati itthannÈmÈya pavattiniyÈ, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ upasampÈdeyya itthannÈmÈya 
pavattiniyÈ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmÈ itthannÈmÈya 
upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, 
itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati itthannÈmÈya pavattiniyÈ, 
saÑgho itthannÈmaÑ upasampÈdeti itthannÈmÈya pavattiniyÈ, yassÈyasmato 
khamati itthannÈmÈya upasampadÈ itthannÈmÈya pavattiniyÈ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmÈ itthannÈmÈya 
upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, 
itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati itthannÈmÈya pavattiniyÈ, 
saÑgho itthannÈmaÑ upasampÈdeti itthannÈmÈya pavattiniyÈ, yassÈyasmato 
khamati itthannÈmÈya upasampadÈ itthannÈmÈya pavattiniyÈ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 UpasampannÈ saÑghena itthannÈmÈ itthannÈmÈya pavattiniyÈ, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 TÈvadeva chÈyÈ metabbÈ, utuppamÈÓaÑ ÈcikkhitabbaÑ, divasabhÈgo 
Ècikkhitabbo, sa~gÊti ÈcikkhitabbÈ, bhikkhuniyo vattabbÈ “imissÈ tayo ca 
nissaye aÔÔha ca akaraÓÊyÈni ÈcikkheyyÈthÈ”ti. 
 
 426. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhattagge ÈsanaÑ 
saÑkasÈyantiyo kÈlaÑ vÊtinÈmesuÑ. Bhagavato etamatthaÑ 
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ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave aÔÔhannaÑ bhikkhunÊnaÑ yathÈvuÉÉhaÑ 
avasesÈnaÑ yathÈgatikanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo “BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ 
aÔÔhannaÑ bhikkhunÊnaÑ yathÈvuÉÉhaÑ avasesÈnaÑ yathÈgatikan”ti 
sabbattha aÔÔheva bhikkhuniyo yathÈvuÉÉhaÑ paÔibÈhanti avasesÈyo 
yathÈgatikaÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
bhattagge aÔÔhannaÑ bhikkhunÊnaÑ yathÈvuÉÉhaÑ avasesÈnaÑ 
yathÈgatikaÑ, aÒÒattha sabbattha yathÈvuÉÉhaÑ1 na paÔibÈhitabbaÑ, yÈ 
paÔibÈheyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 
 
 427. * Tena kho pana samayena bhikkhuniyo na pavÈrenti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ na pavÈretabbaÑ, yÈ na 
pavÈreyya, yathÈdhammo kÈretabboti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo attanÈ pavÈretvÈ 
bhikkhusaÑghaÑ na paverenti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bhikkhuniyÈ attanÈ pavÈretvÈ bhikkhusaÑgho na pavÈretabbo, yÈ 
na pavÈreyya, yathÈdhammo kÈretabboti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkh|hi saddhiÑ ekato 
pavÈrentiyo kolÈhalaÑ akaÑsu. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bhikkhuniyÈ bhikkh|hi saddhiÑ ekato pavÈretabbaÑ, yÈ 
pavÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purebhattaÑ pavÈrentiyo kÈlaÑ 
vÊtinÈmesuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
pacchÈbhattaÑ2 pavÈretunti. PacchÈbhattaÑ pavÈrentiyo vikÈle3 ahesuÑ, 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ajjatanÈ 
bhikkhunisaÑghaÑ4 pavÈretvÈ aparajju bhikkhusaÑghaÑ pavÈretunti. 

 Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunisaÑgho pavÈrento kolÈhalaÑ 
akÈsi. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ekaÑ 
bhikkhuniÑ byattaÑ paÔibalaÑ sammannituÑ bhikkhunisaÑghassa atthÈya 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒattha yathÈvuÉÉhaÑ (SyÈ) * Vi 2. 412-3 piÔÔhesupi. 
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bhikkhusaÑghaÑ pavÈretuÑ. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbÈ, 
paÔhamaÑ bhikkhunÊ yÈcitabbÈ, yÈcitvÈ byattÈya bhikkhuniyÈ paÔibalÈya 
saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me ayye saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuniÑ sammanneyya bhikkhunisaÑghassa atthÈya 
bhikkhusaÑghaÑ pavÈretuÑ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me ayye saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuniÑ sammannati 
bhikkhunisaÑghassa atthÈya bhikkhusaÑghaÑ pavÈretuÑ, yassÈ ayyÈya 
khamati itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ sammuti bhikkhunisaÑghassa atthÈya 
bhikkhusaÑghaÑ pavÈretuÑ, sÈ tuÓhassa, yassÈ nakkhamati, sÈ bhÈseyya. 

 SammatÈ saÑghena itthannÈmÈ bhikkhunÊ bhikkhunisaÑghassa atthÈya 
bhikkhusaÑghaÑ pavÈretuÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 

 TÈya sammatÈya bhikkhuniyÈ bhikkhunisaÑghaÑ ÈdÈya 
bhikkhusaÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ 
evamassa vacanÊyo “bhikkhunisaÑgho ayyÈ bhikkhusaÑghaÑ pavÈreti 
diÔÔhena vÈ sutena vÈ parisa~kÈya vÈ, vadatu1 ayyÈ bhikkhusaÑgho 
bhikkhunisaÑghaÑ anukampaÑ upÈdÈya, passanto paÔikarissati, dutiyampi 
ayyÈ -pa-. Tatiyampi ayyÈ bhikkhunisaÑgho bhikkhusaÑghaÑ pavÈreti 
diÔÔhena vÈ sutena vÈ parisa~kÈya vÈ, vadatu ayyÈ bhikkhusaÑgho 
bhikkhunisaÑghaÑ anukampaÑ upÈdÈya, passanto paÔikarissatÊ”ti. 
 
 428. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkh|naÑ uposathaÑ 
Ôhapenti. PavÈraÓaÑ Ôhapenti, savacanÊyaÑ karonti, anuvÈdaÑ paÔÔhapenti, 
okÈsaÑ kÈrenti, codenti, sÈrenti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bhikkhuniyÈ bhikkhussa uposatho Ôhapetabbo, Ôhapitopi aÔÔhapito, 
ÔhapentiyÈ Èpatti dukkaÔassa. Na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ, ÔhapitÈpi aÔÔhapitÈ, 
ÔhapentiyÈ Èpatti dukkaÔassa. Na savacanÊyaÑ kÈtabbaÑ, kataÑpi akataÑ, 
karontiyÈ Èpatti dukkaÔassa. Na anuvÈdo paÔÔhapetabbo, paÔÔhapitopi 
appaÔÔhapito, paÔÔhapentiyÈ Èpatti dukkaÔassa. Na okÈso 
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kÈretabbo, kÈritopi akÈrito, kÈrentiyÈ Èpatti dukkaÔassa. Na codetabbo, 
coditopi acodito, codentiyÈ Èpatti dukkaÔassa. Na sÈretabbo, sÈritopi asÈrito, 
sÈrentiyÈ Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkh| bhikkhunÊnaÑ uposathaÑ Ôhapenti, 
pavÈraÓaÑ Ôhapenti, savacanÊyaÑ karonti, anuvÈdaÑ paÔÔhapenti, okÈsaÑ 
kÈrenti, codenti, sÈrenti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave bhikkhunÈ bhikkhuniyÈ uposathaÑ ÔhapetuÑ, Ôhapitopi suÔÔhapito, 
Ôhapentassa anÈpatti. PavÈraÓaÑ ÔhapetuÑ, ÔhapitÈpi suÔÔhapitÈ, Ôhapentassa 
anÈpatti. SavacanÊyaÑ kÈtuÑ, katampi sukataÑ, karontassa anÈpatti. 
AnuvÈdaÑ paÔÔhapetuÑ, paÔÔhapitopi suppaÔÔhapito, paÔÔhapentassa anÈpatti. 
OkÈsaÑ kÈretuÑ, kÈritopi sukÈrito, kÈrentassa anÈpatti. CodetuÑ, coditÈpi 
sucoditÈ, codentassa anÈpatti. SÈretuÑ, sÈritÈpi susÈritÈ, sÈrentassa 
anÈpattÊti. 
 
 429. * Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkhuniyo yÈnena 
yÈyanti, itthiyuttenapi purisantarena purisayuttenapi itthantarena. ManussÈ 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “-pa- seyyathÈpi Ga~gÈmahiyÈyÈ”ti1. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ yÈnena 
yÈyitabbaÑ, yÈ yÈyeyya, yathÈdhammo kÈretabboti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ bhikkhunÊ gilÈnÈ hoti, na sakkoti 
padasÈ gantuÑ. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
gilÈnÈya yÈnanti. Atha kho bhikkhunÊnaÑ etadahosi “itthiyuttaÑ nu kho 
purisayuttaÑ nu kho”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave itthiyuttaÑ purisayuttaÑ hatthavaÔÔakanti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarissÈ bhikkhuniyÈ yÈnugghÈtena 
bÈÄhataraÑ aphÈsu ahosi. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave sivikaÑ pÈÔa~kinti. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 452 piÔÔhepi. 1. Ga~gÈmahiyÈti (SÊ) 
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 430. Tena kho pana samayena aÉÉhakÈsÊ gaÓikÈ bhikkhunÊsu pabbajitÈ 
hoti, sÈ ca SÈvatthiÑ gantukÈmÈ hoti “Bhagavato santike 
upasampajjissÈmÊ”ti. AssosuÑ kho dhuttÈ “aÉÉhakÈsÊ kira gaÓikÈ SÈvatthiÑ 
gantukÈmÈ”ti. Te magge pariyuÔÔhiÑsu. Assosi kho aÉÉhakÈsÊ gaÓikÈ 
“dhuttÈ kira magge pariyuÔÔhitÈ”ti. Bhagavato santike d|taÑ pÈhesi “ahaÑ hi 
upasampajjitukÈmÈ, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Atha kho 
BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe dhammiÑ kathaÑ katvÈ 
bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave d|tenapi upasampÈdetun”ti. 

 Bhikkhud|tena upasampÈdenti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bhikkhud|tena upasampÈdetabbÈ, yo upasampÈdeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. SikkhÈmÈnad|tena upasampÈdenti -pa-. SÈmaÓerad|tena 
upasampÈdenti -pa-. SÈmaÓerid|tena upasampÈdenti -pa-. BÈlÈya abyattÈya 
d|tena upasampÈdenti. Na bhikkhave bÈlÈya abyattÈya d|tena 
upasampÈdetabbÈ, yo upasampÈdeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi 
bhikkhave byattÈya bhikkhuniyÈ paÔibalÈya d|tena upasampÈdetunti. 

 TÈya d|tÈya bhikkhuniyÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ 
aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “itthannÈmÈ ayyÈ itthannÈmÈya 
ayyÈya upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, 
sÈ kenacideva antarÈyena na Ègacchati, itthannÈmÈ ayyÈ saÑghaÑ 
upasampadaÑ yÈcati, ullumpatu taÑ ayyÈ saÑgho anukampaÑ upÈdÈya. 
ItthannÈmÈ ayyÈ itthannÈmÈya ayyÈya upasampadÈpekkhÈ 
ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, sÈ kenacideva antarÈyena 
na Ègacchati, dutiyampi ayyÈ itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati, 
ullumpatu taÑ ayyÈ saÑgho anukampaÑ upÈdÈya. ItthannÈmÈ ayyÈ 
itthannÈmÈya ayyÈya upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ 
bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, sÈ kenacideva antarÈyena na Ègacchati, 
tatiyampi ayyÈ itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati, ullumpatu taÑ 
ayyÈ saÑgho anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena 
saÑgho ÒÈpetabbo– 
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 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmÈ itthannÈmÈya 
upasampadÈpekkhÈ ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, sÈ 
kenacideva antarÈyena na Ègacchati, itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ 
yÈcati itthannÈmÈya pavattiniyÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ upasampÈdeyya itthannÈmÈya pavattiniyÈ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmÈya upasampadÈpekkhÈ 
ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, sÈ kenacideva antarÈyena 
na Ègacchati, itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati itthannÈmÈya 
pavattiniyÈ, saÑgho itthannÈmaÑ upasampÈdeti itthannÈmÈya pavattiniyÈ, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmÈya upasampadÈ itthannÈmÈya pavattiniyÈ, 
so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. 
SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmÈ itthannÈmÈya upasampadÈpekkhÈ 
ekato-upasampannÈ bhikkhunisaÑghe visuddhÈ, sÈ kenacideva antarÈyena 
na Ègacchati, itthannÈmÈ saÑghaÑ upasampadaÑ yÈcati itthannÈmÈya 
pavattiniyÈ, saÑgho itthannÈmaÑ upasampÈdeti itthannÈmÈya pavattiniyÈ, 
yassÈyasmato khamati itthannÈmÈya upasampadÈ itthannÈmÈya pavattiniyÈ, 
so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 UpasampannÈ saÑghena itthannÈmÈ itthannÈmÈya pavattiniyÈ, khamati 
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 TÈvadeva chÈyÈ metabbÈ, utuppamÈÓaÑ ÈcikkhitabbaÑ, divasabhÈgo 
Ècikkhitabbo, sa~gÊti ÈcikkhitabbÈ, bhikkhuniyo vattabbÈ “tassÈ tayo ca 
nissaye aÔÔha ca akaraÓÊyÈni ÈcikkheyyÈthÈ”ti. 
 
 431. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo araÒÒe viharanti, dhuttÈ 
d|senti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ 
araÒÒe vatthabbaÑ, yÈ vaseyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarena upÈsakena bhikkhunisaÑghassa 
udosito dinno hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
udositanti. Udosito na sammati. Bhagavato 
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etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave upassayanti. Upassayo na 
sammati. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
navakammanti. NavakammaÑ na sammati. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave puggalikampi kÈtunti. 
 
 432. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ itthÊ sannisinnagabbhÈ 
bhikkhunÊsu pabbajitÈ hoti, tassÈ pabbajitÈya gabbho vuÔÔhÈti. Atha kho 
tassÈ bhikkhuniyÈ etadahosi “kathaÑ nu kho mayÈ imasmiÑ dÈrake 
paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
posetuÑ yÈva so dÈrako viÒÒutaÑ pÈpuÓÈtÊti. 

 Atha kho tassÈ bhikkhuniyÈ etadahosi “mayÈ ca na labbhÈ ekikÈya 
vatthuÑ, aÒÒÈya ca bhikkhuniyÈ na labbhÈ dÈrakena saha vatthuÑ, kathaÑ 
nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ekaÑ bhikkhuniÑ sammannitvÈ tassÈ bhikkhuniyÈ 
dutiyaÑ dÈtuÑ. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbÈ, paÔhamaÑ 
bhikkhunÊ yÈcitabbÈ, yÈcitvÈ byattÈya bhikkhuniyÈ paÔibalÈya saÑgho 
ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me ayye saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuniÑ sammanneyya itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ dutiyaÑ, 
esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me ayye saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuniÑ sammannati 
itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ dutiyaÑ, yassÈ ayyÈya khamati itthannÈmÈya 
bhikkhuniyÈ sammuti itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ dutiyÈya, sÈ tuÓhassa, 
yassÈ nakkhamati, sÈ bhÈseyya. 

 SammatÈ saÑghena itthannÈmÈ bhikkhunÊ itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ 
dutiyÈ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Atha kho tassÈ dutiyikÈya bhikkhuniyÈ etadahosi “kathaÑ nu kho mayÈ 
imasmiÑ dÈrake paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
AnujÈnÈmi bhikkhave ÔhapetvÈ sÈgÈraÑ yathÈ aÒÒasmiÑ purise 
paÔipajjanti1, evaÑ tasmiÑ dÈrake paÔipajjitunti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔipajjati (SyÈ) 
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 433. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ bhikkhunÊ garudhammaÑ 
ajjhÈpannÈ hoti mÈnattacÈrinÊ. Atha kho tassÈ bhikkhuniyÈ etadahosi “mayÈ 
ca na labbhÈ ekikÈya vatthuÑ, aÒÒÈya ca bhikkhuniyÈ na labbhÈ saha mayÈ 
vatthuÑ, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave ekaÑ bhikkhuniÑ sammannitvÈ tassÈ 
bhikkhuniyÈ dutiyaÑ dÈtuÑ. EvaÒca pana bhikkhave sammannitabbÈ, 
paÔhamaÑ bhikkhunÊ yÈcitabbÈ, yÈcitvÈ byattÈya bhikkhuniyÈ paÔibalÈya 
saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me ayye saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmaÑ bhikkhuniÑ sammanneyya itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ dutiyaÑ, 
esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me ayye saÑgho, saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuniÑ 
sammannati itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ dutiyaÑ, yassÈ ayyÈya khamati 
itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ sammuti itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ dutiyÈya, sÈ 
tuÓhassa, yassÈ nakkhamati, sÈ bhÈseyya. 

 SammatÈ saÑghena itthannÈmÈ bhikkhunÊ itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ 
dutiyÈ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 434. Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ bhikkhunÊ sikkhaÑ 
paccakkhÈya vibbhami, sÈ puna paccÈgantvÈ bhikkhuniyo upasampadaÑ 
yÈci. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ 
sikkhÈpaccakkhÈnaÑ, yadeva sÈ vibbhantÈ, tadeva sÈ abhikkhunÊti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ bhikkhunÊ sakÈvÈsÈ titthÈyatanaÑ 
sa~kami, sÈ puna paccÈgantvÈ bhikkhuniyo upasampadaÑ yÈci. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. YÈ sÈ bhikkhave bhikkhunÊ sakÈvÈsÈ titthÈyatanaÑ 
sa~kantÈ, sÈ ÈgatÈ na upasampÈdetabbÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisehi abhivÈdanaÑ 
kesacchedanaÑ nakhacchedanaÑ vaÓappaÔikammaÑ kukkuccÈyantÈ na 
sÈdiyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave 
sÈditunti1. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈdiyituÑ (Ka) 

 



 C|ÄavaggapÈÄi 475  

 435. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo palla~kena nisÊdanti 
paÓhisamphassaÑ sÈdiyantÊ1. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave bhikkhuniyÈ palla~kena nisÊditabbaÑ, yÈ nisÊdeyya, Èpatti 
dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarÈ bhikkhunÊ gilÈnÈ hoti, tassÈ vinÈ 
palla~kena na phÈsu hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi 
bhikkhave bhikkhuniyÈ aÉÉhapalla~kanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vaccakuÔiyÈ vaccaÑ karonti, 
chabbaggiyÈ bhikkhuniyo tattheva gabbhaÑ pÈtenti. Bhagavato etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ vaccakuÔiyÈ vacco kÈtabbo, yÈ 
kareyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave heÔÔhÈ vivaÔe upari 
paÔicchanne vaccaÑ kÈtunti. 
 
 436. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo cuÓÓena nahÈyanti. 
ManussÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti. “-pa- seyyathÈpi gihinÊ 
kÈmabhoginiyo”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
bhikkhuniyÈ cuÓÓena nahÈyitabbaÑ, yÈ nahÈyeyya, Èpatti dukkaÔassa. 
AnujÈnÈmi bhikkhave kukkusaÑ mattikanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vÈsitakÈya mattikÈya nahÈyanti. 
ManussÈ ujjhayanti khiyyanti vipÈcenti. “-pa- seyyathÈpi gihinÊ 
kÈmabhoginiyo”ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
bhikkhuniyÈ vÈsitakÈya mattikÈya nahÈyitabbaÑ, yÈ nahÈyeyya, Èpatti 
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave pakatimattikanti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo jantÈghare nahÈyantiyo 
kolÈhalaÑ akaÑsu. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave 
bhikkhuniyÈ jantÈghare nahÈyitabbaÑ, yÈ nahÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paÔisote nahÈyanti 
dhÈrÈsamphassaÑ sÈdiyanti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na 
bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. SÈdiyantÈ (Ka) 
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bhikkhuniyÈ paÔisote nahÈyitabbaÑ, yÈ nahÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo atitthe nahÈyanti, dhuttÈ d|senti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ atitthe 
nahÈyitabbaÑ, yÈ nahÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisatitthe nahÈyanti. ManussÈ 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti. “-pa- seyyathÈpi gihinÊ kÈmabhoginiyo”ti. 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ purisatitthe 
nahÈyitabbaÑ, yÈ nahÈyeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave 
mahilÈtitthe nahÈyitunti. 
 

TatiyabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
 

Bhikkhunikkhandhako dasamo. 
 

ImasmiÑ khandhake vatth| ekasataÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PabbajjaÑgotamÊ yÈci, nÈnuÒÒÈsi TathÈgato. 
   Kapilavatthu VesÈliÑ, agamÈsi VinÈyako. 

   RajokiÓÓena koÔÔhake, Œnandassa pavedayi. 
   Bhabboti nayato yÈci, mÈtÈti posikÈti ca. 

   VassasataÑ tadahu ca, abhikkhupaccÈsÊsanÈ. 
   PavÈraÓÈ garudhammÈ, dve vassÈ anakkosanÈ. 

   OvaÔo ca aÔÔha dhammÈ, yÈvajÊvÈnuvattanÈ. 
   GarudhammapaÔiggÈho, sÈvassÈ upasampadÈ. 

   VassasahassaÑ paÒceva, kumbhathenakasetaÔÔi. 
   MaÒjiÔÔhika-upamÈhi, evaÑ saddhammahiÑsanÈ. 

   ŒÄiÑ bandheyya pÈ-eva, puna saddhammasaÓÔhiti. 
   UpasampÈdetuÑ ayyÈ, yathÈvuÉÉhÈbhivÈdanÈ. 
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   Na karissanti kimeva, sÈdhÈraÓÈsÈdhÈraÓaÑ. 
   OvÈdaÑ pÈtimokkhaÒca, kena nu kho upassayaÑ. 

   Na jÈnanti ca Ècikkhi, na karonti ca bhikkhuhi. 
   PaÔiggahetuÑ bhikkh|hi, bhikkhunÊhi paÔiggaho. 

   Œcikkhi kammaÑ bhikkh|hi, ujjhÈyanti bhikkhunÊhi vÈ. 
   ŒcikkhituÑ bhaÓÉanaÒca, ropetvÈ uppalÈya ca. 

   SÈvatthiyÈ kaddamoda, avandi kÈya |ru ca. 
   A~gajÈtaÒca obhÈsaÑ, sampayojenti vaggikÈ. 

   Avandiyo daÓÉakammaÑ, bhikkhuniyo tathÈ puna. 
   ŒvaraÓaÒca ovÈdaÑ, kappati nu kho pakkami. 

   BÈlÈ vatthuvinicchayÈ, ovÈdaÑ saÑgho paÒcahi. 
   Duve tisso na gaÓhanti, bÈlÈ gilÈnagamikaÑ. 

   ŒraÒÒiko nÈrocenti, na paccÈgacchanti ca. 
   DÊghaÑ vilÊvacammaÒca, dussÈ ca veÓivaÔÔi ca. 
   CoÄaveÓi ca paÔÔi ca, suttaveÓi ca vaÔÔikÈ. 

   AÔÔhillaÑ gohanukena, hatthakocchaÑ pÈdaÑ tathÈ. 
   �ruÑ mukhaÑ dantamaÑsaÑ, ÈlimpomaddacuÓÓanÈ. 

   LaÒchenti a~garÈgaÒca, mukharÈgaÑ tathÈ duve. 
   Ava~gaÑ visesoloko, sÈlokena naccena ca1. 

   VesÊ pÈnÈgÈraÑ s|naÑ, ÈpaÓaÑ vaÉÉhi vaÓijjÈ. 
   DÈsaÑ dÈsiÑ kammakaraÑ, kammakÈriÑ upaÔÔhayyuÑ. 

   TiracchÈnaharÊtaki, saÑdhÈrayanti namatakaÑ. 
   NÊlaÑ pÊtaÑ lohitakaÑ, maÒjiÔÔhakaÓhacÊvarÈ. 

   MahÈra~gamahÈnÈma, acchinnÈ dÊghameva ca. 
   PupphaphalakaÒcukaÒca, tirÊÔakaÒca dhÈrayuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈloke sanaccena ca (SÊ), sÈlokena sanaccanaÑ (SyÈ) 
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   BhikkhunÊ sikkhamÈnÈya, sÈmaÓerÈya accaye. 
   NiyyÈdite parikkhÈre, bhikkhuniyova issarÈ. 

   Bhikkhussa sÈmaÓerassa, upÈsakassupÈsikÈ. 
   AÒÒesaÒca parikkhÈre, niyyÈte bhikkhu-issarÈ. 

   MallÊ gabbhaÑ pattam|laÑ, byaÒjanaÑ Èmisena ca. 
   UssannaÒca bÈÄhataraÑ, sannidhikatamÈmisaÑ. 

   Bhikkh|naÑ yÈdisaÑ bhoÔÔhaÑ1, bhikkhunÊnaÑ tathÈ kare. 
   SenÈsanaÑ utuniyo, makkhÊyati paÔÈÓi ca. 

   Chijjanti sabbakÈlaÒca, animittÈpi dissare. 
   NimittÈ lohitÈ ceva, tatheva dhuvalohitÈ. 

   DhuvacoÄapaggharantÊ, sikharaÓitthipaÓÉakÈ. 
   VepurisÊ ca sambhinnÈ, ubhatobyaÒjanÈpi ca. 

   AnimittÈdito katvÈ, yÈva ubhatobyaÒjanÈ. 
   EtaÑ peyyÈlato heÔÔhÈ, kuÔÔhaÑ gaÓÉo kilÈso ca 

   SosÈpamÈro mÈnusÊ, itthÊsi bhujissÈsi ca. 
   AÓaÓÈ na rÈjabhaÔÊ, anuÒÒÈtÈ ca vÊsati. 

   ParipuÓÓÈ ca kinnÈmÈ, kÈnÈmÈ te pavattinÊ. 
   CatuvÊsantarÈyÈnaÑ, pucchitvÈ upasampadÈ. 

   VitthÈyanti ananusiÔÔhÈ, saÑghamajjhe tatheva ca. 
   UpajjhÈgÈha saÑghÈÔi, uttarantaravÈsako. 

   SaÑkaccudakasÈÔi ca, ÈcikkhitvÈna pesaye.  
   BÈlÈ asammatekato, yÈce pucchantarÈyikÈ. 

   Ekato-upasampannÈ, bhikkhusaÑghe tathÈ puna. 
   ChÈyÈ utu divasÈ ca, sa~gÊti tayo nissaye. 

   AÔÔha akaraÓÊyÈni, kÈlaÑ sabbattha aÔÔheva. 
   Na pavÈrenti bhikkhunÊ, bhikkhusaÑghaÑ tatheva ca. 
______________________________________________________________ 
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   KolÈhalaÑ purebhattaÑ, vikÈle ca kolÈhalaÑ. 
   UposathaÑ pavÈraÓaÑ, savacanÊyÈnuvÈdanaÑ. 

   OkÈsaÑ code sÈrenti, paÔikkhittaÑ mahesinÈ. 
   Tatheva bhikkhu bhikkhunÊ, anuÒÒÈtaÑ mahesinÈ. 

   YÈnaÑ gilÈnayuttaÒca, yÈnugghÈtaÉÉhakÈsikÈ. 
   Bhikkhu sikkhÈ sÈmaÓera, sÈmaÓerÊ ca bÈlÈya. 

   AraÒÒe upÈsakena, udosito upassayaÑ.  
   Na sammati navakammaÑ, nisinnagabbha-ekikÈ. 

   SÈgÈraÒca garudhammaÑ, paccakkhÈya ca sa~kami. 
   AbhivÈdanakesÈ ca, nakhÈ ca vaÓakammanÈ. 

   Palla~kena gilÈnÈ ca, vaccaÑ cuÓÓena vÈsitaÑ. 
   JantÈghare paÔisote, atitthe purisena ca.  

   MahÈGotamÊ ÈyÈci, Œnando cÈpi yoniso. 
   ParisÈ catasso honti, pabbajjÈ JinasÈsane. 

   SaÑvegajananatthÈya, saddhammassa ca vuddhiyÈ. 
   ŒturassÈva bhesajjaÑ, evaÑ Buddhena desitaÑ. 

   EvaÑ vinÊtÈ saddhamme, mÈtugÈmÈpi itarÈ. 
   YÈyanti1 accutaÑ ÔhÈnaÑ, yattha gantvÈ na socareti. 
 
 

Bhikkhunikkhandhako niÔÔhito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. TÈyanti (SÊ, SyÈ) 

 



 

11. PaÒcasatikakkhandhaka 
 

1. Sa~gÊtinidÈna 

 437. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo bhikkh| Èmantesi–ekamidÈhaÑ 
Èvuso samayaÑ PÈvÈya KusinÈraÑ addhÈnamaggappaÔipanno mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi. Atha khvÈhaÑ 
Èvuso maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdiÑ. 

 * Tena kho pana samayena aÒÒataro ŒjÊvako KusinÈrÈya 
mandÈravapupphaÑ gahetvÈ pÈvaÑ addhÈnamaggappaÔipanno hoti. 
AddasaÑ kho ahaÑ Èvuso taÑ ÈjÊvakaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna taÑ 
ÈjÊvakaÑ etadavocaÑ “apÈvuso amhÈkaÑ SatthÈraÑ jÈnÈsÊ”ti. ŒmÈvuso 
jÈnÈmi, ajja sattÈhaparinibbuto samaÓo Gotamo, tato me idaÑ 
mandÈravapupphaÑ gahitanti. TatrÈvuso ye te bhikkh| avÊtarÈgÈ, appekacce 
bÈhÈ paggayha kandanti, chinnapÈtaÑ papatanti, ÈvaÔÔanti, vivaÔÔanti, 
“atikhippaÑ BhagavÈ parinibbuto, atikhippaÑ Sugato parinibbuto, 
atikhippaÑ cakkhuÑloke antarahitan”ti. Ye pana te bhikkh| vÊtarÈgÈ, te satÈ 
sampajÈnÈ adhivÈsenti “aniccÈ sa~khÈrÈ, taÑ kutettha labbhÈ”ti. 

 Atha khvÈhaÑ Èvuso te bhikkh| etadavocaÑ “alaÑ Èvuso mÈ socittha, 
mÈ paridevittha, nanvetaÑ Èvuso BhagavatÈ paÔikacceva akkhÈtaÑ 
sabbeheva piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo aÒÒathÈbhÈvo, taÑ 
kutettha Èvuso labbhÈ, ‘yaÑ taÑ jÈtaÑ bh|taÑ sa~khataÑ palokadhammaÑ, 
taÑ vata mÈ palujjÊ’ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊ”ti. 

 Tena kho panÈvuso samayena Subhaddo nÈma vuÉÉhapabbajito tassaÑ 
parisÈyaÑ nisinno hoti. Atha kho Èvuso Subhaddo vuÉÉhapabbajito te 
bhikkh| etadavoca “alaÑ Èvuso mÈ socittha, mÈ paridevittha, sumuttÈ 
mayaÑ tena mahÈsamaÓena, upaddutÈ ca mayaÑ homa ‘idaÑ vo kappati, 
idaÑ vo na kappatÊ’ti, idÈni pana mayaÑ yaÑ icchissÈma taÑ karissÈma, 
yaÑ na icchissÈma na taÑ karissÈmÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 * DÊ 2. 133 piÔÔhepi. 
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handa mayaÑ Èvuso dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyÈma, pure adhammo 
dippati1, dhammo paÔibÈhiyyati, pure avinayo dippati, vinayo paÔibÈhiyyati, 
pure adhammavÈdino balavanto honti, dhammavÈdino dubbalÈ honti, pure 
avinayavÈdino balavanto honti, vinayavÈdino dubbalÈ hontÊti. 

 Tena hi bhante thero bhikkh| uccinat|ti. Atha kho ÈyasmÈ 
MahÈkassapo eken|napaÒca-arahantasatÈni uccini. Bhikkh| ÈyasmantaÑ 
MahÈkassapaÑ etadavocuÑ “ayaÑ bhante ÈyasmÈ Œnando kiÒcÈpi sekkho, 
abhabbo chandÈ dosÈ mohÈ bhayÈ agatiÑ gantuÑ, bahu ca anena Bhagavato 
santike dhammo ca vinayo ca pariyatto, tena hi bhante thero Èyasmantampi 
ŒnandaÑ uccinat|”ti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo Èyasmantampi 
ŒnandaÑ uccini. 

 Atha kho therÈnaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “kattha nu kho mayaÑ 
dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyeyyÈmÈ”ti. Atha kho therÈnaÑ bhikkh|naÑ 
etadahosi “RÈjagahaÑ kho mahÈgocaraÑ pah|tasenÈsanaÑ, yaÑn|na 
mayaÑ RÈjagahe vassaÑ vasantÈ dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyeyyÈma, na 
aÒÒe bhikkh| RÈjagahe vassaÑ upagaccheyyunti. 

 Atha kho ayasmÈ MahÈkassapo saÑghaÑ ÒÈpesi– 
 
 438. “SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
imÈni paÒca bhikkhusatÈni sammanneyya ‘RÈjagahe vassaÑ vasantÈni 
dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyituÑ, na aÒÒehi bhikkh|hi RÈjagahe vassaÑ 
vasitabban’ti, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, imÈni paÒca bhikkhusatÈni sammannati 
‘RÈjagahe vassaÑ vasantÈni dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyituÑ, na aÒÒehi 
bhikkh|hi RÈjagahe vassaÑ vasitabban’ti, yassÈyasmato khamati imesaÑ 
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ sammuti ‘RÈjagahe vassaÑ vasantÈnaÑ 
dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyituÑ na aÒÒehi bhikkh|hi RÈjagahe vassaÑ 
vasitabban’ti, so tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 
______________________________________________________________ 
 1. Dibbati (Ka) 
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 SammatÈni saÑghena imÈni paÒca bhikkhusatÈni ‘RÈjagahe vassaÑ 
vasantÈni dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyituÑ na aÒÒehi bhikkh|hi RÈjagahe 
vassaÑ vasitabban’ti, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Atha kho therÈ bhikkh| RÈjagahaÑ agamaÑsu dhammaÒca vinayaÒca 
sa~gÈyituÑ. Atha kho therÈnaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “BhagavatÈ kho 
Èvuso khaÓÉaphullappaÔisa~kharaÓaÑ vaÓÓitaÑ, handa mayaÑ Èvuso 
paÔhamaÑ mÈsaÑ khaÓÉaphullaÑ paÔisa~kharoma, majjhimaÑ mÈsaÑ 
sannipatitvÈ dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyissÈmÈ”ti. 

 Atha kho therÈ bhikkh| paÔhamaÑ mÈsaÑ khaÓÉaphullaÑ 
paÔisa~khÈriÑsu. Atha kho ÈyasmÈ Œnando “sve sannipÈto1, na kho metaÑ 
patir|paÑ, yohaÑ sekkho samÈno sannipÈtaÑ gaccheyyan”ti bahudeva 
rattiÑ kÈyagatÈya satiyÈ vÊtinÈmetvÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ 
“nipajjissÈmÊ”ti kÈyaÑ Èvajjesi, appattaÒca sÊsaÑ bibbohanaÑ, bh|mito ca 
pÈdÈ muttÈ, etasmiÑ antare anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimucci. 
 
 439. Atha kho ÈyasmÈ Œnando arahÈ samÈno sannipÈtaÑ agamÈsi. Atha 
kho ÈyasmÈ MahÈkassapo saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ UpÈliÑ 
vinayaÑ puccheyyan”ti. 

 ŒyasmÈ UpÈli saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ 
ÈyasmatÈ MahÈkassapena vinayaÑ puÔÔho vissajjeyyan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ UpÈliÑ etadavoca 
“paÔhamaÑ Èvuso UpÈli pÈrÈjikaÑ kattha paÒÒattan”ti. VesaliyaÑ bhanteti. 
KaÑ ÈrabbhÈti. SudinnaÑ kalandaputtaÑ ÈrabbhÈti. KismiÑ vatthusminti. 
Methunadhammeti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ UpÈliÑ 
paÔhamassa pÈrÈjikassa vatthumpi pucchi, nidÈnampi pucchi, puggalampi 
pucchi, paÒÒattimpi pucchi, anupaÒÒattimpi pucchi, Èpattimpi pucchi, 
______________________________________________________________ 
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anÈpattimpi pucchi. DutiyaÑ panÈvuso UpÈli pÈrÈjikaÑ kattha paÒÒattanti. 
RÈjagahe bhanteti. KaÑ ÈrabbhÈti. DhaniyaÑ kumbhakÈraputtaÑ ÈrabbhÈti. 
KismiÑ vatthusminti. AdinnÈdÈneti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo 
ÈyasmantaÑ UpÈliÑ dutiyassa pÈrÈjikassa vatthumpi pucchi, nidÈnampi 
pucchi, puggalampi pucchi, paÒÒattimpi pucchi, anupaÒÒattimpi pucchi, 
Èpattimpi pucchi, anÈpattimpi pucchi. TatiyaÑ panÈvuso UpÈli pÈrÈjikaÑ 
kattha paÒÒattanti. VesÈliyaÑ bhanteti. KaÑ ÈrabbhÈti. Sambahule bhikkh| 
ÈrabbhÈti. KismiÑ vatthusminti. Manussaviggaheti. Atha kho ÈyasmÈ 
MahÈkassapo ÈyasmantaÑ UpÈliÑ tatiyassa pÈrÈjikassa vatthumpi pucchi, 
nidÈnampi pucchi, puggalampi pucchi, paÒÒattimpi pucchi, anupaÒÒattimpi 
pucchi, Èpattimpi pucchi, anÈpattimpi pucchi. CatutthaÑ panÈvuso UpÈli 
pÈrÈjikaÑ kattha paÒÒattanti. VesÈliyaÑ bhanteti. KaÑ ÈrabbhÈti. 
VaggumudÈtÊriye bhikkh| ÈrabbhÈti. KismiÑ vatthusminti. 
Uttarimanussadhammeti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ 
UpÈliÑ catutthassa pÈrÈjikassa vatthumpi pucchi, nidÈnampi pucchi, 
puggalampi pucchi, paÒÒattimpi pucchi, anupaÒÒattimpi pucchi, Èpattimpi 
pucchi, anÈpattimpi pucchi. Eteneva upÈyena ubhatovibha~ge pucchi, puÔÔho 
puÔÔho ÈyasmÈ UpÈli vissajjesi. 
 
 440. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ ŒnandaÑ 
dhammaÑ puccheyyan”ti. 

 ŒyasmÈ Œnando saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ 
ÈyasmatÈ MahÈkassapena dhammaÑ puÔÔho vissajjeyyan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca 
“BrahmajÈlaÑ Èvuso Œnanda kattha bhÈsitan”ti. AntarÈ ca bhante 
RÈjagahaÑ, antarÈ ca NÈÄandaÑ RÈjÈgÈrake AmbalaÔÔhikÈyÈti. KaÑ 
ÈrabbhÈti. SuppiyaÒca paribbÈjakaÑ BrahmadattaÒca mÈÓavanti. Atha kho 
ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BrahmajÈlassa nidÈnampi 
pucchi, puggalampi pucchi. SÈmaÒÒaphalaÑ panÈvuso Œnanda kattha 
bhÈsitanti. RÈjagahe bhante JÊvakambavaneti. Kena saddhinti. AjÈtasattunÈ 

 



484 VinayapiÔaka 

vedehiputtena saddhinti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ sÈmaÒÒaphalassa nidÈnampi pucchi, puggalampi pucchi. Eteneva 
upÈyena paÒcapi nikÈye pucchi, puÔÔho puÔÔho ÈyasmÈ Œnando vissajjesi. 
 

2. KhuddÈnukhuddakasikkhÈpadakathÈ 

 441. Atha kho ÈyasmÈ Œnando there bhikkh| etadavoca “BhagavÈ maÑ 
bhante parinibbÈnakÈle evamÈha ‘Èka~khamÈno Œnanda saÑgho 
mamaccayena khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈni sam|haneyyÈ’ti”. Pucchi 
puna tvaÑ Èvuso Œnanda BhagavantaÑ “katamÈni pana bhante 
khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈnÊ”ti. Na khohaÑ bhante BhagavantaÑ 
pucchiÑ “katamÈni pana bhante khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈnÊ”ti. 
Ekacce therÈ evamÈhaÑsu “cattÈri pÈrÈjikÈni ÔhapetvÈ avasesÈni 
khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈnÊ”ti. Ekacce therÈ evamÈhaÑsu “cattÈri 
pÈrÈjikÈni ÔhapetvÈ terasa saÑghÈdisese ÔhapetvÈ avasesÈni 
khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈnÊ”ti. Ekacce therÈ evamÈhaÑsu “cattÈri 
pÈrÈjikÈni ÔhapetvÈ terasa saÑghÈdisese ÔhapetvÈ dve aniyate ÔhapetvÈ 
avasesÈni khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈnÊ”ti. Ekacce therÈ evamÈhaÑsu 
“cattÈri pÈrÈjikÈni ÔhapetvÈ terasa saÑghÈdisese ÔhapetvÈ dve aniyate 
ÔhapetvÈ tiÑsa nissaggiye pÈcittiye ÔhapetvÈ avasesÈni khuddÈnukhuddakÈni 
sikkhÈpadÈnÊ”ti. Ekacce therÈ evamÈhaÑsu “cattÈri pÈrÈjikÈni ÔhapetvÈ 
terasa saÑghÈdisese ÔhapetvÈ dve aniyate ÔhapetvÈ tiÑsa nissaggiye pÈcittiye 
ÔhapetvÈ dvenavuti pÈcittiye ÔhapetvÈ avasesÈni khuddÈnukhuddakÈni 
sikkhÈpadÈnÊ”ti. Ekacce therÈ evamÈhaÑsu “cattÈri pÈrÈjikÈni ÔhapetvÈ 
terasa saÑghÈdisese ÔhapetvÈ dve aniyate ÔhapetvÈ tiÑsa nissaggiye pÈcittiye 
ÔhapetvÈ dvenavuti pÈcittiye ÔhapetvÈ cattÈro pÈÔidesanÊye ÔhapetvÈ avasesÈni 
khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈnÊ”ti. 
 
 442. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, santamhÈkaÑ sikkhÈpadÈni gihigatÈni 
gihinopi jÈnanti ‘idaÑ vo samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ kappati, idaÑ vo na 
kappatÊ’ti. Sace mayaÑ khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈni sam|hanissÈma, 
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bhavissanti vattÈro ‘dh|makÈlikaÑ samaÓena Gotamena sÈvakÈnaÑ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, yÈvimesaÑ SatthÈ aÔÔhÈsi, tÈvime sikkhÈpadesu 
sikkhiÑsu, yato imesaÑ SatthÈ parinibbuto, na dÈnime sikkhÈpadesu 
sikkhantÊ’ti, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho appaÒÒattaÑ 
nappaÒÒapeyya, paÒÒattaÑ na samucchindeyya, yathÈpaÒÒattesu 
sikkhÈpadesu samÈdÈya vatteyya, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, santamhÈkaÑ sikkhÈpadÈni gihigatÈni 
gihinopi jÈnanti ‘idaÑ vo samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ kappati, idaÑ vo na 
kappatÊ”ti, sace mayaÑ khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈni sam|hanissÈma, 
bhavissanti vattÈro ‘dh|makÈlikaÑ samaÓena Gotamena sÈvakÈnaÑ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, yÈvimesaÑ SatthÈ aÔÔhÈsi, tÈvime sikkhÈpadesu 
sikkhiÑsu, yato imesaÑ SatthÈ parinibbuto, na dÈnime sikkhÈpadesu 
sikkhantÊ’ti, saÑgho appaÒÒattaÑ nappaÒÒapeti, paÒÒattaÑ na 
samucchindati, yathÈpaÒÒattesu sikkhÈpadesu samÈdÈya vattati, 
yassÈyasmato khamati appaÒÒattassa appaÒÒÈpanÈ, paÒÒattassa 
asamucchedo, yathÈpaÒÒattesu sikkhÈpadesu samÈdÈya vattanÈ, so tuÓhassa, 
yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 

 SaÑgho appaÒÒattaÑ nappaÒÒapeti, paÒÒattaÑ na samucchindati, 
yathÈpaÒÒattesu sikkhÈpadesu samÈdÈya vattati, khamati saÑghassa, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 
 
 443. Atha kho therÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavocuÑ “idaÑ 
te Èvuso Œnanda dukkaÔaÑ, yaÑ tvaÑ BhagavantaÑ na pucchi ‘katamÈni 
pana bhante khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈnÊ’ti, desehi taÑ dukkaÔan”ti. 
AhaÑ kho bhante assatiyÈ BhagavantaÑ na pucchiÑ “katamÈni pana bhante 
khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈnÊ”ti, nÈhaÑ taÑ dukkaÔaÑ passÈmi, api 
cÈyasmantÈnaÑ saddhÈya desemi taÑ dukkaÔanti. Idampi te Èvuso Œnanda 
dukkaÔaÑ, yaÑ tvaÑ Bhagavato vassikasÈÔikaÑ akkamitvÈ sibbesi, desehi 
taÑ dukkaÔanti. AhaÑ kho bhante na agÈravena Bhagavato vassikasÈÔikaÑ 
akkamitvÈ sibbesiÑ, nÈhaÑ taÑ dukkaÔaÑ passÈmi, api cÈyasmantÈnaÑ 
saddhÈya desemi taÑ dukkaÔanti. Idampi te Èvuso Œnanda dukkaÔaÑ, yaÑ 
tvaÑ mÈtugÈmehi 
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Bhagavato sarÊraÑ paÔhamaÑ vandÈpesi, tÈsaÑ rodantÊnaÑ Bhagavato 
sarÊraÑ assukena makkhitaÑ, desehi taÑ dukkaÔanti. AhaÑ kho bhante 
“mÈyimÈsaÑ1 vikÈle ahesun”ti mÈtugÈmehi Bhagavato sarÊraÑ paÔhamaÑ 
vandÈpesiÑ, nÈhaÑ taÑ dukkaÔaÑ passÈmi, api cÈyasmantÈnaÑ saddhÈya 
desemi taÑ dukkaÔanti. Idampi te Èvuso Œnanda dukkaÔaÑ, yaÑ tvaÑ 
Bhagavato oÄÈrike nimitte kayiramÈne oÄarike obhÈse kayiramÈne na 
BhagavantaÑ yÈci “tiÔÔhatu BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu Sugato kappaÑ 
bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnan”ti, desehi taÑ dukkaÔanti. AhaÑ kho bhante mÈrena 
pariyuÔÔhitacitto na BhagavantaÑ yÈciÑ “tiÔÔhatu BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu 
Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya 
hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti, nÈhaÑ taÑ dukkaÔaÑ passÈmi, api 
cÈyasmantÈnaÑ saddhÈya desemi taÑ dukkaÔanti. Idampi te Èvuso Œnanda 
dukkaÔaÑ, yaÑ tvaÑ mÈtugÈmassa TathÈgatappavedite dhammavinaye 
pabbajjaÑ ussukkaÑ akÈsi, desehi taÑ dukkaÔanti. AhaÑ kho bhante “ayaÑ 
MahÈpajÈpati GotamÊ Bhagavato mÈtucchÈ ÈpÈdikÈ posikÈ khÊrassa dÈyikÈ 
BhagavantaÑ janettiyÈ kÈla~katÈya thaÒÒaÑ pÈyesÊ”ti mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye pabbajjaÑ ussukkaÑ akÈsiÑ, nÈhaÑ taÑ 
dukkaÔaÑ passÈmi, api cÈyasmantÈnaÑ saddhÈya desemi taÑ dukkaÔanti. 
 
 444. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ PurÈÓo DakkhiÓÈgirismiÑ 
cÈrikaÑ carati mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi 
bhikkhusatehi. Atha kho ÈyasmÈ PurÈÓo therehi bhikkh|hi dhamme ca 
vinaye ca sa~gÊte DakkhiÓÈgirismiÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
RÈjagahaÑ yena VeÄuvanaÑ kalandakanivÈpo yena therÈ bhikkh| 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ therehi bhikkh|hi saddhiÑ paÔisammoditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ PurÈÓaÑ therÈ 
bhikkh| etadavocuÑ “therehi Èvuso PurÈÓa dhammo ca vinayo ca sa~kÊto, 
upehi taÑ sa~gÊtin”ti. Susa~gÊtÈvuso therehi dhammo ca vinayo ca, api ca 
yatheva mayÈ Bhagavato sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ, 
tathevÈhaÑ dhÈressÈmÊti. 
______________________________________________________________ 
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3. BrahmadaÓÉakathÈ 

 445. Atha kho ÈyasmÈ Œnando there bhikkh| etadavoca “BhagavÈ maÑ 
bhante parinibbÈnakÈle evamÈha ‘tena hÈnanda saÑgho mamaccayena 
Channassa bhikkhuno brahmadaÓÉaÑ ÈÓÈpet|’ti”. Pucchi pana tvaÑ Èvuso 
Œnanda BhagavantaÑ “katamo pana bhante brahmadaÓÉo”ti. PucchiÑ 
khohaÑ bhante BhagavantaÑ “katamo pana bhante brahmadaÓÉo”ti. Channo 
Œnanda bhikkhu yaÑ iccheyya taÑ vadeyya, bhikkh|hi Channo bhikkhu 
neva vattabbo, na ovaditabbo, nÈnusÈsitabboti. Tena hÈvuso Œnanda 
tvaÑyeva Channassa bhikkhuno brahmadaÓÉaÑ ÈÓÈpehÊti. KathÈhaÑ bhante 
Channassa bhikkhuno brahmadaÓÉaÑ ÈÓÈpemi, caÓÉo so bhikkhu pharusoti. 
Tena hÈvuso Œnanda bahukehi bhikkh|hi saddhiÑ gacchÈhÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando therÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔissutvÈ mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi nÈvÈya ujjavanikÈya 
KosambiÑ ujjavi, nÈvÈya paccorohitvÈ raÒÒo Udenassa1 uyyÈnassa avid|re 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. Tena kho pana samayena rÈjÈ Udeno 
uyyÈne paricÈresi saddhiÑ orodhena. Assosi kho raÒÒo Udenassa orodho 
“amhÈkaÑ kira Ècariyo ayyo Œnando uyyÈnassa avid|re aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le nisinno”ti. Atha kho raÒÒo Udenassa orodho rÈjÈnaÑ udenaÑ 
etadavoca “amhÈkaÑ kira deva Ècariyo ayyo Œnandeva uyyÈnassa avid|re 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinno, icchÈma mayaÑ deva ayyaÑ ŒnandaÑ 
passitun”ti. Tena hi tumhe samaÓaÑ ŒnandaÑ passathÈti. 

 Atha kho raÒÒo Udenassa orodho yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
EkamantaÑ nisinnaÑ kho raÒÒo Udenassa orodhaÑ ÈyasmÈ Œnando 
dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha 
kho raÒÒo Udenassa orodho ÈyasmatÈ Œnandena dhammiyÈ kathÈya 
sandassito samÈdapito samuttejito sampahaÑsito Èyasmato Œnandassa paÒca 
uttarÈsa~gasatÈni pÈdÈsi. 
______________________________________________________________ 
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atha kho raÒÒo Udenassa orodho Èyasmato Œnandassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ yena rÈjÈ Udeno tenupasa~kami. AddasÈ kho rÈjÈ Udeno 
orodhaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna orodhaÑ etadavoca “api nu kho 
tumhe samaÓaÑ ŒnandaÑ passitthÈ”ti. ApassimhÈ kho mayaÑ deva ayyaÑ 
Œnandanti. Api nu tumhe samaÓassa Œnandassa kiÒci adatthÈti. AdamhÈ kho 
mayaÑ deva ayyassa Œnandassa paÒca uttarÈsa~gasatÈnÊti. RÈjÈ Udeno 
ujjhÈyati khiyyati vipÈceti “kathaÑ hi nÈma samaÓo Œnando tÈva bahuÑ 
cÊvaraÑ paÔiggahessati, dussavÈÓijjaÑ vÈ samaÓo Œnando karissati, 
paggÈhikasÈlaÑ vÈ pasÈressatÊ”ti. 

 Atha kho rÈjÈ Udeno yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
rÈjÈ Udeno ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “ÈgamÈ nu khvidha bho 
Œnanda amhÈkaÑ orodho”ti. ŒgamÈsi kho te idha mahÈrÈja orodhoti. Api 
pana bhoto Œnandassa kiÒci adÈsÊti. AdÈsi kho me mahÈrÈja paÒca 
uttarÈsa~gasatÈnÊti. KiÑ pana bhavaÑ Œnando tÈva bahuÑ cÊvaraÑ 

karissatÊti. Ye1 te mahÈrÈja bhikkh| dubbalacÊvarÈ, tehi saddhiÑ 
saÑvibhajissÈmÊti. YÈni kho pana bho Œnanda porÈÓakÈni dubbalacÊvarÈni, 
tÈni kathaÑ karissathÈti. TÈni mahÈrÈja uttarattharaÓaÑ karissÈmÈti. YÈni 
pana bho Œnanda porÈÓakÈni uttarattharaÓÈni, tÈni kathaÑ karissathÈti. TÈni 
mahÈrÈja bhisicchaviyo karissÈmÈti. YÈ pana bho Œnanda porÈÓakÈ 
bhisicchaviyo, tÈ kathaÑ karissathÈti. TÈ mahÈrÈja bh|mattharaÓaÑ 
karissÈmÈti. YÈni pana bho Œnanda porÈÓakÈni bh|mattharaÓÈni, tÈni 
kathaÑ karissathÈti. TÈni mahÈrÈja pÈdapuÒchaniyo karissÈmÈti. YÈ pana 
bho Œnanda porÈÓakÈ pÈdapuÒchaniyo, tÈ kathaÑ karissathÈti. TÈ mahÈrÈja 
rajoharaÓaÑ karissamÈti. YÈni pana  
______________________________________________________________ 
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bho Œnanda porÈÓakÈni rajoharaÓÈni, tÈni kathaÑ karissathÈti. TÈni 
mahÈrÈja koÔÔetvÈ cikkhallena madditvÈ paribhaÓÉaÑ limpissÈmÈti. 

 Atha kho rÈjÈ Udeno “sabbevime samaÓÈ SakyaputtiyÈ yoniso upanenti, 
na kulavaÑ gamentÊ”ti Èyasmato Œnandassa aÒÒÈnipi paÒca dussasatÈni 
pÈdÈsi. AyaÒcarahi Èyasmato Œnandassa paÔhamaÑ cÊvarabhikkhÈ uppajji 
cÊvarasahassaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena ghositÈrÈmo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho ÈyasmÈ 
Channo yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ ChannaÑ ÈyasmÈ Œnando etadavoca “saÑghena te Èvuso 
Channa brahmadaÓÉo ÈÓÈpito”ti. 

 Katamo pana bhante Œnanda brahmadaÓÉo ÈÓÈpitoti. TvaÑ Èvuso 
Channa bhikkh| yaÑ iccheyyÈsi taÑ vadeyyÈsi, bhikkh|hi tvaÑ neva 
vattabbo, na ovaditabbo, nÈnusÈsitabboti. “NanvÈhaÑ bhante Œnanda hato 
ettÈvatÈ, yatohaÑ bhikkh|hi neva vattabbo, na ovaditabbo, nÈnusÈsitabbo”ti 
tattheva mucchito papato. Atha kho ÈyasmÈ Channo brahmadaÓÉena 
aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpi 
pahitatto viharanto nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÓÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi, 
aÒÒataro ca panÈyasmÈ Channo arahataÑ ahosi. Atha kho ÈyasmÈ Channo 
arahattaÑ patto yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “paÔippassambhehi dÈni me bhante 
Œnanda brahmadaÓÉan”ti. Yadaggena tayÈ Èvuso Channa arahattaÑ 
sacchikataÑ, tadaggena te brahmadaÓÉo paÔippassaddhoti. ImÈya kho pana 
vinayasa~gÊtiyÈ paÒca bhikkhusatÈni an|nÈni anadhikÈni ahesuÑ. TasmÈ 
ayaÑ vinayasa~gÊti “paÒcasatikÈ”ti vuccatÊti. 
 

PaÒcasatikakkhandhako ekÈdasamo. 
 

Imamhi khandhake vatth| tevÊsati.
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TassuddÈnaÑ 

   Parinibbute Sambuddhe, thero Kassapasavhayo. 
   Œmantayi bhikkhugaÓaÑ, saddhammamanupÈlako. 

   PÈvÈyaddhÈnamaggamhi, Subhaddena paveditaÑ. 
   Sa~gÈyissÈma saddhammaÑ, adhammo pure dippati. 

   Eken|na paÒcasataÑ, Œnandampi ca uccini. 
   Dhammavinayasa~gÊtiÑ, vasanto guhamuttame. 

   UpÈliÑ vinayaÑ pucchi, suttantÈnandapaÓÉitaÑ. 
   PiÔakaÑ tÊÓi sa~gÊtiÑ, akaÑsu JinasÈvakÈ. 

   KhuddÈnukhuddake nÈnÈ, yathÈpaÒÒattivattanÈ. 
   Na pucchi akkamitvÈna, vandÈpesi na yÈci ca. 

   PabbajjaÑ mÈtugÈmassa, saddhÈya dukkaÔÈni me. 
   PurÈÓo brahmadaÓÉaÒca, orodho Udenena saha. 

   TÈva bahu dubbalaÒca, uttarattharaÓÈ bhisi. 
   Bh|mattharaÓÈ puÒchaniyo, rajo cikkhallamaddanÈ. 

   SahassacÊvaraÑ uppajji, paÔhamÈnandasavhayo. 
   Tajjito brahmadaÓÉena, catussaccaÑ apÈpuÓi. 
   VasÊbh|tÈ paÒcasatÈ, tasmÈ “paÒcasatÊ” iti. 
 
 

PaÒcasatikakkhandhako niÔÔhito. 

 



          

12. Sattasatikakkhandhaka 
 

1. PaÔhamabhÈÓavÈra 

 446. Tena kho pana samayena vassasataparinibbute Bhagavati VesÈlikÈ 
VajjiputtakÈ bhikkh| VesÈliyaÑ dasa vatth|ni dÊpenti “kappati 
si~giloÓakappo, kappati dva~gulakappo, kappati gÈmantarakappo, kappati 
ÈvÈsakappo, kappati anumatikappo, kappati ÈciÓÓakappo, kappati 
amathitakappo, kappati jaÄogiÑ pÈtuÑ, kappati adasakaÑ nisÊdanaÑ, kappati 
jÈtar|parajatan”ti. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputtoVajjÊsu cÈrikaÑ 
caramÈno yena VesÈlÊ tadavasari, tatra sudaÑ ÈyasmÈ Yaso 
KÈkaÓÉakaputtoVesÈliyaÑ viharati MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho 
pana samayena VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| tadahuposathe kaÑsapÈtiÑ1 
udakena p|retvÈ majjhe bhikkhusaÑghassa ÔhapetvÈ ÈgatÈgate VesÈlike 
upÈsake evaÑ vadanti “dethÈvuso saÑghassa kahÈpaÓampi aÉÉhampi 
pÈdampi mÈsakar|pampi, bhavissati saÑghassa parikkhÈrena karaÓÊyan”ti. 
EvaÑ vutte ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto VesÈlike upÈsake etadavoca 
“mÈvuso adattha saÑghassa kahÈpaÓampi aÉÉhampi pÈdampi 
mÈsakar|pampi, na kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, 
na sÈdiyanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, na paÔiggaÓhanti samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, nikkhittamaÓisuvaÓÓÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ, 
apetajÈtar|parajatÈ”ti. Evampi kho VesÈlikÈ upÈsakÈ ÈyasmatÈ yasena 
KÈkaÓÉakaputtena vuccamÈnÈ adaÑsuyeva saÑghassa kahÈpaÓampi 
aÉÉhampi pÈdampi mÈsakar|pampi. 

 Atha kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| tassÈ rattiyÈ accayena taÑ 
hiraÒÒaÑ bhikkhaggena2 paÔivÊsaÑ3 ÔhapetvÈ bhÈjesuÑ. Atha kho VesÈlikÈ 
VajjiputtakÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ YasaÑ KÈkaÓÉakaputtaÑ etadavocuÑ 
“eso te Èvuso Yasa hiraÒÒassa paÔivÊso”ti. Natthi me Èvuso hiraÒÒassa 
paÔivÊso, nÈhaÑ hiraÒÒaÑ sÈdiyÈmÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÑsacaÔiÑ (SyÈ) 2. Bhikkhuggena (SyÈ) 3. PaÔiviÑsaÑ (SÊ), paÔivisaÑ (SyÈ)

 



492 VinayapiÔaka 

Atha kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| “ayaÑ Èvuso Yaso KÈkaÓÉakaputto 
upÈsake saddhe pasanne akkosati paribhÈsati appasÈdaÑ karoti, handassa 
mayaÑ paÔisÈraÓÊyakammaÑ karomÈ”ti, te tassa paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
akaÑsu. Atha kho ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto VesÈlike Vajjiputtake 
bhikkh| etadavoca “Bhagavato Èvuso paÒÒattaÑ ‘paÔisÈraÓÊyakammakatassa 
bhikkhuno anud|to dÈtabbo’ti, detha me Èvuso anud|taÑ bhikkhun”ti. 

 Atha kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| ekaÑ bhikkhuÑ sammannitvÈ 
Èyasmato Yasassa KÈkaÓÉakaputtassa anud|taÑ adaÑsu. Atha kho ÈyasmÈ 
Yaso KÈkaÓÉakaputto anud|tena bhikkhunÈ saddhiÑ VesÈliÑ pavisitvÈ 
VesÈlike upÈsake etadavoca–ahaÑ kirÈyasmante upÈsake saddhe pasanne 
akkosÈmi paribhÈsÈmi appasÈdaÑ karomi, yohaÑ adhammaÑ “adhammo”ti 
vadÈmi, dhammaÑ “dhammo”ti vadÈmi, avinayaÑ “avinayo”ti vadÈmi, 
vinayaÑ “vinayo”ti vadÈmi. 

 447. EkamidaÑ Èvuso samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme, tatra kho Èvuso BhagavÈ bhikkh| Èmantesi– 
*cattÈrome bhikkhave candimas|riyÈnaÑ upakkilesÈ, yehi upakkilesehi 
upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti, na bhÈsanti, na virocanti. Katame 
cattÈro, abbhaÑ bhikkhave candimas|riyÈnaÑ upakkileso, yena 
upakkilesena upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti, na bhÈsanti, na 
virocanti. MahikÈ bhikkhave candimas|riyÈnaÑ upakkileso, yena 
upakkilesena upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti, na bhÈsanti, na 
virocanti. Dh|marajo bhikkhave candimas|riyÈnaÑ upakkileso, yena 
upakkilesena upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti, na bhÈsanti, na 
virocanti. RÈhu bhikkhave asurindo candimas|riyÈnaÑ upakkileso, yena 
upakkilesena upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti, na bhÈsanti, na 
virocanti. Ime kho bhikkhave cattÈro candimas|riyÈnaÑ upakkilesÈ, yehi 
upakkilesehi upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti, na bhÈsanti, na 
virocanti. Evameva kho bhikkhave cattÈrome samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
upakkilesÈ, yehi upakkilesehi upakkiliÔÔhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 1. 362 piÔÔhepi. 

 



 C|ÄavaggapÈÄi  493
  

na tapanti, na bhÈsanti, na virocanti. Katame cattÈro, santi bhikkhave eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ suraÑ pivanti, merayaÑ pivanti, surÈmerayapÈnÈ 
appaÔiviratÈ, ayaÑ bhikkhave paÔhamo samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkileso, 
yena upakkilesena upakkiliÔÔhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti, na bhÈsanti, 
na virocanti. Puna caparaÑ bhikkhave eke samaÓabrahmaÓÈ methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevanti, methunadhammÈ appaÔiviratÈ, ayaÑ bhikkhave 
dutiyo samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkileso, yena upakkilesena upakkiliÔÔhÈ eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti, na bhÈsanti, na virocanti. Puna caparaÑ 
bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ jÈtar|parajataÑ sÈdiyanti, 
jÈtar|parajatappaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ, ayaÑ bhikkhave tatiyo 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkileso, yena upakkilesena upakkiliÔÔhÈ eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti, na bhÈsanti, na virocanti. Puna caparaÑ 
bhikkhave eke samaÓa brÈhmaÓÈ micchÈjÊvena jÊvitaÑ kappenti, micchÈjÊvÈ 
appaÔiviratÈ, ayaÑ bhikkhave catuttho samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkileso, 
yena upakkilesena upakkiliÔÔhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti, na bhÈsanti, 
na virocanti. Ime kho bhikkhave cattÈro samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkilesÈ, 
yehi upakkilesehi upakkiliÔÔhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti, na bhÈsanti, 
na virocanti. IdamavocÈvuso BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ 
etadavoca SatthÈ. 

  RÈgadosaparikliÔÔhÈ, eke samaÓabrÈhmaÓÈ. 
  AvijjÈnivuÔÈ1 posÈ, piyar|pÈbhinandino. 

  SuraÑ pivanti merayaÑ, paÔisevanti methunaÑ. 
  RajataÑ jÈtar|paÒca, sÈdiyanti aviddas|. 

  MicchÈjÊvena jÊvanti, eke samaÓabrÈhmaÓÈ. 
  Ete upakkilesÈ vuttÈ, BuddhenÈdiccabandhunÈ. 

  Yehi upakkilesehi upakkiliÔÔhÈ, eke samaÓabrÈhmaÓÈ. 
  Na tapanti na bhÈsanti, asuddhÈ sarajÈ magÈ. 

  AndhakÈrena onaddhÈ, taÓhÈdÈsÈ sanettikÈ. 
  VaÉÉhenti kaÔasiÑ ghoraÑ, Èdiyanti punabbhavanti 
______________________________________________________________ 
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 EvaÑvÈdÊ kirÈhaÑ Èyasmante upÈsake saddhe pasanne akkosÈmi 
paribhÈsÈmi appasÈdaÑ karomi, yohaÑ adhammaÑ “adhammo”ti vadÈmi, 
dhammaÑ “dhammo”ti vadÈmi, avinayaÑ “avinayo”ti vadÈmi, vinayaÑ 
“vinayo”ti vadÈmi. 
 
 448. * EkamidaÑ Èvuso samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena rÈjantepure rÈjaparisÈyaÑ 
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarakathÈ udapÈdi “kappati 
samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, sÈdiyanti samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, paÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
jÈtar|parajatan”ti. Tena kho panÈvuso samayena MaÓic|Äako gÈmaÓÊ tassaÑ 
parisÈyaÑ nisinno hoti. Atha kho Èvuso MaÓic|Äako gÈmaÓÊ taÑ parisaÑ 
etadavoca “mÈ ayyÈ evaÑ avacuttha, na kappati samaÓÈnaÑ 
SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, na sÈdiyanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
jÈtar|parajataÑ, na paÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ 
nikkhittamaÓisuvaÓÓÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ apetajÈtar|parajatÈ”ti. Asakkhi 
kho Èvuso MaÓic|Äako gÈmaÓÊ taÑ parisaÑ saÒÒÈpetuÑ. 

 Atha kho Èvuso MaÓic|Äako gÈmaÓÊ taÑ parisaÑ saÒÒÈpetvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Èvuso MaÓic|Äako gÈmaÓÊ 
BhagavantaÑ etadavoca “idha bhante rÈjantepure rÈjaparisÈyaÑ 
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarakathÈ udapÈdi ‘kappati 
samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, sÈdiyanti samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, paÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
jÈtar|parajatan’ti, evaÑ vutte ahaÑ bhante taÑ parisaÑ etadavocaÑ ‘mÈ 
ayyÈ evaÑ avacuttha, na kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ 
jÈtar|parajataÑ, na sÈdiyanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, na 
paÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, nikkhittamaÓisuvaÓÓÈ 
samaÓÈ SakyaputtiyÈ apetajÈtar|parajÈtÈ’ti. AsakkhiÑ kho ahaÑ bhante taÑ 
parisaÑ saÒÒÈpetuÑ, kaccÈhaÑ bhante evaÑ byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva 
Bhagavato homi, na ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhÈmi, dhammassa 
cÈnudhammaÑ byÈkaromi, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ 
ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊ”ti. Taggha tvaÑ gÈmaÓi evaÑ byÈkaramÈno vuttavÈdÊ 
ceva me hosi, na ca maÑ abh|tena 
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abbhÈcikkhasi, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkarosi, na cakoci 
sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati, na hi gÈmaÓi 
kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, na sÈdiyanti samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, na paÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
jÈtar|parajataÑ, nikkhittamaÓisuvaÓÓÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
apetajÈtar|parajatÈ. Yassa kho gÈmaÓi jÈtar|parajataÑ kappati, paÒcapi 
tassa kÈmaguÓÈ kappanti. Yassa paÒca kÈmaguÓÈ kappanti, ekaÑsenetaÑ 
gÈmaÓi dhÈreyyÈsi “assamaÓadhammo asakyaputtiyadhammo”ti. Api cÈhaÑ 
gÈmaÓi evaÑ vadÈmi “tiÓaÑ tiÓatthikena pariyesitabbaÑ, dÈru dÈrutthikena 
pariyesitabbaÑ, sakaÔaÑ sakaÔatthikena pariyesitabbaÑ, puriso 
purisatthikena pariyesidtabbo, na tvevÈhaÑ gÈmaÓÊ kenaci pariyÈyena 
jÈtar|parajataÑ ‘sÈditabbaÑ pariyesitabban’ti vadÈmÊ”ti. 

 EvaÑvÈdÊ kirÈhaÑ Èyasmante upÈsake saddhe pasanne akkosÈmi 
paribhÈsÈmi appasÈdaÑ karomi, yohaÑ adhammaÑ “adhammo”ti vadÈmi, 
dhammaÑ “dhammo”ti vadÈmi, avinayaÑ “avinayo”ti vadÈmi, vinayaÑ 
“vinayo”ti vadÈmi. 
 
 449. * EkamidaÑ Èvuso samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe ÈyasmantaÑ 
UpanandaÑ SakyaputtaÑ Èrabbha jÈtar|parajataÑ paÔikkhipi, sikkhÈpadaÒca 
paÒÒapesi, evaÑvÈdÊ kirÈhaÑ Èyasmante upÈsake saddhe pasanne akkosÈmi 
paribhÈsÈmi appasÈdaÑ karomi, yohaÑ adhammaÑ “adhammo”ti vadÈmi, 
dhammaÑ “dhammo”ti vadÈmi, avinayaÑ “avinayo”ti vÈdÈmi, vinayaÑ 
“vinayo”ti vadÈmÊti. 

 EvaÑ vutte VesÈlikÈ upÈsakÈ ÈyasmantaÑ YasaÑ KÈkaÓÉakaputtaÑ 
etadavocuÑ “ekova bhante ayyo Yaso KÈkaÓÉakaputtosamaÓo Sakyaputtiyo, 
sabbevime assamaÓÈ asakyaputtiyÈ, vasatu bhante ayyo Yaso 
KÈkaÓÉakaputtoVesÈliyaÑ, mayaÑ ayyassa Yasassa KÈkaÓÉakaputtassa 
ussukkaÑ karissÈma 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto VesÈlike upÈsake saÒÒÈpetvÈ anud|tena 
bhikkhunÈ saddhiÑ ÈrÈmaÑ agamÈsi. 

 Atha kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| anud|taÑ bhikkhuÑ 
pucchiÑsu “khamÈpitÈvuso yasena KÈkaÓÉakaputtena VesÈlikÈ 
______________________________________________________________ 
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upÈsakÈ”ti. UpÈsakehi pÈpikaÑ no Èvuso kataÑ, ekova Yaso 
KÈkaÓÉakaputtosamaÓo Sakyaputtiyo kato, sabbeva mayaÑ assamaÓÈ 
asakyaputtiyÈ katÈti. Atha kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| “ayaÑ Èvuso 
Yaso KÈkaÓÉakaputto amhehi asammato gihÊnaÑ pakÈsesi, handassa mayaÑ 
ukkhepanÊyakammaÑ karomÈ”ti, te tassa ukkhepanÊyakammaÑ kattukÈmÈ 
sannipatiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto vehÈsaÑ 
abbhuggantvÈ KosambiyaÑ paccuÔÔhÈsi. 
 
 450. Atha kho ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto PÈveyyakÈnaÒca1 
AvantidakkhiÓÈpathakÈnaÒca bhikkh|naÑ santike d|taÑ pÈhesi “Ègacchantu 
ÈyasmantÈ, imaÑ adhikaraÓaÑ ÈdiyissÈma, pure adhammo dippati, dhammo 
paÔibÈhiyyati, avinayo dippati, vinayo paÔibÈhiyyati, pure adhammavÈdino 
balavanto honti, dhammavÈdino dubbalÈ honti, avinayavÈdino balavanto 
honti, vinayavÈdino dubbalÈ hontÊ”ti. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Sambh|to SÈÓavÈsÊ Ahoga~ge pabbate 
paÔivasati. Atha kho ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto yena Ahoga~go pabbato 
yenÈyasmÈ Sambh|to SÈÓavÈsÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
Sambh|taÑ SÈÓavÈsiÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno 
kho ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto ÈyasmantaÑ Sambh|taÑ SÈÓavÈsiÑ 
etadavoca “ime bhante VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| VesÈliyaÑ dasa 
vatth|ni dÊpenti ‘kappati sa~giloÓakappo, kappati dva~gulakappo, kappati 
gÈmantarakappo, kappati ÈvÈsakappo, kappati anumatikappo, kappati 
ÈciÓÓakappo, kappati amathitakappo, kappati jaÄogiÑ pÈtuÑ, kappati 
adasakaÑ nisÊdanaÑ, kappati jÈtar|parajatan’ti, handa mayaÑ bhante imaÑ 
adhikaraÓaÑ ÈdiyissÈma, pure adhammo dippati, dhammo paÔibÈhiyyati, 
avinayo dippati, vinayo paÔigÈhiyyati, pure adhammavÈdino balavanto honti, 
dhammavÈdino dubbalÈ honti, avinayavÈdino balavanto honti, vinayavÈdino 
dubbalÈ hontÊ”ti. EvamÈvusoti kho ÈyasmÈ Sambh|to SÈÓavÈsÊ Èyasmato 
Yasassa KÈkaÓÉakaputtassa paccassosi. 
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Atha kho saÔÔhimattÈ PÈveyyakÈ bhikkh| sabbe ÈraÒÒikÈ sabbe piÓÓapÈtikÈ 
sabbe paÑsuk|likÈ sabbe tecÊvarikÈ sabbeva arahanto Ahoga~ge pabbate 
sannipatiÑsu. AÔÔhÈsÊtimattÈ AvantidakkhiÓÈpathakÈ bhikkh| appekacce 
ÈraÒÒikÈ appekacce piÓÉapÈtikÈ appekacce paÑsuk|likÈ appekacce 
tecÊvarikÈ sabbeva arahanto Ahoga~ge pabbate sannipatiÑsu. Atha kho 
therÈnaÑ bhikkh|naÑ mantayamÈnÈnaÑ etadahosi “idaÑ kho adhikaraÓaÑ 
kakkhaÄaÒca vÈÄaÒca, kaÑ nu kho mayaÑ pakkhaÑ labheyyÈma yena 
mayaÑ imasmiÑ adhikaraÓe balavantatarÈ assÈmÈ”ti. 
 
 451. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Revato Soreyye paÔivasati 
bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito 
viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo. Atha kho therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Revato Soreyye paÔivasati 
bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito 
viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo, sace mayaÑ ÈyasmantaÑ 
RevataÑ pakkhaÑ labhissÈma, evaÑ mayaÑ imasmiÑ adhikaraÓe 
balavantatarÈ assÈmÈ”ti. Assosi kho ÈyasmÈ Revato dibbÈya sotadhÈtuyÈ 
visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya therÈnaÑ bhikkh|naÑ mantayamÈnÈnaÑ, 
sutvÈnassa etadahosi “idaÑ kho adhikaraÓaÑ kakkhaÄaÒca vÈÄaÒca, na kho 
metaÑ patir|paÑ, yohaÑ evar|pe adhikaraÓe osakkeyyaÑ. IdÈni ca pana te 
bhikkh| Ègacchissanti, sohaÑ tehi ÈkiÓÓo na phÈsu gamissÈmi, yaÑn|nÈhaÑ 
paÔikacceva gaccheyyan”ti. Atha kho ÈyasmÈ Revato SoreyyÈ Sa~kassaÑ 
agamÈsi. 

 Atha kho therÈ bhikkh| SoreyyaÑ gantvÈ pucchiÑsu “kahaÑ ÈyasmÈ 
Revato”ti. Te evamÈhaÑsu “esÈyasmÈ Revato Sa~kassaÑ gato”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ Revato Sa~kassÈ KaÓÓakujjaÑ1 agamÈsi. Atha kho therÈ bhikkh| 
Sa~kassaÑ gantvÈ pucchiÑsu “kahaÑ ÈyasmÈ Revato”ti. Te evamÈhaÑsu 
“esÈyasmÈ Revato KaÓÓakujjaÑ gato”ti. Atha kho ÈyasmÈ Revato 
KaÓÓakujjÈ 
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UdumbaraÑ agamÈsi. Atha kho therÈ bhikkh| KaÓÓakujjaÑ gantvÈ 
pucchiÑsu “kahaÑ ÈyasmÈ Revato”ti. Te evamÈhaÑsu “esÈyasmÈ Revato 
UdumbaraÑ gato”ti. Atha kho ÈyasmÈ Revato UdumbarÈ AggaÄapuraÑ 
agamÈsi. Atha kho therÈ bhikkh| UdumbaraÑ gantvÈ pucchiÑsu “kahaÑ 
ÈyasmÈ Revato”ti. Te evamÈhaÑsu “esÈyasmÈ Revato AggaÄapuraÑ gato”ti. 
Atha kho ÈyasmÈ Revato AggaÄapurÈ SahajÈtiÑ1 agamÈsi. Atha kho therÈ 
bhikkh| AggaÄapuraÑ gantvÈ pucchiÑsu “kahaÑ ÈyasmÈ Revato”ti. Te 
evamÈhaÑsu “esÈyasmÈ Revato SahajÈtiÑ gato”ti. Atha kho therÈ bhikkh| 
ÈyasmantaÑ RevataÑ SahajÈtiyaÑ sambhÈvesuÑ. 
 
 452. Atha kho ÈyasmÈ Sambh|to sÈÓavÈsÊ ÈyasmantaÑ YasaÑ 
KÈkaÓÉakaputtaÑ etadavoca “ayaÑ Èvuso ÈyasmÈ Revato bahussuto 
ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ 
lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo, sace mayaÑ ÈyasmantaÑ RevataÑ paÒhaÑ 
pucchissÈma, paÔibalo ÈyasmÈ Revato ekeneva paÒhena sakalampi rattiÑ 
vÊtinÈmetuÑ, idÈni ca panÈyasmÈ Revato antevÈsikaÑ2 sarabhÈÓakaÑ 
bhikkhuÑ ajjhesissati, so tvaÑ tassa bhikkhuno sarabhaÒÒapariyosÈne 
ÈyasmantaÑ RevataÑ upasa~kamitvÈ imÈni dasa vatth|ni puccheyyÈsÊ”ti. 
“EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto Èyasmato Sambh|tassa 
SÈÓavÈsissa paccassosi. Atha kho ÈyasmÈ Revato antevÈsikaÑ 
sarabhÈÓakaÑ bhikkhuÑ ajjhesi. Atha kho ÈyasmÈ Yaso 
KÈkaÓÉakaputtotassa bhikkhuno sarabhaÒÒapariyosÈne yenÈyasmÈ Revato 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ RevataÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto 
ÈyasmantaÑ RevataÑ etadavoca “kappati bhante si~giloÓakappo”ti. Ko so 
Èvuso si~giloÓakappoti. Kappati bhante si~ginÈ loÓaÑ pariharituÑ “yattha 
aloÓakaÑ bhavissati, tattha paribhuÒjissÈmÊ”ti. NÈvuso kappatÊti. Kappati 
bhante 
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dva~gulakappoti. Ko so Èvuso dva~gulakappoti. Kappati bhante dva~gulÈya 
chÈyÈya vÊtivattÈya vikÈle bhojanaÑ bhuÒjitunti. NÈvuso kappatÊti. Kappati 
bhante gÈmantarakappoti. Ko so Èvuso gÈmantarakappoti. Kappati bhante 
“idÈni gÈmantaraÑ gamissÈmÊ”ti bhuttÈvinÈ pavÈritena anatirittaÑ bhojanaÑ 
bhuÒjitunti. NÈvuso kappatÊti. Kappati bhante ÈvÈsakappoti. Ko so Èvuso 
ÈvÈsakappoti. Kappati bhante sambahulÈ ÈvÈsÈ samÈnasÊmÈ nÈnuposathaÑ 
kÈtunti. NÈvuso kappatÊti. Kappati bhante anumatikappoti. Ko so Èvuso 
anumatikappoti. Kappati bhante vaggena saÑghena kammaÑ kÈtuÑ “Ègate 

bhikkh| anumÈnessÈmÈ”ti1. NÈvuso kappatÊti. Kappati bhante 
ÈciÓÓakappoti. Ko so Èvuso ÈciÓÓakappoti. Kappati bhante idaÑ me 
upajjhÈyena ajjhÈciÓÓaÑ, idaÑ me Ècariyena ajjhÈciÓÓaÑ, taÑ 
ajjhÈcaritunti. ŒciÓÓakappo kho Èvuso ekacco kappati, ekacco na kappatÊti. 
Kappati bhante amathitakappoti. Ko so Èvuso amathitakappoti. Kappati 
bhante yaÑ taÑ khÊraÑ khÊrabhÈvaÑ vijahitaÑ asampattaÑ dadhibhÈvaÑ, 
taÑ bhuttÈvinÈ pavÈritena anatirittaÑ pÈtunti. NÈvuso kappatÊti. Kappati 
bhante jaÄogiÑ pÈtunti. KÈ sÈ Èvuso jaÄogÊti. Kappati bhante yÈ sÈ surÈ ÈsutÈ 
asampattÈ majjabhÈvaÑ sÈ pÈtunti. NÈvuso kappatÊti. Kappati bhante 
adasakaÑ nisÊdananti. NÈvuso kappatÊti. Kappati bhante jÈtar|parajatanti. 
NÈvuso kappatÊti. Ime bhante VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| VesÈliyaÑ 
imÈni dasa vatth|ni dÊpenti, handa mayaÑ bhante imaÑ adhikaraÓaÑ 
ÈdiyissÈma, pure adhammo dippati, dhammo paÔibÈhiyyati, avinayo dippati, 
vinayo paÔibÈhiyyati, pure adhammavÈdino balavanto honti, dhammavÈdino 
dubbalÈ honti, avinayavÈdino balavanto honti, vinayavÈdino dubbalÈ hontÊti. 
“EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ Revato Èyasmato Yasassa KÈkaÓÉakaputtassa 
paccassosi. 
 

PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
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2. DutiyabhÈÓavÈra 

 453. AssosuÑ kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| “yaso kira 
KÈkaÓÉakaputto idaÑ adhikaraÓaÑ ÈdiyitukÈmo pakkhaÑ pariyesati, labhati 
ca kira pakkhan”ti. Atha kho VesÈlikÈnaÑ VajjiputtakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
etadahosi “idaÑ kho adhikaraÓaÑ kakkhaÄaÒca vÈÄaÒca, kaÑ nu kho mayaÑ 
pakkhaÑ labheyyÈma, yena mayaÑ imasmiÑ adhikaraÓe balavantatarÈ 
assÈmÈ”ti. 

 Atha kho VesÈlikÈnaÑ VajjiputtakÈnaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ 
kho ÈyasmÈ Revato bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo 
mÈtikÈdharo paÓÉito viyatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo, sace 
mayaÑ ÈyasmantaÑ RevataÑ pakkhaÑ labheyyÈma, evaÑ mayaÑ imasmiÑ 
adhikaraÓe balavantatarÈ assÈmÈ”ti. 

 Atha kho VesÈlikÈ Vajjiputtaka bhikkh| pah|taÑ sÈmaÓakaÑ 
parikkhÈraÑ paÔiyÈdesuÑ pattampi cÊvarampi nisÊdanampi s|cigharampi 
kÈyabandhanampi parissÈvanampi dhammakaraÓampi, atha kho VesÈlikÈ 
VajjiputtakÈ bhikkh| taÑ sÈmaÓakaÑ parikkhÈraÑ ÈdÈya nÈvÈya SahajÈtiÑ 
ujjaviÑsu, nÈvÈya paccorohitvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le bhattavissaggaÑ 
karonti. Atha kho ÈyasmÈto SÈÄhassa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso 
parivitakko udapÈdi “ke nu kho dhammavÈdino pÈcÊnakÈ vÈ bhikkh|, 
PÈveyyakÈ vÈ”ti. Atha kho Èyasmato SÈÄhassa dhammaÒca vinayaÒca cetasÈ 
paccavekkhantassa etadahosi adhammavÈdino pÈcÊnakÈ bhikkh|, 
dhammavÈdino PÈveyyakÈ1 bhikkh|”ti. 

 Atha kho aÒÒatarÈ SuddhÈvÈsakÈyikÈ devatÈ Èyasmato SÈÄhassa cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈpuriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ 
pasÈreyya pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya evameva suddhÈvÈsesu devesu 
antarahitÈ Èyasmato SÈÄhassa sammukhe pÈturahosi. Atha kho sÈ devatÈ 
ÈyasmantaÑ SÈÄhaÑ etadavoca “sÈdhu bhante SÈÄha, adhammavÈdÊ pÈcÊnakÈ 
bhikkh|, dhammavÈdÊ PÈveyyakÈ bhikkh|, tena hi bhante SÈÄha 
yathÈdhammo tathÈ tiÔÔhÈhÊ”ti. Pubbepi cÈhaÑ devate etarahi ca 
yathÈdhammo tathÈ 
______________________________________________________________ 
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Ôhito, api cÈhaÑ na tÈva diÔÔhiÑ Èvi karomi “appeva nÈma maÑ imasmiÑ 
adhikaraÓe sammanneyyÈ”ti. 
 
 454. Atha kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| taÑ sÈmaÓakaÑ 
parikkhÈraÑ ÈdÈya yenÈyasmÈ Revato tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ RevataÑ etadavocuÑ “paÔiggaÓhÈtu bhante thero sÈmaÓakaÑ 
parikkhÈraÑ pattampi cÊvarampi nisÊdanampi s|cigharampi 
kÈyabandhanampi parissÈvanampi dhammakaraÓampÊ”ti. “AlaÑ Èvuso, 
paripuÓÓaÑ me pattacÊvaran”ti na icchi paÔiggahetuÑ. 

 Tena kho pana samayena Uttaro nÈma bhikkhu vÊsativasso Èyasmato 
Revatassa upaÔÔhÈko hoti. Atha kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| 
yenÈyasmÈ Uttaro tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UttaraÑ 
etadavocuÑ “paÔiggaÓhÈtu ÈyasmÈ Uttaro sÈmaÓakaÑ parikkhÈraÑ pattampi 
cÊvarampi nisÊdanampi s|cigharampi kÈyabandhanampi parissÈvanampi 
dhammakaraÓampÊ”ti. “AlaÑ Èvuso, paripuÓÓaÑ me pattacÊvaran”ti na icchi 
paÔiggahetuÑ. ManussÈ kho Èvuso Uttara Bhagavato sÈmaÓakaÑ 
parikkhÈraÑ upanÈmenti, sace BhagavÈ paÔiggaÓhÈti, teneva attamanÈ honti. 
No ce BhagavÈ paÔiggaÓhÈti. Œyasmato1 Œnandassa upanÈmenti 
“paÔiggaÓhÈtu bhante thero sÈmaÓakaÑ parikkhÈraÑ, yathÈ BhagavatÈ 
paÔiggahito, evameva so bhavissatÊ”ti. PaÔiggaÓhÈtu ÈyasmÈ Uttaro 
sÈmaÓakaÑ parikkhÈraÑ, yathÈ therena paÔiggahito, evameva so 
bhavissatÊti. Atha kho ÈyasmÈ Uttaro VesÈlikehi vajjiputtehi bhikkh|hi 
nippÊÄiyamÈno ekaÑ cÊvaraÑ aggahesi. VadeyyÈtha Èvuso yena atthoti. 
EttakaÑ ÈyasmÈ Uttaro theraÑ vadetu “ettakaÒca bhante thero 
saÑghamajjhe vadetu, puratthimesu janapadesu BuddhÈ Bhagavanto 
uppajjanti. DhammavÈdÊ pÈcÊnakÈ bhikkh|, adhammavÈdÊ PÈveyyakÈ 
bhikkh|”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ Uttaro VesÈlikÈnaÑ 
VajjiputtakÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Revato tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ RevataÑ etadavoca “ettakaÑ bhante thero 
saÑghamajjhe vadetu, puratthimesu janapadesu BuddhÈ Bhagavanto 
______________________________________________________________ 
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uppajjanti. DhammavÈdÊ pÈcÊnakÈ bhikkh|, adhammavÈdÊ PÈveyyakÈ 
bhikkh|”ti. “Adhamme maÑ tvaÑ bhikkhu niyojesÊ”ti thero ÈyasmantaÑ 
UttaraÑ paÓÈmesi. 

 Atha kho VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ UttaraÑ 
etadavocuÑ “kiÑ Èvuso Uttara thero ÈhÈ”ti. PÈpikaÑ no Èvuso kataÑ, 
“adhamme maÑ tvaÑ bhikkhu niyojesÊ”ti thero maÑ paÓÈmesÊti. Nanu 
tvaÑ Èvuso1 vuÉÉho vÊsativassosÊti. ŒmÈvuso, api ca mayaÑ garunissayaÑ 
gaÓhÈmÈti. 
 
 455. Atha kho saÑgho taÑ adhikaraÓaÑ vinicchinitukÈmo sannipati, 
atha kho ÈyasmÈ Revato saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, sace mayaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ idha 
v|pasamessÈma, siyÈpi m|lÈdÈyakÈ2 bhikkh| punakammÈya ukkoÔeyyuÑ, 
yadi saÑghassa pattakallaÑ, yatthevimaÑ adhikaraÓaÑ samuppannaÑ, 
saÑgho tatthevimaÑ adhikaraÓaÑ v|pasameyyÈ”ti. 

 Atha kho therÈ bhikkh| VesÈliÑ agamaÑsu taÑ adhikaraÓaÑ 
vinicchinitukÈmÈ. 

 Tena kho pana samayena SabbakÈmÊ nÈma pathabyÈ saÑghatthero 
vÊsavassasatiko upasampadÈya Èyasmato Œnandassa saddhivihÈriko 
VesÈliyaÑ paÔivasati. Atha kho ÈyasmÈ Revato ÈyasmantaÑ Sambh|taÑ 
SÈÓavÈsiÑ etadavoca “ahaÑ Èvuso yasmiÑ vihÈre SabbakÈmÊ thero viharati, 
taÑ vihÈraÑ upagacchÈmi, so tvaÑ kÈlasseva ÈyasmantaÑ SabbakÈmiÑ 
upasa~kamitvÈ imÈni dasa vatth|ni puccheyyÈsÊ”ti. 

 “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Sambh|to SÈÓavÈsÊ Èyasmato Revatassa 
paccassosi. Atha kho ÈyasmÈ Revato yasmiÑ vihÈre SabbakÈmÊ thero 
viharati taÑ vihÈraÑ upagacchi. Gabbhe Èyasmato SabbakÈmissa senÈsanaÑ 
paÒÒattaÑ hoti, gabbhappamukhe Èyasmato Revatassa. Atha kho ÈyasmÈ 
Revato “ayaÑ thero mahallako, na nipajjatÊ”ti na seyyaÑ kappesi, ÈyasmÈ 
SabbakÈmÊ “ayaÑ bhikkhu Ègantuko kilanto na nipajjatÊ”ti na seyyaÑ 
kappesi. Atha kho 
______________________________________________________________ 
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ÈyasmÈ SabbakÈmÊ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya ÈyasmantaÑ 
RevataÑ etadavoca “katamena tvaÑ bh|mi vihÈrena etarahi bahulaÑ 
viharasÊ”ti. MettÈvihÈrena kho ahaÑ bhante etarahi bahulaÑ viharÈmÊti. 
KullakavihÈrena kira tvaÑ bh|mi etarahi bahulaÑ viharasi, kullakavihÈro 
eso1 bh|mi, yadidaÑ mettÈti. Pubbepi me bhante gihibh|tassa ÈciÓÓÈ mettÈ, 
tenÈhaÑ etarahipi mettÈvihÈrena bahulaÑ viharÈmi, api ca mayÈ 
cirappattaÑ arahattanti. Thero pana bhante katamena vihÈrena etarahi 
bahulaÑ viharatÊti. SuÒÒatÈvihÈrena kho ahaÑ bh|mi etarahi bahulaÑ 
viharÈmÊti. MahÈpurisavihÈrena kira bhante thero etarahi bahulaÑ viharati, 
mahÈpurisavihÈro eso bhante, yadidaÑ suÒÒatÈti. Pubbepi me bh|mi 
gihibh|tassa ÈciÓÓÈ suÒÒatÈ, tenÈhaÑ etarahipi suÒÒÈtÈvihÈrena bahulaÑ 
viharÈmi, api ca mayÈ cirappattaÑ arahattanti. AyaÒcarahi therenaÑ 
bhikkh|naÑ antarÈkathÈ vippakatÈ, athÈyasmÈ Sambh|to SÈÓavÈsÊ tasmiÑ 
anuppatto hoti. Atha kho ÈyasmÈ Sambh|to SÈÓavÈsÊ yenÈyasmÈ SabbakÈmÊ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SabbakÈmiÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Sambh|to SÈÓavÈsÊ 
ÈyasmantaÑ SabbakÈmiÑ etadavoca “ime bhante VesÈlikÈ VajjiputtakÈ 
bhikkh| VesÈliyaÑ dasa vatth|ni dÊpenti ‘kappati si~giloÓakappo, kappati 
dva~gulakappo, kappati gÈmantarakappo, kappati ÈvÈsakappo, kappati 
anumatikappo, kappati ÈciÓÓakappo, kappati amathitakappo, kappati jaÄogiÑ 
pÈtuÑ, kappati adasakaÑ nisÊdanaÑ, kappati jÈtar|parajatan”ti. Therena 
bhante upajjhÈyassa m|le bahu dhammo ca vinayo ca pariyatto, theressa 
bhante dhammaÒca vinayaÒca paccavekkhantassa kathaÑ hoti “ke nu kho 
dhammavÈdino, pÈcÊnakÈ vÈ bhikkh|, PÈveyyakÈ vÈ”ti. TayÈpi kho Èvuso 
upajjhÈyassa m|le bahu dhammo ca vinayo ca pariyatto, tuyhaÑ pana Èvuso 
dhammaÒca vinayaÒca paccavekkhantassa kathaÑ hoti “ke nu kho 
dhammavÈdino pÈcÊnakÈ vÈ bhikkh|, PÈveyyakÈ vÈ”ti. MayhaÑ kho bhante 
dhammaÒca vinayaÒca paccavekkhantassa evaÑ hoti “adhammavÈdÊ 
pÈcÊnakÈ bhikkh|, dhammavÈdÊ PÈveyyakÈ bhikkh|”ti. Api cÈhaÑ 
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na tÈva diÔÔhiÑ Èvi karomi “appeva nÈma maÑ imasmiÑ adhikaraÓe 
sammanneyyÈ”ti. Mayhampi kho Èvuso dhammaÒca vinayaÒca 
paccavekkhantassa evaÑ hoti “adhammavÈdÊ pÈcÊnakÈ bhikkh|, 
dhammavÈdÊ PÈveyyakÈ bhikkh|”ti. Api cÈhaÑ na tÈva diÔÔhiÑ Èvi karomi 
“appeva nÈma maÑ imasmiÑ adhikaraÓe sammanneyyÈ”ti. 
 
 456. Atha kho saÑgho taÑ adhikaraÓaÑ vinicchinitukÈmo sannipati, 
tasmiÑ kho pana adhikaraÓe vinicchiyamÈne anaggÈni ceva bhassÈni 
jÈyanti, na cekassa bhÈsitassa attho viÒÒÈyati, atha kho ÈyasmÈ Revato 
saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ imasmiÑ adhikaraÓe 
vinicchiyamÈne anaggÈni ceva bhassÈni jÈyanti, na cekassa bhÈsitassa attho 
viÒÒÈyati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho imaÑ adhikaraÓaÑ 
ubbÈhikÈya v|pasameyyÈ”ti. SaÑgho cattÈro pÈcÊnake bhikkh| cattÈro 
pÈveyyake bhikkh| uccini, “pÈcÊnakÈnaÑ bhikkh|naÑ ÈyasmantaÒca 
SabbakÈmiÑ ÈyasmantaÒca SÈÄhaÑ ÈyasmantaÒca KhujjasobhitaÑ 
ÈyasmantaÒca VÈsabhagÈmikaÑ, PÈveyyakÈnaÑ bhikkh|naÑ ÈyasmantaÒca 
RevataÑ ÈyasmantaÒca Sambh|taÑ SÈÓavÈsiÑ ÈyasmantaÒca YasaÑ 
KÈkaÓÉakaputtaÑ ÈyasmantaÒca Sumanan”ti. Atha kho ÈyasmÈ Revato 
saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ imasmiÑ adhikaraÓe 
vinicchiyamÈne anaggÈni ceva bhassÈni jÈyanti. Na cekassa bhÈsitassa attho 
viÒÒÈyati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho cattÈro pÈcÊnake bhikkh| 
cattÈro PÈveyyake bhikkh| sammanneyya ubbÈhikÈya imaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasametuÑ, esÈ Òatti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ imasmiÑ adhikaraÓe 
vinicchiyamÈne anaggÈni ceva bhassÈni jÈyanti, na cekassa bhÈsitassa attho 
viÒÒÈyati, saÑgho cattÈro pÈcÊnake bhikkh| cattÈro PÈveyyake bhikkh| 
sammannati ubbÈhikÈya imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, yassÈyasmato 
khamati catunnaÑ pÈcÊnakÈnaÑ bhikkh|naÑ catunnaÑ PÈveyyakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ sammuti ubbÈhikÈya imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, so 
tuÓhassa, yassa nakkhamati, so bhÈseyya. 
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 SammatÈ saÑghena cattÈro pÈcÊnakÈ bhikkh| cattÈro PÈveyyakÈ 
bhikkh| ubbÈhikÈya imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ, khamati saÑghassa, 
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti. 

 Tena kho pana samayena Ajito nÈma bhikkhu dasavasso saÑghassa 
pÈtimokkhuddesako hoti. Atha kho saÑgho Èyasmantampi AjitaÑ 
sammannati therÈnaÑ bhikkh|naÑ ÈsanapaÒÒÈpakaÑ. Atha kho therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ etadahosi “kattha nu kho mayaÑ imaÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasameyyÈmÈ”ti. Atha kho therÈnaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ kho 
VÈlikÈrÈmo ramaÓÊyo appasaddo appanigghoso, yaÑn|na mayaÑ 
VÈlikÈrÈme imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasameyyÈmÈ”ti. 
 
 457. Atha kho therÈ bhikkh| VÈlikÈrÈmaÑ agamaÑsu taÑ adhikaraÓaÑ 
vinicchinitukÈmÈ. Atha kho ÈyasmÈ Revato saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ 
ÈyasmantaÑ SabbakÈmiÑ vinayaÑ puccheyyan”ti. 

 ŒyasmÈ SabbakÈmÊ saÑghaÑ ÒÈpesi– 

 “SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ Revatena 
vinayaÑ puÔÔho vissajjeyyan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Revato ÈyasmantaÑ SabbakÈmiÑ etadavoca “kappati 
bhante si~giloÓakappo”ti. Ko so Èvuso si~giloÓakappoti. Kappati bhante 
si~ginÈ loÓaÑ pariharituÑ “yattha aloÓakaÑ bhavissati, tattha 
paribhuÒjissÈmÈ”ti. NÈvuso kappatÊti. * Kattha paÔikkhittanti. SÈvatthiyaÑ 
suttavibha~geti. KiÑ ÈpajjatÊti. SannidhikÈrakabhojane pÈcittiyanti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ paÔhamaÑ vatthu saÑghena 
vinicchitaÑ, itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, 
idaÑ paÔhamaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (1) 

 Kappati bhante dva~gulakappoti. Ko so Èvuso dva~gulakappoti. Kappati 
bhante dva~gulÈya chÈyÈya vÊtivattÈya vikÈle bhojanaÑ 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 117 piÔÔhe. 
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bhuÒjitunti. NÈvuso kappatÊti.1 Kattha paÔikkhittanti. RÈjagahe 
suttavibha~geti. KiÑ ÈpajjatÊti. VikÈlabhojane pÈcittiyanti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ dutiyaÑ vatthu saÑghena vinicchitaÑ, 
itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, idaÑ 
dutiyaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (2) 

 Kappati bhante gÈmantarakappoti. Ko so Èvuso gÈmantarakappoti. 
Kappati bhante “idÈni gÈmantaraÑ gamissÈmÊ”ti bhuttÈvinÈ pavÈritena 
anatirittaÑ bhojanaÑ bhuÒjitunti. NÈvuso kappatÊti.2 Kattha paÔikkhittanti. 
SÈvatthiyaÑ suttavibha~geti. KiÑ ÈpajjatÊti. Anatirittabhojane pÈcittiyanti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ tatiyaÑ vatthu saÑghena vinicchitaÑ, 
itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, idaÑ 
tatiyaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (3) 

 Kappati bhante ÈvÈsakappoti. Ko so Èvuso ÈvÈsakappoti. Kappati bhante 
sambahulÈ ÈvÈsÈ samÈnasÊmÈnÈnuposathaÑ kÈtunti. NÈvuso kappatÊti.3 
Kattha paÔikkhittanti. RÈjagahe uposathasaÑyutteti. KiÑ ÈpajjatÊti. 
vinayÈtisÈre dukkaÔanti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ catutthaÑ vatthu saÑghena 
vinicchitaÑ, itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, 
idaÑ catutthaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (4) 

 Kappati bhante anumatikappoti. Ko so Èvuso anumatikappoti. Kappati 
bhante vaggena saÑghena kammaÑ kÈtuÑ “Ègate bhikkh| 
anumÈnessÈmÈ”ti. NÈvuso kappatÊti.4 Kattha paÔikkhittanti. Campeyyake 
vinayavatthusminti. KiÑ ÈpajjatÊti. vinayÈtisÈre dukkaÔanti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ paÒcamaÑ vatthu saÑghena 
vinicchitaÑ, itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, 
idaÑ paÒcamaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (5) 

 Kappati bhante ÈciÓÓakappoti. Ko so Èvuso ÈciÓÓakappoti. Kappati 
bhante idaÑ me upajjhÈyena ajjhÈciÓÓaÑ, idaÑ me 
______________________________________________________________ 
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Ècariyena ajjhÈciÓÓaÑ, taÑ ajjhÈcaritunti. ŒciÓÓakappo kho Èvuso ekacco 
kappati, ekacco na kappatÊti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ chaÔÔhaÑ vatthu saÑghena 
vinicchitaÑ, itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, 
idaÑ chaÔÔhaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (6) 

 Kappati bhante amathitakappoti. Ko so Èvuso amathitakappoti. Kappati 
bhante yaÑ taÑ khÊraÑ khÊrabhÈvaÑ vijahitaÑ asampattaÑ dadhibhÈvaÑ, 
taÑ bhuttÈvinÈ pavÈritena anatirittaÑ pÈtunti. NÈvuso kappatÊti.1 Kattha 
paÔikkhittanti. SÈvatthiyaÑ suttavibha~geti. KiÑ ÈpajjatÊti. Anatirittabhojane 
pÈcittiyanti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ sattamaÑ vatthu saÑghena 
vinicchitaÑ, itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, 
idaÑ sattamaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (7) 

 Kappati bhante jaÄogiÑ pÈtunti. KÈ sÈ Èvuso jaÄogÊti. Kappati bhante yÈ 
sÈ surÈ ÈsutÈ asampattÈ majjabhÈvaÑ sÈ pÈtunti. NÈvuso kappatÊti.2 Kattha 
paÔikkhittanti. KosambiyaÑ suttavibha~geti. KiÑ ÈpajjatÊti. SurÈmerayapÈne 
pÈcittiyanti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ aÔÔhamaÑ vatthu saÑghena 
vinicchitaÑ, itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, 
idaÑ aÔÔhamaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (8) 

 Kappati bhante adasakaÑ nisÊdananti. NÈvuso kappatÊti.3 Kattha 
paÔikkhittanti. SÈvatthiyaÑ suttavibha~geti. KiÑ ÈpajjatÊti. Chedanake 
pÈcittiyanti. 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ navamaÑ vatthu saÑghena 
vinicchitaÑ, itipidaÑ vatthu uddhambaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, 
idaÑ navamaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (9) 

 Kappati bhante jÈtar|parajatanti. NÈvuso kappatÊti.4 Kattha 
paÔikkhittanti. RÈjagahe suttavibha~geti. KiÑ ÈpajjatÊti. 
JÈtar|parajatapaÔiggahaÓe pÈcittiyanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 109 piÔÔhe. 2. Vi 2. 145 piÔÔhe. 3. Vi 2. 221 piÔÔhe. 4. Vi 1. 344 piÔÔhe. 
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 SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ dasamaÑ vatthu saÑghena 
vinicchitaÑ, itipidaÑ vatthu uddhammaÑ ubbinayaÑ apagatasatthusÈsanaÑ, 
idaÑ dasamaÑ salÈkaÑ nikkhipÈmi. (10) 

 SuÓÈtu me bhante saÑgho, imÈni dasa vatth|ni saÑghena vinicchitÈni 
“itipimÈni dasavatth|ni uddhammÈni ubbinayÈni apagatasatthusÈsanÈnÊ”ti.  
 
 458. NihatametaÑ Èvuso adhikaraÓaÑ santaÑ v|pasantaÑ 
suv|pasantaÑ, api ca maÑ tvaÑ Èvuso saÑghamajjhepi imÈni dasa vatth|ni 
puccheyyÈsi tesaÑ bhikkh|naÑ saÒÒattiyÈti. Atha kho ÈyasmÈ Revato 
ÈyasmantaÑ SabbakÈmiÑ saÑghamajjhepi imÈni dasa vatth|ni pucchi, 
puÔÔho puÔÔho ÈyasmÈ SabbakÈmÊ vissajjesi. ImÈyÈ kho pana vinayasa~gÊtiyÈ 
satta bhikkhusatÈni an|nÈni anadhikÈni ahesuÑ, tasmÈyaÑ vinayasa~gÊti 
“sattasatikÈ”ti vuccatÊti. 

Sattasatikakkhandhako dvÈdasamo. 

Imamhi khandhake vatth| paÒcavÊsati. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dasa vatth|ni p|retvÈ, kammaÑ d|tena pÈvisi. 
   CattÈro puna r|paÒca, Kosambi ca PÈveyyako. 

   Maggo SoreyyaÑ Sa~kassaÑ, KaÓÓakujjaÑ UdumbaraÑ. 
   SahajÈti ca majjhesi, assosi kaÑ nu kho mayaÑ. 

   PattanÈvÈya ujjavi, rahosi upanÈmayaÑ1. 
   Garu2 saÑgho ca VesÈliÑ, mettÈ saÑgho ubbÈhikÈti. 

Sattasatikakkhandhako niÔÔhito. 

C|Äavaggo3 niÔÔhito. 
 

C|ÄavaggapÈÄi niÔÔhitÈ. 
 
______________________________________________________________ 
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PabbÈjanÊyakammassa 
    paÔippassambhanakammavÈcÈ36 
ParasammutÊ 464 
ParimÈÓÈ paÔicchannÈyo 158 
ParivattanÈni 328 
Parivasanto bhikkhu 
    ÈpattiyÈ adassane 
    ukkhipiyyati 155 
Parivasanto bhikkhu  
    ÈpattiyÈ appaÔikamme 
    ukkhipiyyati 155 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Parivasanto bhikkhu 
    pÈpikÈya tiÔÔhiyÈ 
    appaÔinissagge ukkhipiyyati 155 
Parivasanto bhikkhu 
    khittacitto 155 
Parivasanto bhikkhu  
    vibbhamati 154 
Parivasanto bhikkhu  
    sÈmaÓero hoti 154-5 
Parivasanto bhikkhu vedanÈÔÔo 155 
ParissÈvanaÑ 255 
PalÈlapÊÔhaÑ 294 
PalitaÑ 275 
PavattinÊ 463, 465 
PavÈraÓÈyÈcakasammuti- 
    kammavÈcÈ 469 
PassÈvaÑ 282 
PassÈvakumbhÊ 282 
PassÈvadoÓikaÑ 283 
PassÈvapÈdukaÑ 282 
PÈkÈrÈ tayo 260, 282, 
 283, 284, 299 
PÈtimokkhaÔÔhapanaÑ 424 
PÈtimokkhaÑ na ÔhapetabbaÑ 425 
PÈtimokkhaÔÔhapanaÒatti 424, 429, 
 430, 431, 432, 
 433, 434 
PÈtimokkhaÔÔhapanaÑ  
    adhammikaÑ ekaÑ 426 
PÈtimokkhaÔÔhapanÈni  
    adhammikÈni 426-7-8 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈtimokkhaÔÔhapanaÑ  
    dhammikaÑ ekaÑ 426 
PÈtimokkhaÔÔhapanÈni 
    dhammikÈni 426-7-8 
PÈdaghaÑsanÊ 268 
PÈdapuÒchanÊ 328 
PÈnÊyamaÓÉapaÑ 299 
PÈnÊyasÈlÈ 299 
PÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
    appaÔinissagge ukkhepanÊya- 
    kammaÑ 70                        BÊjaniyo tisso 269 
PÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
    appaÔinissagge ukkhepanÊya- 
    kammavÈcÈ 70 
PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔi- 
    nissagge ukkhepaniya- 
    kammakatassa sammÈvattanÈ 75 
PÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔi- 
    nissagge ukkhepanÊya- 
    kammassa paÔippassambhana- 
    kammavÈcÈ 78 
PÈma~gaÑ 241 
PÈrivÈsikam|lÈya 
    paÔikassanÈkammavÈcÈ 114 
PÈrivÈsikassa ratticchedÈ 
    tayo 87 
PÈrivÈsikavattaÑ 82, 83 
PiÓÉacÈrikavattaÑ 383 
PiÓÉolabhÈradvÈjo 246 
Puggalika 461-2 
PuthupÈÓikaÑ 241 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PurÈÓo 486 
PurisabyaÒjanaÑ 461 
Pure adhammo dippati 481, 496 
PokkharaÓÊ 260 
PorisaÑ rukkhaÑ abhiruhituÑ 279 

[ Ba ] 
BahusitthÈni 273 
BÈhiralomiÑ uÓÓiÑ 243 
BidalamaÒcakaÑ 293 
BibbohanaÑ 295 

BuddhasÈsane acchariya- 
    dhammÈ aÔÔha 421 
BuddhavacanaÑ chandaso na  
    ÈropetabbaÑ 280 
BundikÈbaddhaÑ pÊÔhaÑ 293 
BundikÈbaddhaÑ maÒcaÑ 293 
BodhirÈjakumÈro 265 
BrahmadaÓÉo 487, 489 

[ Bha ] 
BhattaggavattaÑ 380 
Bhattuddesakasammuti-  
    kammavÈcÈ 192, 330 
Bhattuddesakassa a~gÈ paÒca 330 
Bhattuddesako 192 
BhattuddesanÈvidhi 330 
Bhaddiyassa udÈnaÑ 339, 340 
Bhaddiyassa udÈnakÈraÓaÑ 340 
BhaddiyÈdÊnaÑ pabbajjÈ 338 
BhaddiyÈdÊhi 
laddhadhammavisesÈ 339 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhikkhuniyÈ cuÓÓena na 
    nahÈyitabbaÑ 475 
BhikkhuniyÈ Òatticatuttha- 
    kamma-upasampadÈ 465 
BhikkhuniyÈ dutiyÈ 
    dÈnakammavÈcÈ 473, 474 
BhikkhuniyÈ palla~kena 
    nisÊditabbÈnisÊditabbatÈ 475 
BhikkhuniyÈ yÈnena- 
    yÈyitabbÈyÈyitabbatÈ 470 
Bhikkhuniyo bhikkh|naÑ 
    uposathaÑ Ôhapenti 469 
BhikkhunÊnaÑ upasampadÈ- 
    nujÈnanaÑ 447 
BhikkhunÊnaÑ  cÊvÈrÈni paÒca 464 
BhikkhunÊnaÑ pavÈraÓÈ 468 
BhikkhunÊnaÑ pÈtimokkhudde- 
    sÈnujÈnanaÑ 450 
BhikkhunÊnaÑ 
    vaccakaraÓaÔÔhÈnaÑ 475 
BhikkhunÊnaÑ sannidhi  
    bhikkh|hi paribhuÒjitabbÈ 462 
BhikkhunÊnaÑ sikkhÈ- 
    paccakkhÈbhÈvo 474 
BhikkhunÊhi ovÈd|pa- 
    sa~kamanayÈcanaÑ 445 
BhikkhunÊhi sa~ketaÑ  
    gantabbaÑ 457 
Bhikkh|naÑ sannidhi bhikkhu- 
    nÊhi paribhuÒjitabbÈ 462 
Bhikkh| bhikkhunÊnaÑ  
    uposathaÑ Ôhapenti 470 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha-Ma ] 
Bhisiyo paÒca 295-6 
BhesajjatthavikaÑ 254 
MakasakuÔikaÑ 256 
MakasabÊjanÊ 269 
MaÒcapaÔipÈdakaÑ 295 
MaÒcapÊÔhÈni cattÈri 293-4 
MaÓic|Äako gÈmaÓÊ 494 
Matasantakassa vibhajanaÑ 459 
MattikÈbhaÓÉaÑ 285 
MandÈravapupphaÑ 480 
MarumbaÑ 283, 300, 301 
Mallakena nahÈyanti 241 
MasÈrakaÑ pÊÔhaÑ 293 
MasÈrakaÑ maÒcaÑ 293 
Massu 274 
MahÈnadiyo paÒca 420 
MahÈpajÈpatiyÈ upasampannÈ 448 
MahÈpajÈpatiyÈ 
    pabbajjÈyÈcanaÑ 442 
MahÈpajÈpatiyÈ pabbajjÈ- 
    nujÈnanaÑ 444 
MahÈsamudde acchariyÈ 
    dhammÈ aÔÔha 419 
MahilÈtitthe nahÈyituÑ 476 
MaÄorikaÑ 261 
MÈtugÈmassa abhivÈdanaÑ 
    na kÈtabbaÑ 449 
MÈnattaÑ caranto bhikkhu  
    vibbhamati 156 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈnattaÑ caranto bhikkhu 
    sÈmaÓero hoti 157 
MÈnattacÈrikam|lÈya- 
    paÔikassanÈkammavÈcÈ 118 
MÈnattacÈrikassa ratticchedÈ 
    cattÈro 99 
MÈnattacÈrikassa sammÈvattanÈ 96 
MÈnattadÈnaÑ 104 
MÈnattÈrahassa sammÈvattanÈ 96 
MÈnattÈraho bhikkhu  
    vibbhamati 156 
MÈnattÈraho bhikkhu 
    sÈmaÓero hoti 156 
MÈlÈkammaÑ 297 
MukhaÑ Èlimpanti 242, 458 
MukhanimittaÑ olokenti 242 
Mukhe vaÓo hoti 242 
M|lÈyapaÔikassanÈ 120 
M|layapaÔikassanÈraho  
    bhikkhu vibbhamati 156 
M|lÈyapaÔikassanÈraho  
    bhikkhu sÈmaÓero hoti 156 
M|lÈyapaÔikassanÈrahassa 
    sammÈvattanÈ 89 
M|lÈyapaÔikassita- 
    abbhÈnakammavÈcÈ 121 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YantakaÑ s|cikaÑ 292 
Yaso 491 
YebhuyyasikÈ 204 

[ Ra ] 
Revato 497 
Romanthaka 272 

[ La ] 
LasuÓaÑ 281, 282 
LeÓÈni paÒca 290 
LokÈyataÑ 280 
LohabhaÓÉaÑ 285 

[ Va ] 
VaccaÑ 282 
VaccakuÔi 283 
VaccakuÔivattaÑ 282 
VaccapÈdukaÑ 282 
VajjiputtakÈ bhikkh| 491, 500-1 
Vajjiputtakehi dÊpitavatth|ni  
    dasa 491, 496 
Vajjiputtakehi dÊpitavatth|ni 
    paÔikkhittakathÈ 505-6-7 
VaÓijjaÑ payojenti 458 
VaÓÓÈ cattÈro 422 
Vatthu vinicchineyyaÒatti 429, 430 
VandiyÈ puggalÈ tayo 312 
VallikaÑ dhÈrenti 241 
VassasahassaÑ saddhammo  
    tiÔÔheyya 446 
VÈÔÈ tayo 300 
VÈtapÈnacakkalikaÑ 293 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÈtapÈnÈni tÊÓi 293 
VÈrakÈ tayo 259 
Viggayha parikammaÑ  
    kÈrÈpenti 240 
VitÈnaÑ 298 
VidhaÑ 277 
Vidh|panaÑ 268 
Vinayapucchakasammuti- 
    Òatti 428, 505 
VinayapucchÈvissajjanÈ 482-3 
Vinayavissajjakasammuti- 
    Òatti 482, 505 
VilÊvena paÔÔena phÈsukÈ  
    nÈmenti 457 
VivÈdÈdhikaraÓaÑ 211 
VivÈdÈdhikaraÓaÑ katihi  
    samathehi sammati 220 
VivÈdÈdhikaraÓaÑ kusalaÑ 
    akusalaÑ abyÈkataÑ 216 
VivÈdÈdhikaraÓassa  
    m|lÈni cha 212 
VivÈdo no adhikaraÓaÑ 218 
VivÈdo vivÈdÈdhikaraÓaÑ 218 
VihÈrÈnujÈnanaÑ 290 
VihÈradÈnaÑ 291 
VÊsatimaÔÔhaÑ 274 
VemaÑ 276 
VesiÑ vuÔÔÈpenti 458 

[ Sa ] 
SaÑghabhattÈdi 329 
SaÑghabhedakakammassa  
    vajjaÑ 369 
SaÑghabhedakaravatth|ni 
    aÔÔhÈrasa 368 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑghabhedako  
    ÈpÈyiko 370 
SaÑghabhedako na  
    ÈpÈyiko 371 
SaÑghabhedo 368 
SaÑgharÈji 368 
SaÑgharÈjisaÑghabhedÈnaÑ 
    visesatÈ 367-8 
SaÑghasamaggakammassa   
    phalaÑ 369 
SaÑvelliyaÑ na nivÈsetabbaÑ 278 
SaÑvelliyaÑ kaÔisuttakaÑ 463 
SaÑsaraÓakiÔikaÑ 298 
SakÈya niruttiyÈ 280 
SaÓÉÈsaÑ 275 
SativinayadÈnakammavÈcÈ198, 229 
SativinayadÈnÈni dhammikÈni  
    paÒca 198 
Sativinayo 191 
Satta~go 294 
SatthakaÑ 251 
SatthakadaÓÉÈ uccÈvacÈ 252 
SatthÈro paÒca 343, 355 
SaddhivihÈrikavattaÑ 398 
SanthÈrÈ tayo 258, 260 
SabbakÈmÊ saÑghatthero 502 
SabbapaÑsuk|liko 251 
SamaÓakappÈni paÒca 245 
SamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkilesÈ 
    cattÈro 492 
SamÈdÈnaÑ 460 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SamÈnÈsanika 319, 320 SuddhantaparivÈsadÈnaÑ 152 
SamodhÈnaparivÈsa- 

SuddhantaparivÈsa-     kammavÈcÈ 126 
    kammavÈcÈ 152 SamodhÈnaparivÈso  

    dÈtabbo 165, 166, 167, 168, Suddhantaparivasitabbavidhi 153 
 169, 170, 171, 172 
Sambh|to 496 

Subhaddo vuÉÉhapabbajito 480 

SammajjanÊ 268 SetavaÓÓÈdi 296 

SammukhÈvinayena 220 SenÈsanaggÈhÈ tayo 318 
SammukhÈvinayasmiÑ  SenÈsanaggahaÓanayo 317 
    sammukhatÈ SenÈsanaggÈhÈpakabhikkhuno 
    catasso 220, 221, 226, 230 
SarabhaÒÒaÑ 243 

    a~gÈni paÒca 317 

SaritakasipÈÔika 252 SenÈsanaggÈhÈpakasammuti- 
    kammavÈcÈ 317 SalÈkaggÈhakÈ tayo 228 

SalÈkaggÈhÈ dhammikÈ dasa 205 SenÈsanapaÒÒÈpako 192 
SalÈkaggÈhÈpaka- SenÈsanapaÒÒÈpakÈdi- 
    sammutikammavÈcÈ 204, 226 

    sammutikammavÈcÈ 192 SÈpattikena pÈtimokkhaÑ 
SenÈsanapaÒÒÈpanavidhi 194     na sotabbaÑ 424 

SÈmaÓerapesakassa a~gÈni  SenÈsanavattaÑ 307 
    paÒca 332 SenÈsanaÑ na paÔibÈhitabbaÑ 316 
SÈmaÓerapesakasammuti-  

Sodako patto 249     kammavÈcÈ 332 
SopÈnÈ tayo  256, 260, 282,  SÈmukkaÑsikÈ  
    297, 299, 300     dhammadesanÈ 304 

SikkÈsammutikammavÈcÈ 271 
[ Ha ] SikkhÈpadÈnaÑ   

HatthÈbharaÓaÑ dhÈrenti 241 
HarÊtakapakkika 458-9 

    yathÈpaÒÒattiÔÔhapana- 
    kammavÈcÈ 485 

 



 

C|ÄavaggapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ 
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, 

KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci 
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu 
dissamÈnapaÔho. 
 

C|ÄavaggapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkammaÑ = AkammaÑ taÑ (SyÈ) 87 
AkkhÈti =  AkkhÈtÈ (Ka) 365 
A~gaÓe = Pa~gaÓe (SÊ, SyÈ) 387 
AjjatanÈ bhikkhunisaÑghaÑ = AjjatanÈ (SÊ)  
    AjjatanÈya (Ka) 468 
AÒÒatarena = AÒÒatarena antarÈyena (SyÈ, KaÑ) 429 
AÒÒattha sabbattha yathÈvuÉÉhaÑ = AÒÒattha yathÈvuÉÉhaÑ (SyÈ) 468 
AÔÔÈne = AÔÔhÈne (SÊ, SyÈ) 240 
AÔÔhÈrasa = Pannarasa (Ka) 187 
AÉÉhadukaÑ = AÉÉhurakaÑ (SÊ) AÉÉharukaÑ (SyÈ) 274 
AtimuttakamÈlaÑ = AdhimattakamÈlaÑ (SyÈ) 446 
AttanÈva = AttanÈ vÈ (Ka) 464 
AddasaÑsu = AddasÈsuÑ (Ka) 316 
AddhakÈyikÈni = AÉÉhakÈyikÈni (Ka) 295 
AdhammakammaÒca = AdhammakammaÒceva (SyÈ) 5 
AdhivÈsesuÑ kho therÈ bhikkh| = AdhivÈsesuÑ kho  
 te therÈ bhikkh| (SyÈ) 38 
AnantÈni = AnaggÈni (SÊ) 223 
AnÈpatti = AnÈpattiyÈ (SÊ, SyÈ) 79 
AnÈvÈsÈya = AvÈsÈya (SÊ) 42 
AnukampitÈ = AnukampatÈ (Ka) 439 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 

AnupubbiÑkathaÑ = ŒnupubbikathaÑ (SÊ) 304 

AnuppannÈpi = AnuppannÈni (SÊ, SyÈ) 79 

AnumÈnessÈmati = AnujÈnissÈmÈti, AnujÈnessÈmÈti,  

 AnumatiÑ ÈnessÈmÈti (Ka) 499 

AntarÈ satthÊnaÑ = AntarÈsatthikaÑ (SÊ) 311 

Antare paribhinnÈti = Santike paribhinnÈti (SyÈ, KaÑ) 196 

AntevÈsikaÑ = AntevÈsiÑ (SyÈ) 498 

AparimÈÓÈ = AparimÈÓÈyo (SÊ, SyÈ) 158 

AbbhakkhÈnaÑ = AbbhÈcikkhanaÑ (Ka) 69 

Abhir|po vata bho = Abhir|po vata bho Gotamo (SyÈ, KaÑ) 357 

AyaÑ = Ayampi (SyÈ) 419 

AyyÈ = Ayyo (Ka) 269 

AlamattatarÈ ca = AlamatthatarÈ ca (SyÈ, Ka) 1 

Ava~gaÑ = ApÈ~gaÑ (?) 458 

AvÈsÈya = AnÈvÈsÈya (SyÈ) 263 

AvijjÈnivuÔÈ = AvijjÈnÊvutÈ (SyÈ) 493 

Avebha~giyÈni = Avebha~gikÈni (Ka) 323 

AsantuÔÔhitÈya = AsantuÔÔhatÈya (SyÈ) AsantuÔÔhiyÈ (SÊ) 2 

  [ Œ ] 

ŒdÈya = ŒdÈya antevÈsikassa piÔÔhito piÔÔhito (Ka) 408 

ŒdÈya = ŒdÈya saddhivihÈrikassa piÔÔhito piÔÔhito (Ka) 400 

ŒpattiÑ = Œpatti (SÊ, SyÈ) 3 

ŒpattiÑ  Èropetabbo = Œpatti ÈropetabbÈ (SÊ, SyÈ) 14 

ŒmalakavaÔÔikaÑ = ŒmalakavaÓÔikaÑ (SyÈ) 294
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 
ŒmasissatÊti = ŒcamissatÊti (Ka) 391 
Œyasmato = Œyasmato ca (SyÈ) 501 
Œyogena = ŒyogÈ (SÊ, SyÈ) 276 
Œvuso = Œvuso uttara (SyÈ, KaÑ) 502 
ŒveniÑ = ŒveÓi (SÊ) ŒveÓikaÑ (SyÈ) 368 
ŒÄavakÈ = ŒÄavikÈ (SyÈ, Ka) 324 

  [ I ] 
Itarampi mÈsaÑ parivÈsaÑ = Itarampi mÈsaparivÈsaÑ (SyÈ, Ka) 145 
Itarampi mÈsaÑ parivÈsassa = Itarampi mÈsaparivÈsassa (Ka) 
 Itarassapi mÈsaparivÈsassa (SyÈ) 147 
Itarampi mÈsaÑ parivÈso = Itarampi masaparivÈso (Ka) 
 Itaropi mÈsaparivÈso (SyÈ) 147 
ImaÑ gaÓhÈhi, imaÑ rocehÊti = ImaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈti (Ka) 189 

  [ U ] 
Ukkhipiyyati = Ukkhipiyati (SyÈ) UkkhipÊyati (Ka) 155 
Uccha~ge = Ucca~ke (SyÈ) 341 
UÉÉitvÈ = VÈhitvÈ (SÊ) 246 
Uttari = UttariÑ (SÊ) 191 
Udenassa = Utenassa (Ka) 487 
Uddasudhanti = UddhÈsudhanti (SyÈ) 298 
UppannÈnipi vaÉÉhare = UppannÈni pavaÉÉhare (SÊ)  
 UppannÈpi pavaÉÉhanti (Ka) 79 
Uppanno = Ussanno (SyÈ) 331 
UbbhajitvÈpi = Ubbh|jjitvÈpi (SÊ) UbbhujitvÈ (SyÈ) 391 
UlloketabbaÑ = OloketabbaÑ (SyÈ) 384 
UhaÒÒÊti = �haÒÒÊti (SÊ, SyÈ) 375 
UhatÈ = �hatÈ (SÊ, SyÈ) 392 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ E ] 
EkaÑ dhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ = EkaÑ dhammikaÑ (SÊ, SyÈ) 425 
EkapariyÈkataÑ = EkapariyÈyakataÑ (SyÈ) 457 
EkÈ = EkekÈ (SÊ) 332 
Eso = Heso (SyÈ) 503 

  [ O ] 
OgumphetvÈ = OgumbetvÈ (SÊ, SyÈ) 254 
OnaddhamaÒcaÑ = OnandhamaÒcaÑ (Ka) 296 
Onandhitunti = OnaddhituÑ (SyÈ) 296 
OpunÈpetabbaÑ = OphunÈpetabbaÑ (SyÈ, Ka)  
 OphuÓÈpetabbaÑ (YojanÈ) 336 
OvÈdaÔÔhapitÈya = OvÈdaÓÔhapitÈya (SyÈ) OvÈdaÑ ÔhapitÈya (Ka) 454 
OsaÓÔhenti = OsaÓhenti (SÊ, SyÈ) 242 
OsÈriyyati = OsÈriyati (SyÈ) OsÈrÊyati (Ka) 155 
OsiÒciÑsu = OsiÒciyyiÑsu (Ka) 381 
OsiÒci = OsiÒciyyÊ (Ka) 381 

  [ Ka ] 
KaÑsapÈtiÑ = KaÑsacÈÔiÑ (syÈ) 491 
KakkhaÄattÈya vÈÄattÈya = KakkhaÄatÈya vÈÄatÈya (SyÈ, KaÑ) 208 
KaÔamodakatissako = KaÔamorakatissako (SÊ, SyÈ) 358 
KaÓÈjakena = KÈÓÈjakena (SyÈ, KaÑ) 195 
KaÓÓakujjaÑ = KannakujjaÑ (SÊ) 497 
Katama~gasamannÈgataÑ = Kata~gasamannÈgataÑ (Ka) 434 
Katamo kÈyo = Katamo ca kÈyo (SyÈ, KaÑ) 215 
KathinaÑ kathinarajjuÑ = KaÔhinaÑ kaÔhinarajjuÑ (SÊ, SyÈ) 252 
KappaÔÔhikaÑ = KappaÔÔhitikaÑ (SyÈ) 360 
KammakÈre = Kammakare (SÊ, SyÈ) 301 
KammÈpi sÈdisÈ = Kammesu sadisaÑ (Ka) 81 
KavÈÔaÑ paÓÈmetabbaÑ = KavÈÔo paÓÈmetabbo(Ka) 251 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KasambujÈtaÑ = KasambukajÈtaÑ (Ka) 418 
KÈyadaÄhibahulÈ = KÈyadaÉÉhibahulÈ (SÊ) 193 
KiÑ ahosÊti = KiÑ nÈhosi (SyÈ, KaÑ) 194 
KiccÈdhikaraÓaÑ = KiccÈdhikaraÓaÒca (Ka) 211 
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ) 339 
KuÔÔe = KuÉÉe (SÊ, SyÈ) 240 
KuÔhÈrÊ = KudhÈrÊ (Ka) 322 
KumÈrassa = RÈjakumÈrassa (SÊ, SyÈ, KaÑ) 306 
Kula~kapÈdakanti = KuÄu~kapÈdakanti (SÊ) 298 
KulÈnuddayÈya = KulÈnudayatÈya (SÊ, SyÈ) 358 
Kokanado = Kokanudo (Ka) 265 
KoÔÔo = KoÓo (SÊ, SyÈ) 277 
KoseyyaÑ = KoseyyaÑ kambalaÑ (SÊ, SyÈ) 313 
KyÈhaÑ = TyÈhaÑ (SÊ, SyÈ)  338 
Krubbetha = Kubbetha (SÊ, SyÈ) 367 

  [ Ga ] 
Ga~gÈmahiyÈyÈti = Ga~gÈmahiyÈti (SyÈ) 470 
GaddhabÈdhipubbassa = GandhabÈdhipubbassa (Ka) 68 
GaddhabÈdhipubbo saÑghena pÈpikÈya = GaddhabÈdhipubbo  
 pÈpikÈya (SÊ, Ka) 71 
Garu = DÈruÓaÑ (SyÈ) 508 
GarukatvÈ = GaruÑkatvÈ (Ka) 444 
GÈmamoddavÈti = GÈmapoddavÈ (SÊ) GÈmap|tavÈ (SyÈ) 239 
GihivikataÑ = GihivikaÔaÑ (SÊ, Ka) AvasesaÑ gihivikaÔaÑ (SyÈ) 313 
GotamakakandarÈyaÑ = GomaÔakandarÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 193 

  [ Gha ] 
GhaÔikaÔÈhe = GhaÔikaÔÈhena (SyÈ) 251 
GhasÈnassa = GhasamÈnassa (Ka) 364 
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  [ Ca ] 
Catura~gulapacchimaÑ = Catura~gulaÑ pacchimaÑ (Ka) 279 
Candanassa = CandanasÈrassa (SÊ, SyÈ) 246 
CaraÓaÑ = CaraÓanti (Ka) 99 
C|Äavaggo = Cullavaggo (SÊ) 508 
CetasÈti = Cetasoti (SÊ, SyÈ) 304 
CelapaÔikaÑ = CelapattikaÑ (SÊ) 267 

  [ Cha ] 
ChattappaggahitÈ = ChattaÑ paggahetvÈ (Ka) 269 
Channamativassati = Suchannamativassati (Ka) 424 
Channo bhikkhu saÑghena ÈpattiyÈ = Channo bhikkhu  
 ÈpattiyÈ (SÊ, Ka) 49, 60 
ChedetabbÈ = ChettabbÈ (SÊ) CheditabbÈ (Ka) 397 

  [ ®ha ] 
®hapeti = ®hÈpeti (Ka) 384 
®hito = Cheko (Ka) 223 

  [ Ta ] 
Tatiyampi sohaÑ = Tatiyampi (SÊ, Ka) 104 
Tatra ce bhikkh|naÑ = Tatra ce bhikkhave bhikkh|naÑ (SyÈ) 208 
TathÈ vÈcÈ = TathevÈpi (SyÈ) 441 
TathÈ suv|pasantanti = YathÈ suv|pasantaÑ (SÊ, SyÈ) 227 
Tadeva sÈ = TadevassÈ (Ka) 448 
TapodakandarÈyaÑ = KapotakandarÈyaÑ (Ka) 193 
Tassa kho bhikkhave = Tassa kho taÑ bhikkhave (SyÈ, Ka) 229 
Tassa kho bhikkhave = Tassa kho taÑ bhikkhave (Ka)  
 Tassa khvetaÑ bhikkhave (SyÈ) 233 
TÈlavaÓÔaÒca = TÈlavaÓÉaÒca (Ka) 268 
TiÓacchadanaÑ na sedeti = TiÓacchÈdanena chÈdeti (Ka) 257 
Timitimi~galo = Timirapi~galo (SÊ) Timitimi~galo  
 MahÈtimi~galo (SyÈ, KaÑ) 421 
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  [ Ta ] 
Te = PaÓÉukalotitake (SyÈ) 2 
Te ca = Tedha (SÊ) 354 
Te’dha = Te ca (SyÈ, Ka) 319 
Tena = Tena hi (SyÈ, Ka) 46 
Tena kho pana samayena = Tena kho pana samayena bhikkh|  
 (SyÈ, KaÑ) 454 
Tena bahi Ôhitena = Bahi Ôhitena (SÊ, Ka) 392 
Teneva hatthena udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ = Yenahatthena udakaÑ  
 ÈsiÒcitabbaÑ (SyÈ) 374 

  [ Da ] 
Dabbo mallaputto yÈcitabbo = Dabbo yÈcitabbo (SyÈ, Ka) 192 
Dasa dhammikÈ = Dasa dhammikÈ salÈkaggÈhÈ (Ka) 205 
DÈtukÈmassÈti = DÈtukÈmiyÈti (SyÈ) DÈtukÈmÈ viyÈti (SÊ) 384 
DiÔÔhasutaparisa~kito = DiÔÔhasutaparisa~kito hoti (SyÈ, KaÑ) 433 
DiÔÔhiyÈppaÔinissagge = DiÔÔhi-appaÔinissagge (Ka) 81 
Dippati = Dibbati (Ka) 481 
DivÈ divassa = DivÈ divasassa (Ka) 350 
Duggahitena = Duggahitena diÔÔhigatena (SyÈ) 70 
Dutiyampi sohaÑ = Dutiyampi (SÊ, Ka) 104 
DvÊhappaÔicchannÈyo = DvÊhappaÔicchannÈ (Ka, evaÑ   
 yÈvadasÈhappaÔicchannÈ) 136 
Dve paÒcakÈti nÈmakÈ = Dve paÒcakoti nÈmako (Ka) 81 

  [ Dha ] 
DhammakaraÓanti = DhammakarakaÑ (SÊ, SyÈ) DhamakaraÓaÑ (Ka) 255 
DhÈtÈ = DhatÈ (SÊ, SyÈ) 223 
DhovitvÈ = DhovitvÈ pÊÄetvÈ (SyÈ) 377 
DhovitvÈ = PÊÄetvÈ (SyÈ) 374 

  [ Na ] 
Na ekattharaÓapÈvuraÓÈ = Na ekattharaÓapÈvuraÓe (SyÈ) 262 
Na ekattharaÓÈ = Na ekattharaÓe (SyÈ) 262 
Na ekapÈvuraÓÈ = Na ekapÈvuraÓe (SyÈ) 262 
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  [ Na ] 
Na garuÑ kariÑsu = Na garukariÑsu (Ka) 53 
Na ca bhikkhave = Na ca bhikkhave bhikkhunÈ (SyÈ, KaÑ) 424 
Na cekassa = Na cetassa (Ka) 223 
NaccaÑ = SanaccaÑ (SÊ, SyÈ) SamajjaÑ (Ka) 458 
NaccakiÑ = NaccantiÑ (SÊ, SyÈ) 23 
Na pÈnÊyena pucchanti = Na pÈnÊyena pucchanti,  
 Na paribhojanÊyena pucchanti (SyÈ, KaÑ) 376 
Na bhikkhu bhikkh|hi bhedetabbo = Na bhikkh| bhikkh|hi  
    bhedetabbo (SyÈ) 52 
Na bhikkh|hi = Na bhikkh| bhikkh|hi (SyÈ) 10 
NamatakaÒca = GandhapupphaÑ (SyÈ) 287 
Na mayaÑ = Na ca mayaÑ (Ka) 225 
Na vissajjetabbÈni = Na vissajjitabbÈni (Ka) 321 
Na sampÈyati = Na sampÈdayati (Ka) 437 
NÈÔaputto = NÈthaputto (SÊ) 246 
NÈtiharanti = NÈbhiharanti (Ka) 328 
NÈpi = NÈpi ca (Ka) 429 
NÈma = NÈma bhikkh| (Ka) 22 
NiddhÈpetabbaÑ, NiddhÈpetvÈ = NiÉÉahetabbaÑ, NiÉÉahetvÈ (SÊ) 336 
Nipatanti = NipaÔanti (Ka) NipphaÔanti (SÊ) NippÈÔenti (SyÈ) 296 
NibbattabÊjaÒÒeva = NibbaÔÔabÊjaÑ (SÊ, SyÈ) 245 
NimmÈnÈyissatÊti = NimmÈdayissatÊti (SÊ)  
 NimmÈniyissatÊti (SyÈ) 339 
NiyassakammaÑ = NiyasakammaÑ (Ka) 14 
NisÊdÈpiyÈmÈti = NisÊdÈpeyyÈmÈti (Ka) 195 

  [ Pa ] 
PakatÈ = PakatattÈ (SÊ, SyÈ) 13 
PakiriyiÑsu = VippakirÊyiÑsu (SÊ) ParikiriÑsu (SyÈ) 273 
PakuÔÔaÑ = PakuÉÉaÑ (SÊ) 298 
PakkamitabbaÑ = ŒpucchitabbaÑ (SyÈ) 378 
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  [ Pa ] 
PaccÈsÊsati = PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ)  
PaÒca leÓÈni = PaÒca senÈsanÈni (SyÈ) 290 
PaÒcaha~gehi = PaÒca-a~go (Ka) 80 
PaÔikuÔiyova = PaÔikuÔito paÔisakki (SÊ, SyÈ) 357 
PaÔiggÈhÈpetvÈ = PaÔiggahÈpetvÈ (Ka) 462 
PaÔipajjanti = PaÔipajjati (SyÈ) 473 
PaÔivÊsaÑ = PaÔiviÑsaÑ (SÊ) PaÔivisaÑ (SyÈ)  
 “PaÔi + vi + aÑsaÑ” tipada vibhÈgo. 491 
PaÔissutvÈ = PaÔissuÓitvÈ (SyÈ, KaÑ) 196 
PaÔihanti = PaÔihanati (Ka) 291 
PaÔÔikÈya vÈ = PaÔikÈya vÈ (SyÈ) 330 
PadarasilaÑ = PaÔÔasilaÑ (Ka) 283 
Padassato = ParÊsako (SyÈ) Parassato (SÊ) 79 
Pad|situÑ = PadusituÑ (Ka) 366 
PabbajaÑ =BabbajaÑ (SÊ) 322 
PabbajjaÑ = PabbÈjaÑ (Ka) 81 
PabbajjÈ = PabbÈjÈ (Ka) 81 
PabbajitvÈ = PabbajitÈ (SÊ) 422 
Parasu = Pharasu (SÊ, SyÈ, Ka) 322 
ParÈya = ParÈya vÈ (Ka) 464 
ParicÈrayamÈno = ParicÈriyamÈno (Ka) 336 
ParipatitvÈ = ParivaÔÔitvÈ (SyÈ) 249 
ParibhÈsÈmi = Na paribhÈsÈmi (SÊ, SyÈ) 39 
ParimÈÓÈ = ParimÈÓÈyo (SÊ, SyÈ) 157 
PariyÈdinnacittassa = PariyÈdiÓÓacittassa (Ka) 342 
Palibundhenti = Palibuddhanti (Ka) 316 
PÈtesi = PavaÔÔesi (SÊ) 460 
PÈdÈsi = AdÈsi (SyÈ) 307 
PÈnÊyena pucchitabbo = PÈnÊyena pucchitabbo,  
 ParibhojanÊyena pucchitabbo (SyÈ) 377 
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  [ Pa ] 
PÈveyyakÈ = PÈÔheyyakÈ (SyÈ) 500 
PÈveyyakÈnaÒca = PÈÔheyyakÈnaÒca (SyÈ) 496 
PiÔÔhasaÑghÈÔaÑ = PÊÔhasaÑghÈÔaÑ (Ka) 257 
PÊÔhe = EkapÊÔhe (SyÈ) 320 
PuÒjÊkataÑ = PuÒjakitaÑ (Ka) 375 
Purato = Purato dhÈvanti (SyÈ) 23 
Purato = Purato dhÈvissanti (SyÈ) 28 
PurimÈ-ÈpattÊnaÑ = PurimÈnaÑ ÈpattÊnaÑ (Ka) 182 
Pure pacchÈ tatheva ca = Na pure pacchÈsamaÓena (SÊ, SyÈ) 102 

  [ Pha ] 
PhuÔÔho = PhuÔo (Ka) 357 

  [ Ba ] 
BaddhaÑ = BandhaÑ (Ka) 350 
BandhitvÈ = VÈhitvÈ (SyÈ) 246 
BahutthikÈni = Bahu-itthikÈni (SÊ, SyÈ) 446 
BahupÈyÈsÈ = Bah|pÈyÈsÈ (SÊ, SyÈ) 69 
Bahuratano = Bah|taratano (Ka) 420 
BahvÈbÈdhÈ = BavhÈbÈdhÈ (SÊ) 256 
BÈhiralomiÑ = BÈhiyalomiÑ (Ka) 243 
BibbohanaÑ = BimbohanaÑ (SÊ, SyÈ)  
 Bimba + ohananti padavibhÈgo. 295 
Buddhena = Buddhehi (SyÈ) 292 
Byathati =ByÈmati (SÊ, SyÈ) 365 

  [ Bha ] 
Bhagavato = Te bhikkh| bhagavato (SyÈ) 87, 104 
Bhagavato = BhagavatÈ (SÊ) 357 
Bhante amhehi = Bhante (SÊ, Ka) 290 
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  [ Bha ] 
Bhante ratane buddhavacane = Bhante buddhavacane (SyÈ) 39 
Bhikkhaggena = Bhikkhuggena (SyÈ) 491 
Bhikkhave = Bhikkhave bhikkhunÈ (SyÈ) 281 
Bhikkhave pacchÈbhattaÑ = Bhikkhave bhikkhuniyÈ pacchÈbhattaÑ  
 (SyÈ, KaÑ) 468 
BhikkhuÑ = Bhikkh| (SÊ, SyÈ) 54 
Bhikkhuniyo = BhikkhunÊhi (Ka) 455 
BhikkhunÊnaÑ = BhikkhunÊnaÑ senÈsanaÑ (SyÈ, KaÑ) 462 
BhikkhunÊhi = BhikkhunÊhi bhikkh|hi (SÊ) 462 
BhikkhusikkhÈya sikkhitabbaÑ = BhikkhusikkhÈ sikkhitabbÈ (SyÈ) 52 
Bhikkh| = TherÈ ca bhikkh| (SyÈ, KaÑ) 389 
Bhikkh| = Bhikkh| bhikkhuÑ (Ka) 211 
Bhikkh|naÑ saÒÒattiyÈti = BhikkhusaÒÒattiyÈti (SÊ, SyÈ)  
 Bhikkh| saÒÒattiyÈ (Ka) 362 
(Bhikkh|pi bhikkh|hi vivadanti) = (  ) natthi (SÊ, SyÈ, KaÑ) 211 
Bhikkh|hi = Bhikkh|hi bhikkhunÊhi (SÊ) 462 
Bhikkh|hi sampayojeti = Bhikkh| bhikkh|hi sampayojeti (SyÈ) 11 
Bh|mattharaÓaÑ = BhummattharaÓaÑ (SÊ, SyÈ) 320 
BhoÔÔhaÑ = HeÔÔhÈ (SÊ) HeÔÔhaÑ (SyÈ) Bhutti (Ka) 478 

  [ Ma ] 
MaÒce = EkamaÒce (SyÈ) 320 
MaÒjiÔÔhikÈ = MaÒjeÔÔhikÈ (SÊ, SyÈ)  447 
MamÈnukrubbaÑ = MamÈnukubba (SÊ, SyÈ) 364 
MahÈpajÈpati = MahÈpajÈpatÊ (SÊ, SyÈ) 442 
MÈgamakÈni = MÈgadhitÈni (SyÈ) 342 
MÈyimÈsaÑ = MÈyÊmÈ (SÊ, SyÈ) 486 
MiÉÉhinti = MÊÉhanti (SÊ) Mipinti (SyÈ) 293 
M|lÈdÈyakÈ = M|ladÈyatÈ (SÊ) 502 
M|lÈya-avisuddhinavakaÑ = Sam|lÈvisuddhinavakaÑ (Ka) 176 
M|lÈyapaÔikassanÈ = M|lÈya (SyÈ) 115 
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  [ Ma ] 
Me = Ve (Ka) 411 
Mettiyabh|majakÈ = Mettiyabh|mmajakÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 194 
MettiyÈ = SÈ mettiyÈ (SyÈ, Ka) 196 

  [ Ya ] 
YathÈÔhÈne = YathÈpaÒÒattaÑ (SÊ, SyÈ) YathÈbhÈgaÑ (Ka) 375 
YathÈÔhÈne = YathÈbhÈgaÑ (SyÈ, Ka) 375 
YathÈpaÔicchanne = YathÈpaÔicchannÈnaÑ (SÊ) 172 
YathÈrandhaÑ = YathÈraddhaÑ (SyÈ) 194 
YathÈvuÉÉhaÑ = PunÈpare (Ka) 109 
Yatheva = YathÈ ca (Ka) 243 
YameÄakekuÔÈ nÈma = YameÄuthekulÈ nÈma (SÊ)  
 MeÔÔhakokuÔÔhÈ nÈma (SyÈ) 280 
Yampi na nivatto = YaÑ nivatto (SÊ) YaÑ pana nivatto (SyÈ) 339 
YÈ ca = YÈkÈci (SyÈ) 420 
YÈcitabbaÑ = YÈcitabbo (SÊ) 109 
YÈcitabbÈ = YÈcitabbo (SÊ) 114 
YÈyanti = TÈ yanti (SÊ, SyÈ) 479 
Ye = Ye pana (Ka) 488 
Yehi = Yepi (SÊ, SyÈ) 292 

  [ Ra ] 
Rajantena = Rajentena (SyÈ) 397 
RajitabbaÑ = RajetabbaÑ (SyÈ) 397 
Ratticchedesu = Ratticchede (itipi) RatticchedÈ (SyÈ) 103 
Rahosi upanÈmayaÑ = D|ratopi udapÈti (Ka) 508 
Romanthako = RomaÔÔhako (Ka) 272 

  [ Va ] 
Vakkhanti = Vadissanti (Ka) 28 
Vaggena cÈpi = VaggenÈpi ca (SÊ, SyÈ) 79 
VattaÑva pÈrivÈsike = Ratti vÈ pÈrivÈsike (Ka)  
    ©ÈtabbaÑ pÈrivÈsikÈ (SÊ, SyÈ) 102 
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  [ Va ] 
Vadatu = Vadatu maÑ (Ka) 469 
ValÊ = CalÊ (Ka) 248 
VassaÑvuÔÔho = VassaÑvuttho (SÊ, SyÈ) 24 
Vassike pÈsÈde cattÈro mÈse = Vassike pÈsÈde 
 vassike cattÈro mÈse (SÊ) 336 
VÈcesi = ®hÈpesi (Ka) 440 
VÈÔe veÄuvÈÔaÑ kaÓÉakavÈÔaÑ = VaÔe veÄuvaÔaÑ kaÓÉakavaÔaÑ (SyÈ) 300 
VÈtÈtapo ghoro, saÒjÈto = VÈtÈtape ghore, saÒjÈte (Ka, SaddanÊti) 292 
VÈhenti = VÈhanti (Ka) 259 
VikÈlÈyaÑ = KathaÑ hi nama vikÈlÈyaÑ (Ka) 272 
VikÈle = VikÈlaÑ (Ka) 468 
Vikrubbato = Vikubbato (SÊ, SyÈ) 364 
VitthÈyi = VitthÈsi (Ka) 465 
Vidhanti = VÊthanti (SÊ, SyÈ) 277 
Vidh|tikaÑ = VidhutikaÑ (SyÈ) 23 
Vippakatabhojano = Bhojano Ènantariko (SyÈ) 315 
VibbhamatÊti = VibbhamÊti (SÊ, Ka) 76 
VibhajjapadÈnaÑ = VibhajjavÈdÊnaÑ (SÊ) 187 
VivaritvÈ sÊse cÊvaraÑ = VivaritvÈ cÊvaraÑ (Ka) 374 
VisÈÓatÈÄanti, yehi te ugghÈÔetvÈ pavisanti = VisÈÓatÈÄaÑ, yehi te  
 ugghÈÔetvÈ  
 pavisantÊti (Ka) 292 
VissajjessantÊti = VissajjissantÊti (Ka) 321 
VihÈraÑ = AÒÒataraÑ vihÈraÑ (Ka) 316 
VÊriyÈrambhassa = ViriyÈrambhassa (SÊ) VÊriyÈrabbhassa (Ka) 3 
VÊsatimaÔÔhaÑ = VÊsatimaÔÔaÑ (SÊ) 274 
Vutto = Vutte (Ka) 281 
VeÔhetunti = Vetunti (SÊ) 295 
VemaÑ kavaÔaÑ = VemakaÑ vaÔÔaÑ (SÊ) VemakaÑ vaÔaÑ (SyÈ) 276 
VeyyÈvacco = VeyyÈvaccaÑ (Ka) 197 
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  [ Sa ] 
SaÑkaccikaÑ = Sa~kacchikaÑ (SyÈ) 464 
SaÑghaÑ = So saÑghaÑ (Ka) 133 
SakadÈgÈmiphalaÑ = SakidÈgÈmiphalaÑ (SyÈ) 443 
SakkaccaÑ = Te sakkaccaÑ (SyÈ, KaÑ) 292 
SaÒcayo belaÔÔhaputto = SaÒjayo bellaÔÔhiputto (SÊ) 246 
SannipÈto = SannipÈtoti (Ka) 482 
SamaggataÑ = SammÈgataÑ (SÊ) SamagataÑ (SyÈ) 367 
SamÈdÈtabbaÑ = SamÈditabbaÑ (Ka) 83 
SamÈdiyitabbo = SamÈditabbo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 87 
SamÈdiyituÑ = SamÈdÈtuÑ (SyÈ, KaÑ) 87 
SamÈsamÈti = SamÈ matÈti (SÊ) 103 
SamiÒjitena = SammiÒjitena (SÊ, SyÈ, KaÑ) 24 
SammahulÈ = BahutarÈ (sÊ, SyÈ) 221 
SambhedaÑ nayato = Sambhedanayato (SyÈ) 103 
SammutÊ = Sammati (SyÈ) 10 
SarÊsapÈni = SiriÑsapÈni (SÊ, SyÈ) 245 
SavacaniÑ = Na savacaniyaÑ (SÊ, syÈ) 80 
SavÈtaÑ = Tato pavÈtaÑ (SÊ, SyÈ KaÑ) 196 
SahajÈtiÑ = SahaÑjÈtiÑ (Ka) 498 
SÈditunti = SÈdiyituÑ (Ka) 474 
SÈdiyantÊ = SÈdiyantÈ (Ka) 475 
SÈlokena naccena ca = SÈloke sanaccena ca (SÊ)  
 SÈlokena sanaccanaÑ (SyÈ) 477 
SikkhaÑ paccakkhÈtakathÈ = SikkhÈpaccakkhÈtakathÈ (SÊ) 430 
SikharaÓÊ = SikhariÓÊ (SÊ, SyÈ) 463 
SiyÈ = SiyÈ nu kho (SyÈ, KaÑ) 370 
SivakadvÈraÑ = SÊvadvÈraÑ (SÊ) SÊtavanadvÈraÑ (SyÈ) 302 
Sivako = SÊvako (SÊ, SyÈ) 303 
Susumaragire = SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ) SaÑsumÈragire (Ka) 265 
SekkhasammatÈni = SekhasammatÈni (Ka) 374 
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  [ Sa ] 
SeÔÔhÊ = SeÔÔhi (Ka) 290 
SodakaÑ = Sa-udakaÑ (Ka) 249 
Sodako = Sa-udako (Ka) 393 
So puna = So ce puna (Ka) 159 
So vibbhamitvÈ = So bhikkhu vibbhamitvÈ (Ka) 170 
SohaÑ = SohaÑ bhante (Ka) 198 
SohaÑ am|Äho = SohaÑ bhante am|Äho (Ka) 200 
SoÄasiÑ = SoÄasinti (SÊ, Ka) 203 

  [ Ha ] 
HarÊtakapakkikaÑ = HarÊtakapaÓÓikaÑ (Ka) 458 
Himavantapadese = Himavantapasse (SÊ, SyÈ) 310 
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