
 

KhuddakanikÈye VinayapiÔake 
 

SaÑvaÓÓanÈbh|tÈ 

BhadantamahÈbuddhaghosattherena katÈ 
 

C�£AVAGGŒDI-A®®HAKATHŒ 
____ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Buddhavasse 2552 Marammavasse 1370 AD. 2008 

 



 

Romanized from Myanmar version published in 1991 
 
 

© BuddhasÈsana Society 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÔÔhakathÈ Series 04 
 
 

First published in 2008 by Ministry of Religious Affairs 

Yangon, Myanmar 

 



THE PŒ£I ALPHABET 
IN BURMESE AND ROMAN CHARACTERS 

____ 
VOWELS 

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

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

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

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

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

C|ÄavaggÈdi-aÔÔhakathÈ 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 

 
1. Kammakkhandhaka 

 
TajjanÊyakammakathÈ 

 1. C|Äavaggassa1 paÔhame Kammakkhandhake tÈva PaÓÉukalohitakÈti 
PaÓÉuko ceva Lohitako cÈti chabbaggiyesu2 dve janÈ, tesaÑ nissitakÈpi 
PaÓÉukalohitakÈtveva paÒÒÈyanti. BalavÈbalavaÑ paÔimantethÈti 
suÔÔhubalavaÑ paÔivadatha. AlamatthatarÈti samatthatarÈ. 
 

AdhammakammadvÈdasakakathÈ 

 4. AsammukhÈ katanti-ÈdÊsu 
saÑghadhammavinayapuggalasammukhÈnaÑ vinÈ kataÑ, cuditakaÑ 
appaÔipucchitvÈ kataÑ, tasseva appaÔiÒÒÈya kataÑ. AdesanÈgÈminiyÈti 
pÈrÈjikÈpattiyÈ vÈ saÑghÈdisesÈpattiyÈ vÈ. Ettha purimakesu tÊsu tikesu 
nava padÈ adhammenakataÑ vaggenakatanti imehi saddhiÑ ekekaÑ 
gahetvÈ3 nava tikÈ vuttÈ, evaÑ sabbepi dvÈdasa tikÈ honti. 
PaÔipakkhavasena sukkapakkhesupi eteyeva dvÈdasa tikÈ vuttÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Cullavaggassa (SÊ, SyÈ) 2. Chasu chabbaggiyesu (Ka) 3. KatvÈ (SyÈ) 

 



2 VinayapiÔaka 

 6. Ananulomikehi gihisaÑsaggehÊti pabbajitÈnaÑ ananucchavikehi 
sahasokitÈdÊhi gihisaÑsaggehi1. (  )2 

 TiÓÓaÑ bhikkhave bhikkh|nanti-Èdi ekekenÈpi a~gena 
tajjanÊyakammaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti dassanatthaÑ vuttaÑ. TajjanÊyassa hi 
visesena bhaÓÉanakÈrakattaÑ a~gaÑ, niyassassa3 abhiÓhÈpattikattaÑ, 
pabbÈjanÊyassa kulad|sakattaÑ vuttaÑ. Imesu pana tÊsu a~gesu yena kenaci 
sabbÈnipi kÈtuÑ vaÔÔati. Yadi evaÑ yaÑ Campeyyakkhandhake vuttaÑ 
“tajjanÊyakammÈrahassa niyassakammaÑ karoti -pa- upasampadÈrahaÑ 
abbheti, evaÑ kho UpÈli adhammakammaÑ hoti avinayakammaÑ, evaÒca 
pana saÑgho sÈtisÈro hotÊ”ti idaÑ virujjhatÊti. IdaÒca na virujjhati. KasmÈ? 
VacanatthanÈnÈttato, “tajjanÊyakammÈrahassÈ”ti imassa hi vacanassa 
kammasanniÔÔhÈnaÑ attho, “tiÓÓaÑ bhikkhave”ti-Èdivacanassa 
a~gasambhavo, tasmÈ yadÈ saÑghena sannipatitvÈ “idaÑ nÈma imassa 
bhikkhuno kammaÑ karomÈ”ti sanniÔÔhÈnaÑ kataÑ hoti, tadÈ kammÈraho 
nÈma hoti. Tassa iminÈ lakkhaÓena tajjanÊyÈdikammÈrahassa 
niyassakammÈdikaraÓaÑ “adhammakammaÒceva avinayakammaÒcÈ”ti 
veditabbaÑ. Yassa pana bhaÓÉanakÈrakÈdÊsu a~gesu aÒÒataraÑ a~gaÑ atthi, 
tassa Èka~khamÈno saÑgho yathÈnuÒÒÈtesu a~gesu ca kammesu ca yena 
kenaci a~gena yaÑkiÒci kammaÑ vavatthapetvÈ taÑ bhikkhuÑ 
kammÈrahaÑ katvÈ kammaÑ kareyya. Ayamettha vinicchayo. EvaÑ 
pubbenÈparaÑ sameti. 

 Tattha kiÒcÈpi tajjanÊyakamme bhaÓÉanakÈrakavasena kammavÈcÈ 
vuttÈ, atha kho bÈlassa abyattassa Èpattibahulassa tajjanÊyakammaÑ 
karontena bÈla-abyattavaseneva kammavÈcÈ kÈtabbÈ. EvaÒhi bh|tena 
vatthunÈ kataÑ kammaÑ hoti, na ca aÒÒassa kammassa vatthunÈ. KasmÈ? 
YasmÈ idampi anuÒÒÈtanti. Esa nayo sabbattha. AÔÔhÈrasa 
sammÈvattanavatth|ni PÈrivÈsikakkhandhake vaÓÓayissÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsaggehi (SÊ) 
 2. (  ) ImasmiÑ ÔhÈne SyÈ-Ka-potthakesu “na upasampÈdetabban”ti-ÈdipadÈnaÑ  
 vaÓÓanÈ dissati, sÈ pana PÈrivÈsikakkhandhakavaÓÓanÈyaÑ paripuÓÓÈkÈrena  
 Ègamissati. 
 3. Niyasassa (SyÈ, Ka) 
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NappaÔippassambhetabba-aÔÔhÈrasakÈdikathÈ 

 8. LomaÑ pÈtentÊti pannalomÈ honti, bhikkh| anuvattantÊti attho. 
NetthÈraÑ vattantÊti nittharantÈnaÑ etanti netthÈraÑ. Yena sakkÈ nissÈraÓÈ 
nittharituÑ, taÑ aÔÔhÈrasavidhaÑ sammÈvattanaÑ1 vattantÊti attho. KittakaÑ 
kÈlaÑ vattaÑ p|retabbanti. Dasa vÈ paÒca vÈ divasÈni. ImasmiÑ hi 
Kammakkhandhake ettakena vattaÑ p|ritameva hoti. 
 

NiyassakammakathÈ 

 11. SeyyasakavatthusmiÑ apissu bhikkh| pakatÈti apissu bhikkh| 
niccaÑ byÈvaÔÈ honti. SesaÑ tajjanÊye vuttasadisameva. 
 

PabbÈjanÊyakammakathÈ 

 21. Assajipunabbasukavatthu saÑghÈdisesavaÓÓanÈyaÑ vuttaÑ. 
 
 27. KÈyikena davenÈti-ÈdÊsu panettha kÈyiko davo nÈma kÈyakÊÄÈ 
vuccati. Sesapadadvayepi eseva nayo. KÈyiko anÈcÈro nÈma kÈyadvÈre 
paÒÒattasikkhÈpadavÊtikkamo vuccati. Sesadvayepi eseva nayo. KÈyikaÑ 
upaghÈtikaÑ nÈma kÈyadvÈre paÒÒattasikkhÈpadassa asikkhanabhÈvena 
upahananaÑ vuccati, nÈsanaÑ vinÈsananti attho. Sesadvayepi eseva nayo. 
KÈyiko micchÈjÊvo nÈma paÔikkhittavejjakammÈdivasena telapacana-
ariÔÔhapacanÈdÊni. VÈcasiko micchÈjÊvo nÈma gihÊnaÑ 
sÈsanasampaÔicchanÈrocanÈdÊni. KÈyikavÈcasiko nÈma tadubhayaÑ. SesaÑ 
tajjanÊye vuttanayameva. 
 

PaÔisÈraÓÊyakammakathÈ 

 33. SudhammavatthusmiÑ pana anapaloketvÈti na ÈpucchitvÈ. 
EtadavocÈti “kiÑ te gahapati therÈnaÑ paÔiyattan”ti sabbaÑ vivarÈpetvÈ 
disvÈ etaÑ avoca. EkÈ ca kho idha natthi yadidaÑ tilasaÑguÄikÈti yÈ ayaÑ 
tilasakkhalikÈ nÈma vuccati, sÈ natthÊti attho. Tassa kira 
______________________________________________________________ 
 1. SammÈvattaÑ (Ka) 

 



4 VinayapiÔaka 

gahapatino vaÑse Èdimhi eko p|viyo ahosi, tena naÑ thero jÈtiyÈ 
khuÑsetukÈmo evamÈha. Yadeva kiÒcÊti evaÑ bahuÑ BuddhavacanaÑ 
ratanaÑ pahÈya kiÒcideva tilasaÑguÄikÈvacanaÑ bhÈsitaÑ. KukkuÔapotaka-
udÈharaÓena idaÑ dasseti “yathÈ so neva kÈkavassitaÑ, na kukkuÔavassitaÑ 
akÈsi, evaÑ tayÈpi neva bhikkhuvacanaÑ, na gihivacanaÑ vuttan”ti. 
 

AdhammakammÈdidvÈ dasakakathÈ 

 37. AsammukhÈ katanti-Èdayo tikÈ vuttappakÈrÈ eva. 
 
 39. A~gasamannÈgamo purimehi asadiso. Tattha yathÈ lÈbhaÑ na 
labhanti, evaÑ parisakkanto parakkamanto alÈbhÈya parisakkati nÈma. Esa 
nayo anatthÈdÊsu. Tattha anatthoti atthabha~go. AnÈvÈsoti tasmiÑ ÔhÈne 
avasanaÑ. GihÊnaÑ Buddhassa avaÓÓanti gihÊnaÑ santike Buddhassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati. DhammikaÑ paÔissavaÑ na saccÈpetÊti yathÈ sacco hoti, 
evaÑ na karoti. VassÈvÈsaÑ paÔissuÓitvÈ na gacchati, aÒÒaÑ vÈ evar|paÑ 
karoti. PaÒcannaÑ bhikkhaveti-Èdi eka~genapi 
kammÈrahabhÈvadassanatthaÑ vuttaÑ. Sesamettha uttÈnatthaÒceva tajjanÊye 
ca vuttanayameva. 
 

ŒpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammakathÈ 

 46. ChannavatthusmiÑ ÈvÈsaparamparaÒca bhikkhave saÑsathÈti 
sabbÈvÈsesu Èrocetha. 
 
 50. BhaÓÉanakÈrakoti-ÈdÊsu bhaÓÉanÈdipaccayÈ ÈpannaÑ ÈpattiÑ 
ropetvÈ tassÈ adassaneyeva kammaÑ kÈtabbaÑ. TikÈ vuttappakÈrÈ eva. 
 
 51. SammÈvattanÈyaÑ panettha tecattÈlÊsa vattÈni. Tattha na anuddhaÑ 
setabboti na codetabbo. Na bhikkhu bhikkh|hÊti aÒÒo bhikkhu aÒÒehi 
bhikkh|hi na bhinditabbo. Na gihiddhajoti odÈtavatthÈni 
acchinnadasapupphadasÈni ca na dhÈretabbÈni. Na titthiyaddhajoti 
kusacÊrÈdÊni na dhÈretabbÈni. Na ÈsÈdetabboti na apasÈdetabbo. Anto vÈ 
bahi vÈti vihÈrassa anto vÈ bahi vÈ. Na titthiyÈdipadattayaÑ 
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uttÈnameva. SesaÑ sabbaÑ PÈrivÈsikakkhandhake vaÓÓayissÈma. SesaÑ 
tajjanÊye vuttanayameva. ŒpattiyÈ appaÔikamme ukkhepanÊyakammaÑ 
iminÈ sadisameva. 
 
 65. AriÔÔhavatthu khuddakavaÓÓanÈyaÑ vuttaÑ. “BhaÓÉanakÈrako”ti-
ÈdÊsu yaÑ diÔÔhiÑ nissÈya bhaÓÉanÈdÊni karoti, tassÈ appaÔinissaggeyeva 
kammaÑ kÈtabbaÑ. SesaÑ tajjanÊye vuttanayameva. SammÈvattanÈyampi hi 
idha tecattÈlÊsaÑyeva vattÈnÊti. 

 
 

KammakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  

2. PÈrivÈsikakkhandhaka 
 

PÈrivÈsikavattakathÈ 

 75. PÈrivÈsikakkhandhake pÈrivÈsikÈti pÈrivÈsaÑ parivasantÈ. Tattha 
catubbidho parivÈso appaÔicchannaparivÈso paÔicchannaparivÈso 
suddhantaparivÈso samodhÈnaparivÈsoti. Tesu “yo so bhikkhave aÒÒopi 
aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ dhammavinaye Èka~khati pabbajjaÑ, Èka~khati 
upasampadaÑ, tassa cattÈro mÈse parivÈso dÈtabbo”ti1 evaÑ 
MahÈkhandhake vutto titthiyaparivÈso appaÔicchannaparivÈso nÈma. Tattha 
yaÑ vattabbaÑ, taÑ vuttameva. AyaÑ pana idha anadhippeto. SesÈ tayo 
yena saÑghÈdisesÈpatti ÈpannÈ ceva hoti paÔicchÈditÈ ca, tassa dÈtabbÈ. 
Tesu yaÑ vattabbaÑ, taÑ Samuccayakkhandhake vakkhÈma. Ete pana idha 
adhippetÈ, tasmÈ etesu yaÑ kiÒci parivÈsaÑ parivasantÈ “pÈrivÈsikÈ”ti 
veditabbÈ. 

 PakatattÈnaÑ bhikkh|nanti ÔhapetvÈ navakataraÑ pÈrivÈsikaÑ 
avasesÈnaÑ antamaso m|lÈyapaÔikassanÈrahÈdÊnampi. 
AbhivÈdanapaccuÔÔhÈnanti yaÑ te abhivÈdanÈdiÑ karonti, taÑ sÈdiyanti 
sampaÔicchanti, na paÔikkhipantÊti attho. Tattha sÈmÊcikammanti ÔhapetvÈ 
abhivÈdanÈdÊni aÒÒassa anucchavikassa bÊjanavÈtadÈnÈdino 
ÈbhisamÈcÈrikassetaÑ adhivacanaÑ. ŒsanÈbhihÈranti Èsanassa 
abhiharaÓaÑ, ÈsanaÑ gahetvÈ abhigamanaÑ, paÒÒÈpanameva vÈ. 
SeyyÈbhihÈrepi eseva nayo. PÈdodakanti pÈdadhovana-udakaÑ. 
PÈdapÊÔhanti dhotapÈdaÔÔhapanakaÑ. PÈdakathalikanti 
adhotapÈdaÔÔhapanakaÑ pÈdaghaÑsanaÑ vÈ. Œpatti dukkaÔassÈti 
saddhivihÈrikÈnampi sÈdiyantassa dukkaÔameva, tasmÈ te vattabbÈ “ahaÑ 
vinayakammaÑ karomi, mayhaÑ vattaÑ mÈ karotha, mÈ maÑ 
gÈmappavesanaÑ ÈpucchathÈ”ti. Sace saddhÈpabbajitÈ kulaputtÈ “tumhe 
bhante tumhÈkaÑ vinayakammaÑ karothÈ”ti vatvÈ vattaÑ karonti, 
gÈmappavesanampi Èpucchantiyeva, vÈritakÈlato paÔÔhÈya anÈpatti. Mithu 
yathÈvuÉÉhanti pÈrivÈsikabhikkh|naÑ aÒÒamaÒÒaÑ yo yo vuÉÉho, tena 
tena navakatarassa sÈdituÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 98 piÔÔhe. 
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 PaÒca yathÈvuÉÉhanti pakatattehipi saddhiÑ vuÉÉhapaÔipÈÔiyÈ eva. 
TasmÈ pÈtimokkhe uddissamÈne hatthapÈse nisÊdituÑ vaÔÔati. 
MahÈpaccariyaÑ pana “pÈÄiyÈ anisÊditvÈ pÈÄiÑ vihÈya hatthapÈsaÑ 
amuÒcantena nisÊditabban”ti vuttaÑ. PÈrisuddhi-uposathe karÊyamÈne 
saÑghanavakaÔÔhÈne nisÊditvÈ tattheva nisinnena attano pÈÄiyÈ pÈrisuddhi-
uposatho kÈtabbo. PavÈraÓÈyapi saÑghanavakaÔÔhÈne nisÊditvÈ tattheva 
nisinnena attano pÈÄiyÈ pavÈretabbaÑ. SaÑghena ghaÓÔiÑ paharitvÈ 
bhÈjÊyamÈnaÑ vassikasÈÔikampi attano pattaÔÔhÈne gahetuÑ vaÔÔati. 

 OÓojananti vissajjanaÑ vuccati. Sace hi pÈrivÈsikassa dve tÊÓi 
uddesabhattÈdÊni pÈpuÓanti, aÒÒÈ cassa puggalikabhattapaccÈsÈ hoti, tÈni 
paÔipÈÔiyÈ gahetvÈ “bhante heÔÔhÈ gÈhetha, ajja mayhaÑ bhattapaccÈsÈ atthi, 
sve gaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ vissajjetabbÈni. EvaÑ tÈni punadivasesu1 gaÓhituÑ 
labhati. Punadivase sabbapaÔhamaÑ etassa dÈtabbanti KurundiyaÑ vuttaÑ. 
Yadi pana na gaÓhÈti na vissajjeti, punadivase na labhati. IdaÑ oÓojanaÑ 
nÈma pÈrivÈsikasseva odissa anuÒÒÈtaÑ. KasmÈ? Tassa hi 
saÑghanavakaÔÔhÈne nisinnassa bhattagge yÈgukhajjakÈdÊni pÈpuÓanti vÈ na 
vÈ, tasmÈ “so bhikkhÈhÈrena2 mÈ kilamitthÈ”ti idamassa 
sa~gahakaraÓatthÈya odissa anuÒÒÈtaÑ. 

 Bhattanti ÈgatÈgatehi vuÉÉhapaÔipÈÔiyÈ gahetvÈ gantabbaÑ vihÈre 
saÑghassa catussÈlabhattaÑ, etaÑ yathÈvuÉÉhaÑ labhati. PÈÄiyÈ pana 
gantuÑ vÈ ÔhÈtuÑ vÈ na labhati, tasmÈ pÈÄito osakkitvÈ hatthapÈse Ôhitena 
hatthaÑ pasÈretvÈ yathÈ seno nipatitvÈ gaÓhÈti, evaÑ gaÓhitabbaÑ. 
ŒrÈmikasamaÓuddesehi ÈharÈpetuÑ na labhati. Sace sayameva Èharanti, 
vaÔÔati. RaÒÒo mahÈpeÄabhattepi eseva nayo. CatussÈlabhatte pana sace 
oÓojanaÑ kattukÈmo hoti, attano atthÈya ukkhitte piÓÉe “ajja me bhattaÑ 
atthi, sve gaÓhissÈmÊ”ti vattabbaÑ. Punadivase dve piÓÉe labhatÊti 
MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. UddesabhattÈdÊnipi pÈÄito osakkitvÈva 
gahetabbÈni. Yattha pana nÊsÊdÈpetvÈ parivisanti, tattha sÈmaÓerÈnaÑ 
jeÔÔhakena, bhikkh|naÑ saÑghanavakena hutvÈ nisÊditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Punapunadivasesu (SÊ) 2. BhikkhÈcÈrena (SyÈ)
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 76. IdÈni yÈ ayaÑ sammÈvattanÈ vuttÈ, tattha na upasampÈdetabbanti 
upajjhÈyena hutvÈ na upasampÈdetabbaÑ, vattaÑ nikkhipitvÈ pana 
upasampÈdetuÑ vaÔÔati. Œcariyena hutvÈpi kammavÈcÈ na sÈvetabbÈ, 
aÒÒasmiÑ asati vattaÑ nikkhipitvÈ sÈvetuÑ vaÔÔati. Na nissayoti 
ÈgantukÈnaÑ nissayo na dÈtabbo. Yehipi pakatiyÈva nissayo gahito, te 
vattabbÈ “ahaÑ vinayakammaÑ karomi, asukattherassa nÈma santike 
nissayaÑ gaÓhatha, mayhaÑ vattaÑ mÈ karotha, mÈ maÑ gÈmappavesanaÑ 
ÈpucchathÈ”ti. Sace evaÑ vuttepi karontiyeva, vÈritakÈlato paÔÔhÈya 
karontesupi anÈpatti. 

 Na sÈmaÓeroti aÒÒo sÈmaÓero na gahetabbo. UpajjhaÑ datvÈ 
gahitasÈmaÓerÈpi vattabbÈ “ahaÑ vinayakammaÑ karomi, mayhaÑ vattaÑ 
mÈ karotha, mÈ maÑ gÈmappavesanaÑ ÈpucchathÈ”ti. Sace evaÑ vuttepi 
karontiyeva, vÈritakÈlato paÔÔhÈya karontesupi anÈpatti. 
BhikkhunovÈdakasammuti nÈma ÈdhipaccaÔÔhÈnabh|tÈti paÔikkhittÈ. TasmÈ 
bhikkhusaÑghassa vattabbaÑ “bhante ahaÑ vinayakammaÑ karomi, 
bhikkhunovÈdakaÑ jÈnÈthÈ”ti, paÔibalassa vÈ bhikkhussa bhÈro kÈtabbo. 
ŒgatÈ bhikkhuniyo “saÑghasantikaÑ gacchatha, saÑgho vo ovÈdadÈyakaÑ 
jÈnissatÊ”ti vÈ, “ahaÑ vinayakammaÑ karomi, asukabhikkhussa nÈma 
santikaÑ gacchatha, so vo ovÈdaÑ dassatÊ”ti vÈ vattabbÈ. 

 SÈ ÈpattÊti sukkavissaÔÔhiyÈ parivÈse dinne sukkavissaÔÔhi nÈpajjitabbÈ. 
AÒÒÈ vÈ tÈdisikÈti kÈyasaÑsaggÈdigarukÈpatti. Tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈti 
pÈrÈjikÈpatti. Sattasu hi ÈpattÊsu dubbhÈsitÈpatti pÈpiÔÔhÈ, dukkaÔÈpatti 
pÈpiÔÔhatarÈ. DukkaÔÈpatti pÈpiÔÔhÈ, pÈÔidesanÊyÈpatti pÈpiÔÔhatarÈti evaÑ 
pÈcittiyathullaccayasaÑghÈdisesapÈrÈjikÈpattÊsu nayo netabbo. TÈsaÑ 
vatth|supi dubbhÈsitavatthu pÈpiÔÔhaÑ, dukkaÔavatthu pÈpiÔÔhataranti 
purimanayeneva bhedo veditabbo. PaÓÓattivajjasikkhÈpade pana vatthupi 
Èpattipi pÈpiÔÔhÈ. Lokavajje ubhayampi pÈpiÔÔhataraÑ. 

 Kammanti parivÈsakammavÈcÈ vuccati, taÑ kammaÑ “akataÑ 
dukkaÔan”ti-ÈdÊhi vÈ, “kiÑ idaÑ kammaÑ nÈma kasikammaÑ 
gorakkhakamman”ti-ÈdÊhi vÈ vacanehi na garahitabbaÑ. KammikÈti yehi 
bhikkh|hi kammaÑ kataÑ, te vuccanti, te bÈlÈ abyattÈti-ÈdÊhi vacanehi na 
garahitabbÈ. 
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Na savacanÊyaÑ kÈtabbanti palibodhatthÈya1 vÈ pakkosanatthÈya vÈ 
savacanÊyaÑ na kÈtabbaÑ, palobodhatthÈya hi karonto “ahaÑ ÈyasmantaÑ 
imasmiÑ vatthusmiÑ savacanÊyaÑ karomi, imamhÈ ÈvÈsÈ ekapadampi mÈ 
pakkÈmi, yÈva na taÑ adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ hotÊ”ti evaÑ karoti. 
PakkosanatthÈya karonto “ahaÑ te savacanÊyaÑ karomi, ehi mayÈ saddhiÑ 
vinayadharÈnaÑ sammukhÊbhÈvaÑ gacchÈmÈ”ti evaÑ karoti, tadubhayampi 
na kÈtabbaÑ. 

 Na anuvÈdoti vihÈre jeÔÔhakaÔÔhÈnaÑ na kÈtabbaÑ, 
pÈtimokkhuddesakena vÈ dhammajjhesakena vÈ na bhavitabbaÑ, nÈpi 
terasasu sammutÊsu ekasammutivasenÈpi issariyakammaÑ kÈtabbaÑ. Na 
okÈsoti “karotu me ÈyasmÈ okÈsaÑ, ahaÑ taÑ vattukÈmo”ti evaÑ 
pakatattassa okÈso na kÈretabbo, vatthunÈ vÈ ÈpattiyÈ vÈ na codetabbo, 
“ayaÑ pubbe te doso”ti na sÈretabbo. Na bhikkh|hi sampayojetabbanti 
aÒÒamaÒÒaÑ yojetvÈ kalaho na kÈretabbo. 

 Puratoti saÑghattherena hutvÈ purato na gantabbaÑ, dvÈdasahatthaÑ 
upacÈraÑ muÒcitvÈ ekakena gantabbaÑ. NisÊdanepi eseva nayo. 
Œsanapariyantoti bhattaggÈdÊsu saÑghanavakÈsanaÑ vuccati, svÈssa 
dÈtabbo, tattha nisÊditabbaÑ. SeyyÈpariyantoti seyyÈnaÑ pariyanto, 
sabbalÈmakaÑ maÒcapÊÔhaÑ. AyaÒhi vassaggena attano pattaÔÔhÈne seyyaÑ 
gahetuÑ na labhati, sabbabhikkh|hi vicinitvÈ gahitÈvasesÈ 
ma~gulag|thabharitÈ vettalatÈdivinaddhÈ lÈmakaseyyÈ assa dÈtabbÈ. 
VihÈrapariyantoti yathÈ ca seyyÈ, evaÑ vasana-ÈvÈsopi vassaggena attano 
pattaÔÔhÈne tassa na vaÔÔati, sabbabhikkh|hi vicinitvÈ gahitÈvasesÈ pana 
rajohatabh|mi jatukam|sikabharitÈ paÓÓasÈlÈ assa dÈtabbÈ. Sace pakatattÈ 
sabbe rukkham|likÈ abbhokÈsikÈ ca honti, channaÑ na upenti, sabbepi etehi 
vissaÔÔhÈvÈsÈ nÈma honti. Tesu yaÑ icchati, taÑ labhati, 
vass|panÈyikadivase paccayaÑ ekapasse ÔhatvÈ vassaggena gaÓhituÑ 
labhati. SenÈsanaÑ na labhati, nibaddhavassÈvÈsikaÑ senÈsanaÑ 
gaÓhitukÈmena vattaÑ nikkhipitvÈ gahetabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PalibodhatÈya (SÊ) 
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 Tena ca so sÈditabboti yaÑ assa ÈsanÈdipariyantaÑ bhikkh| denti, so 

eva sÈditabbo. PuresamaÓena vÈ pacchÈsamaÓena vÈti ÒÈtipavÈritaÔÔhÈne 

“ettake bhikkh| gahetvÈ ÈgacchathÈ”ti nimantitena “bhante asukaÑ nÈma 

kulaÑ bhikkh| nimantesi, etha tattha gacchÈmÈ”ti evaÑ saÑvidhÈya 

bhikkh| puresamaÓe vÈ pacchÈsamaÓe vÈ katvÈ na gantabbaÑ. “Bhante 

asukasmiÑ nÈma gÈme manussÈ bhikkh|naÑ ÈgamanaÑ icchanti, sÈdhu 

vatassa sace tesaÑ sa~gahaÑ kareyyÈthÈ”ti evaÑ pana pariyÈyena kathetuÑ 

vaÔÔati. 

 Na ÈraÒÒika~ganti ÈgatÈgatÈnaÑ ÈrocetuÑ harÈyamÈnena 

ÈraÒÒikadhuta~gaÑ na samÈdÈtabbaÑ. YenÈpi pakatiyÈ samÈdinnaÑ, tena 

dutiyaÑ bhikkhuÑ gahetvÈ araÒÒe aruÓaÑ uÔÔhÈpetabbaÑ, na ca ekakena 

vatthabbaÑ. TathÈ bhattaggÈdÊsu Èsanapariyante nisajjÈya harÈyamÈnena 

piÓÉapÈtikadhuta~gampi na samÈdÈtabbaÑ. Yo pana pakatiyÈva 

piÓÉapÈtiko, tassa paÔisedho natthi. 

 Na ca tappaccayÈti “nÊhaÔabhatto hutvÈ vihÈreyeva nisÊditvÈ bhuÒjanto 

rattiyo gaÓayissÈmi, gacchato me bhikkhuÑ disvÈ anÈrocentassa ratticchedo 

siyÈ”ti iminÈ kÈraÓena piÓÉapÈto na nÊharÈpetabbo. MÈ maÑ jÈniÑs|ti mÈ 

maÑ ekabhikkhupi jÈnÈt|ti ca iminÈ ajjhÈsayena vihÈre sÈmaÓerehi 

pacÈpetvÈ bhuÒjitumpi na labhati, gÈmaÑ piÓÉÈya pavisitabbameva. 

GilÈnassa pana navakamma-ÈcariyupajjhÈyakiccÈdipasutassa vÈ vihÈreyeva 

acchituÑ vaÔÔati. Sacepi gÈme anekasatÈ bhikkh| vicaranti, na sakkÈ hoti 

ÈrocetuÑ, gÈmakÈvÈsaÑ gantvÈ sabhÈgaÔÔhÈne vasituÑ vaÔÔati. 

 ŒgantukenÈti kaÒci vihÈraÑ gatena tattha bhikkh|naÑ ÈrocetabbaÑ. 

Sace sabbe ekaÔÔhÈne Ôhite passati, ekaÔÔhÈne Ôhiteneva ÈrocetabbaÑ. Atha 

rukkham|lÈdÊsu visuÑ visuÑ ÔhitÈ honti, tattha tattha gantvÈ ÈrocetabbaÑ. 

SaÒcicca anÈrocentassa ratticchedo ca hoti, vattabhede ca dukkaÔaÑ. Atha 

vicinanto ekacce na passati, ratticchedova hoti, na vattabhedadukkaÔaÑ. 
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 ŒgantukassÈti attano vasanavihÈraÑ ÈgatassÈpi ekassa vÈ bah|naÑ vÈ 
vuttanayeneva ÈrocetabbaÑ. RatticchedavattabhedÈpi cettha vuttanayeneva 
veditabbÈ. Sace ÈgantukÈ muhuttaÑ vissamitvÈ vÈ avissamitvÈ eva vÈ 
vihÈramajjhena gacchanti, tesampi ÈrocetabbaÑ. Sace tassa ajÈnantasseva 
gacchanti, ayaÒca pana gatakÈle jÈnÈti, gantvÈ ÈrocetabbaÑ. SampÈpuÓituÑ 
asakkontassa ratticchedova hoti, na vattabhedadukkaÔaÑ. Yepi antovihÈraÑ 
appavisitvÈ upacÈrasÊmaÑ okkamitvÈ gacchanti, ayaÒca nesaÑ 
chattasaddaÑ vÈ ukkÈsitasaddaÑ vÈ khipitasaddaÑ vÈ sutvÈva 
ÈgantukabhÈvaÑ jÈnÈti, gantvÈ ÈrocetabbaÑ. GatakÈle jÈnantenapi 
anubandhitvÈ Èrocetabbameva. SampÈpuÓituÑ asakkontassa ratticchedova 
hoti, na vattabhedadukkaÔaÑ. Yopi rattiÑ yeva ÈgantvÈ rattiÑ yeva 
gacchati, sopissa ratticchedaÑ karoti, aÒÒÈtattÈ pana vattabhedadukkaÔaÑ 
natthi. Sace ajÈnitvÈva abbhÈnaÑ karoti, akatameva hotÊti KurundiyaÑ 
vuttaÑ, tasmÈ adhikÈ rattiyo gahetvÈ kÈtabbaÑ. AyaÑ apaÓÓakapaÔipadÈ. 

 NadÊ-ÈdÊsu nÈvÈya gacchantampi paratÊre Ôhitampi ÈkÈsena 
gacchantampi pabbatatala-araÒÒÈdÊsu d|re Ôhitampi bhikkhuÑ disvÈ sace 
“bhikkh|”ti vavatthÈnaÑ atthi, nÈvÈdÊhi vÈ gantvÈ mahÈsaddaÑ katvÈ vÈ 
vegena anubandhitvÈ vÈ ÈrocetabbaÑ, anÈrocentassa ratticchedo ceva 
vattabhedadukkaÔaÒca. Sace vÈyamantopi sampÈpuÓituÑ vÈ sÈvetuÑ vÈ na 
sakkoti, ratticchedova hoti, na vattabhedadukkaÔaÑ. SaÑghasenÈbhayatthero 
pana visayÈvisayena katheti. “Visaye kira anÈrocentassa ratticchedo ceva 
vattabhedadukkaÔaÒca hoti, avisaye pana ubhayampi natthÊ”ti. 
KaravÊkatissatthero “samaÓo ayanti vavatthÈnameva pamÈÓaÑ, sacepi 
avisayo hoti, vattabhedadukkaÔameva natthi, ratticchedo pana hotiyevÈ”ti 
Èha. 

 Uposatheti “uposathaÑ sampÈpuÓissÈmÈ”ti ÈgantukÈ bhikkh| 
Ègacchanti, iddhiyÈ gacchantÈpi uposathabhÈvaÑ ÒatvÈ otaritvÈ uposathaÑ 
karonti, tasmÈ ÈgantukasodhanatthaÑ uposathadivase ÈrocetabbaÑ. 
PavÈraÓÈyapi eseva nayo. GilÈnoti gantuÑ asamattho. D|tenÈti ettha 
anupasampannaÑ pesetuÑ na vaÔÔati, bhikkhuÑ pesetvÈ ÈrocÈpetabbaÑ. 
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 Abhikkhuko ÈvÈsoti suÒÒavihÈro. Yattha ekopi bhikkhu natthi, tattha 
vÈsatthÈya na gantabbaÑ. Na hi tattha vuttharattiyo gaÓan|pikÈ honti, 
pakatattena pana saddhiÑ vaÔÔati. DasavidhantarÈye pana sacepi rattiyo 
gaÓan|pikÈ na honti, antarÈyato parimuccanatthÈya gantabbameva. Tena 
vuttaÑ “aÒÒatra antarÈyÈ”ti. NÈnÈsaÑvÈsakehi saddhiÑ vinayakammaÑ 
kÈtuÑ na vaÔÔati. TesaÑ anÈrocanepi ratticchedo natthi, 
abhikkhukÈvÈsasadisameva hoti. Tena vuttaÑ yatthassu bhikkh| 
nÈnÈsaÑvÈsakÈti. SesaÑ Uposathakkhandhake vuttanayameva. 
 
 81. Ekacchanne ÈvÈseti-ÈdÊsu ÈvÈso nÈma vasanatthÈya katasenÈsanaÑ. 
AnÈvÈso nÈma cetiyagharaÑ bodhigharaÑ sammuÒjani-aÔÔako dÈru-aÔÔako 
pÈnÊyamÈÄo vaccakuÔi dvÈrakoÔÔhakoti evamÈdi. Tatiyapadena tadubhayampi 
gahitaÑ. Etesu yattha katthaci ekacchanne chadanato 
udakapatanaÔÔhÈnaparicchinne okÈse ukkhittako vasituÑ na labhati. 
PÈrivÈsiko pana anto-ÈvÈseyeva na labhatÊti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. 
MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana “avisesena udakapÈtena vÈritan”ti vuttaÑ. 
KurundriyaÑ “etesu ettakesu paÒcavaÓÓacchadanabaddhaÔÔhÈnesu 
pÈrivÈsikassa ca ukkhittakassa ca pakatattena saddhiÑ udakapÈtena 
vÈritan”ti vuttaÑ, tasmÈ nÈn|pacÈrepi ekacchanne na vaÔÔati. Sace panettha 
tadahupasampannepi pakatatte paÔhamaÑ pavisitvÈ nipanne saÔÔhivassopi 
pÈrivÈsiko pacchÈ pavisitvÈ jÈnanto nipajjati, ratticchedo ceva 
vattabhedadukkaÔaÒca. AjÈnantassa ratticchedova, na vattabhedadukkaÔaÑ. 
Sace pana tasmiÑ paÔhamaÑ nipanne pacchÈ pakatatto pavisitvÈ nipajjati, 
pÈrivÈsiko ca jÈnÈti, ratticchedo ceva vattabhedadukkaÔaÒca. No ce jÈnÈti, 
ratticchedova, na vattabhedadukkaÔaÑ. 

 VuÔÔhÈtabbaÑ, nimantetabboti tadahupasampannampi disvÈ 
vuÔÔhÈtabbameva, vuÔÔhÈya ca “ahaÑ iminÈ sukhanisinno vuÔÔhÈpito”ti 
parammukhena na gantabbaÑ, “idaÑ Ècariya ÈsanaÑ, ettha nisÊdathÈ”ti 
evaÑ nimantetabboyeva. Navakena pana “mahÈtheraÑ obaddhaÑ karomÊ”ti 
pÈrivÈsikattherassa santikaÑ na gantabbaÑ. EkÈsaneti samÈnavassikÈsane 
maÒce vÈ pÊÔhe vÈ. Na chamÈyaÑ nisinneti pakatatte bh|miyaÑ nisinne 
itarena antamaso tiÓasanthÈrepi uccatare vÈlikÈtalepi vÈ na nisÊditabbaÑ. 
DvÈdasahatthaÑ pana 
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upacÈraÑ muÒcitvÈ nisÊdituÑ vaÔÔati. Ekaca~kameti sahÈyena viya saddhiÑ 
ca~kamanto ekasmiÑ ca~kame. 

 ChamÈyaÑ ca~kamantanti chamÈyaÑ ca~kamante, ayameva vÈ pÈÔho. 
AyaÑ panettha attho, akataparicchedÈya bh|miyÈ ca~kamante paricchedaÑ 
katvÈ vÈlikaÑ ÈkiritvÈ ÈlambanaÑ yojetvÈ kataca~kame nÊcepi na 
ca~kamitabbaÑ, ko pana vÈdo iÔÔhakÈcayasampanne vedikÈparikkhitteti. 
Sace pana pÈkÈraparikkhitto hoti dvÈrakoÔÔhakayutto 
pabbatantaravanantaragumbantaresu vÈ suppaÔicchanno, tÈdise ca~kame 
ca~kamituÑ vaÔÔati. AppaÔicchannepi upacÈraÑ muÒcitvÈ vaÔÔati. 

 VuÉÉhatarenÈti ettha sace vuÉÉhatare pÈrivÈsike paÔhamaÑ nipanne 
itaro jÈnanto pacchÈ nipajjati, ratticchedo cassa hoti, vattabhede ca 
dukkaÔaÑ. VuÉÉhatarassa pana ratticchedova, na vattabhedadukkaÔaÑ. 
AjÈnitvÈ nipajjati, dvinnampi vattabhedo natthi, ratticchedo pana hoti. Atha 
navakapÈrivÈsike paÔhamaÑ nipanne vuÉÉhataro pacchÈ nipajjati, navako ca 
jÈnÈti, ratti cassa chijjati, vattabhede ca dukkaÔaÑ hoti. VuÉÉhatarassa 
ratticchedova, na vattabhedo. No ce jÈnÈti, dvinnampi vattabhedo natthi, 
ratticchedo pana hoti. Sace dvepi apacchÈpurimaÑ nipajjanti, vuÉÉhatarassa 
ratticchedova, itarassa vattabhedopÊti KurundiyaÑ vuttaÑ. Dve pÈrivÈsikÈ 
samavassÈ, eko paÔhamaÑ nipanno, eko jÈnantova pacchÈ nipajjati, ratti ca 
chijjati, vattabhede ca dukkaÔaÑ. PaÔhamaÑ nipannassa ratticchedova, na 
vattabhedo. Sace pacchÈ nipajjantopi na jÈnÈti, dvinnampi vattabhedo natthi, 
ratticchedo pana hoti. Sace dvepi apacchÈpurimaÑ nipajjanti, dvinnampi 
ratticchedoyeva, na vattabhedo. Sace hi dve pÈrivÈsikÈ ekato vaseyyuÑ, te 
aÒÒamaÒÒassa ajjhÈcÈraÑ ÒatvÈ agÈravÈ vÈ vippaÔisÈrino vÈ hutvÈ 
pÈpiÔÔhataraÑ vÈ ÈpattiÑ ÈpajjeyyuÑ vibbhameyyaÑ vÈ, tasmÈ nesaÑ 
sahaseyyÈ sabbappakÈrena paÔikkhittÈ. SesaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. 
M|lÈyapaÔikassanÈrahÈdayo cettha pÈrivÈsikÈnaÑ pakatattaÔÔhÈne ÔhitÈti 
veditabbÈ. 

 PÈrivÈsikacatuttho ce bhikkhave parivÈsanti ettha pÈrivÈsikaÑ 
catutthaÑ katvÈ aÒÒassa parivÈsadÈnÈdÊni kÈtuÑ na vaÔÔati. EtesvevÈyaÑ 
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gaÓap|rako na hoti, sesasaÑghakammesu hoti. GaÓe pana appahonte vattaÑ 
nikkhipÈpetvÈ gaÓap|rako kÈtabboti. 
 
 83. ImaÑ pana vattakathaÑ sutvÈ Vinayadhara-upÈlittherassa 
rahogatassa evaÑ parivitakko udapÈdi “BhagavatÈ bahu pÈrivÈsikavattaÑ 
paÒÒattaÑ, katihi nu kho ettha kÈraÓehi ratticchedo hotÊ”ti, so BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ tamatthaÑ pucchi. BhagavÈ cassa byÈkÈsi. Tena vuttaÑ atha 
kho ÈyasmÈ UpÈli -pa- ratticchedÈti. Tattha sahavÈsoti yvÈyaÑ pakatattena 
bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanneti-ÈdinÈ nayena vutto ekato vÈso. 
VippavÈsoti ekakasseva vÈso. AnÈrocanÈti ÈgantukÈdÊnaÑ anÈrocanÈ. Etesu 
tÊsu ekekena kÈraÓena ratticchedo hoti. 
 
 84. Na sakkontÊti saÑghassa mahantatÈya tattha tattha gantvÈ sabbesaÑ 
ÈrocetuÑ asakkontÈ sodhetuÑ na sakkonti. ParivÈsaÑ nikkhipÈmi, vattaÑ 
nikkhipÈmÊti imesu dvÊsu padesu ekenÈpi nikkhittova hoti parivÈso, dvÊhi 
sunikkhittoyeva. SamÈdÈnepi eseva nayo. EvaÑ vattaÑ samÈdiyitvÈ 
parivutthaparivÈsassa mÈnattaÑ gaÓhato puna vattasamÈdÈnakiccaÑ natthi, 
samÈdinnavattoyeva hesa, tasmÈssa chÈrattaÑ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ, 
ciÓÓamÈnatto abbhetabbo. EvaÑ anÈpattiko hutvÈ suddhante patiÔÔhito tisso 
sikkhÈ p|retvÈ dukkhassantaÑ karissatÊti. 
 

PÈrivÈsikavattakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
M|lÈyapaÔikassanÈrahavattkathÈ 

 86. M|lÈyapaÔikassanÈrahÈ bhikkh| sÈdiyanti pakatattÈnanti ÔhapetvÈ 
navakataraÑ m|layapaÔikassanÈrahaÑ avasesÈnaÑ antamaso 
pÈrivÈsikÈdÊnampi. ImesaÒhi 
pÈrivÈsikam|lÈyapaÔikassanÈrahamÈnattÈrahamÈnattÈcÈrika-
abbhÈnÈrahÈnaÑ paÒcannaÑ ÔhapetvÈ attano navakataraÑ sesÈ sabbe 
pakatattÈ eva. KasmÈ? mithu yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanÈdÊnaÑ anuÒÒÈtattÈ, 
tena vuttaÑ “avasesÈnaÑ antamaso pÈrivÈsikÈdÊnampÊ”ti. 
M|lÈyapaÔikassanÈrahÈdilakkhaÓaÑ pana nesaÑ 
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parato Èvibhavissati. Sesamettha ito paresu ca mÈnattÈrahÈdivattesu 
pÈrivÈsikavatte vuttanayeneva veditabbaÑ. 
 
 87. M|lÈyapaÔikassanÈrahacatuttho ceti-ÈdÊsupi yatheva pÈrivÈsiko, 
evaÑ etepi etesu vinayakammesu gaÓap|rakÈ na honti, 
sesasaÑghakammesu honti. 
 

MÈnattacÈrikavattakathÈ 

 90. MÈnattacÈrikassavattesu devasikaÑ Èrocetabbanti viseso. 
 
 92. Ratticchedesu |ne gaÓeti ettha gaÓoti cattÈro vÈ atirekÈ vÈ, tasmÈ 
sacepi tÊhi bhikkh|hi saddhiÑ vasati, ratticchedo hotiyeva. 
MÈnattanikkhepasamÈdÈnesu vuttasadisova vinicchayo. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 

 
 

PÈrivÈsikakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

3. Samuccayakkhandhaka 
 

SukkavissaÔÔhikathÈ 

 97. Samuccayakkhandhake chÈrattaÑ mÈnattanti ettha catubbidhaÑ 
mÈnattaÑ appaÔicchannamÈnattaÑ paÔicchannamÈnattaÑ pakkhamÈnattaÑ 
samodhÈnamÈnattanti. Tattha appaÔicchannamÈnattaÑ nÈma yaÑ 
appaÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivÈsaÑ adatvÈ kevalaÑ ÈpattiÑ 
ÈpannabhÈveneva mÈnattÈrahassa mÈnattaÑ diyyati. PaÔicchannamÈnattaÑ 
nÈma yaÑ paÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivutthaparivÈsassa diyyati. 
PakkhamÈnattaÑ nÈma yaÑ paÔicchannÈya vÈ appaÔicchannÈya vÈ ÈpattiyÈ 
addhamÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ diyyati. SamodhÈnamÈnattaÑ nÈma yaÑ 
odhÈya ekato katvÈ diyyati. Tesu idaÑ “appaÔicchannÈya chÈrattaÑ 
mÈnattan”ti vacanato “appaÔicchannamÈnattan”ti veditabbaÑ. TaÑ dentena 
sace ekaÑ ÈpattiÑ Èpanno hoti, idha vuttanayena dÈtabbaÑ. Sace dve vÈ 
tisso vÈ tisso vÈ tatuttariÑ vÈ Èpanno, yatheva “ekaÑ Èpattin”ti vuttaÑ, 
evaÑ “dve Èpattiyo tisso Èpattiyo”ti vattabbaÑ. Tatuttari pana sacepi sataÑ 
vÈ sahassaÑ vÈ hoti, “sambahulÈ”ti vattabbaÑ. NÈnÈvatthukÈyopi ekato 
katvÈ dÈtabbÈ, tÈsaÑ dÈnavidhiÑ parivÈsadÈne kathayissÈma. 

 EvaÑ Èpattivasena kammavÈcaÑ katvÈ dinne mÈnatte “evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti kammavÈcÈpariyosÈne mÈÄakasÊmÈyameva “mÈnattaÑ 
samÈdiyÈmi, vattaÑ samÈdiyÈmÊ”ti vuttanayena vattaÑ samÈdÈtabbaÑ. 
VattaÑ samÈdiyitvÈ tattheva saÑghassa ÈrocetabbaÑ, Èrocentena ca evaÑ 
ÈrocetabbaÑ– 

“AhaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
appaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchÈnnÈya chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me 
saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ appaÔicchannÈya 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi. SohaÑ mÈnattaÑ carÈmi, vedayÈmahaÑ1 
bhante, ‘vedayatÊ’ti maÑ saÑgho dhÈret|”ti. 

 ImaÒca pana atthaÑ gahetvÈ yÈya kÈyaci bhÈsÈya2 ÈrocetuÑ 
vaÔÔatiyeva. ŒrocetvÈ sace nikkhipitukÈmo, vuttanayeneva  
______________________________________________________________ 
 1. VediyÈmahaÑ (SyÈ) 2. VÈcÈya (sabbattha) 
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saÑghamajjhe nikkhipitabbaÑ. MÈÄakato bhikkh|su nikkhantesu ekassapi 
santike nikkhipituÑ vaÔÔati. MÈÄakato nikkhamitvÈ satiÑ paÔilabhantena 
sahagacchantassa santike nikkhipitabbaÑ. Sace sopi pakkanto, aÒÒassa yassa 
mÈÄake nÈrocitaÑ, tassa ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ. Œrocentena pana avasÈne 
“vedayatÊti maÑ ÈyasmÈ dhÈret|”ti vattabbaÑ. DvinnaÑ Èrocentena 
“ÈyasmantÈ dhÈrent|”ti, tiÓÓaÑ Èrocentena “Èyasmanto dhÈrent|”ti 
vattabbaÑ. NikkhittakÈlato paÔÔhÈya pakatattaÔÔhÈne tiÔÔhati. 

 Sace appabhikkhuko vihÈro hoti, sabhÈgÈ bhikkh| vasanti, vattaÑ 
anikkhipitvÈ antovihÈreyeva rattiyo gaÓetabbÈ. Atha na sakkÈ sodhetuÑ, 
vuttanayeneva vattaÑ nikkhipitvÈ pacc|sasamaye cat|hi paÒcahi vÈ 
bhikkh|hi saddhiÑ parikkhittassa vihÈrassa parikkhepato, aparikkhittassa 
parikkhepÈrahaÔÔhÈnato dve leÉÉupÈte atikkamitvÈ mahÈmaggato okkamma 
gumbena vÈ vatiyÈ vÈ paÔicchannaÔÔhÈne nisÊditabbaÑ. Anto-aruÓeyeva 
vuttanayena vattaÑ samÈdiyitvÈ ÈrocetabbaÑ. Sace aÒÒo koci bhikkhu 
kenacideva karaÓÊyena taÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati, sace esa taÑ passati, saddaÑ 
vÈssa suÓÈti, ÈrocetabbaÑ. AnÈrocentassa ratticchedo ceva vattabhedo ca. 

 Atha dvÈdasahatthaÑ upacÈraÑ okkamitvÈ ajÈnantasseva gacchati, 
ratticchedo hoti eva, vattabhedo pana natthi. ŒrocitakÈlato paÔÔhÈya ca ekaÑ 
bhikkhuÑ ÔhapetvÈ sesehi sati karaÓÊye gantumpi vaÔÔati. AruÓe uÔÔhite tassa 
bhikkhussa santike vattaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace sopi kenaci kammena pure-
aruÓeyeva gacchati, aÒÒaÑ vihÈrato nikkhantaÑ vÈ ÈgantukaÑ vÈ yaÑ 
paÔhamaÑ passati, tassa santike ÈrocetvÈ vattaÑ nikkhipitabbaÑ. AyaÒca 
yasmÈ gaÓassa ÈrocetvÈ bhikkh|naÒca atthibhÈvaÑ sallakkhetvÈva vasi, 
tenassa |ne gaÓe caraÓadoso vÈ vippavÈso vÈ na hoti. Sace na kaÒci passati, 
vihÈraÑ gantvÈ attanÈ saddhiÑ gatabhikkh|su ekassa santike 
nikkhipitabbanti MahÈsumatthero Èha. MahÈpadumatthero pana “yaÑ 
paÔhamaÑ passati, tassa ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ. AyaÑ nikkhittavattassa 
parihÈro”ti Èha. 

 EvaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ akhaÓÉaÑ caritvÈ yattha siyÈ vÊsatigaÓo 
bhikkhusaÑgho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. Abbhentehi ca paÔhamaÑ
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abbhÈnÈraho kÈtabbo. AyaÒhi nikkhittavattattÈ pakatattaÔÔhÈne Ôhito, 
pakatattassa ca abbhÈnaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati, tasmÈ vattaÑ samÈdÈpetabbo. 
Vatte samÈdinne abbhÈnÈraho hoti. TenÈpi vattaÑ samÈdiyitvÈ ÈrocetvÈ 
abbhÈnaÑ yÈcitabbaÑ. Anikkhittavattassa puna vattasamÈdÈnakiccaÑ 
natthi. So hi chÈrattÈtikkameneva abbhÈnÈraho hoti, tasmÈ so abbhetabbo. 
Tatra yvÈyaÑ1 “evaÒca pana bhikkhave abbhetabbo”ti PÈÄiyaÑyeva 
abbhÈnavidhi vutto, ayaÒca ekÈpattivasena vutto. Sace pana dve tisso 
sambahulÈ vÈ ekavatthukÈ vÈ nÈnÈvatthukÈ vÈ Èpattiyo honti, tÈsaÑ vasena 
kammavÈcÈ kÈtabbÈ. EvaÑ appaÔicchannamÈnattaÑ dÈtabbaÑ. 
PaÔicchannamÈnattaÑ pana yasmÈ paÔicchannÈya ÈpattiyÈ 
parivutthaparivÈsassa dÈtabbaÑ hoti, tasmÈ naÑ parivÈsakathÈyaÑyeva 
kathayissÈma. 
 

ParivÈsakathÈ 

 102. “Tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhapaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ det|”ti-
ÈdinÈ nayena PÈÄiyaÑ anekehi ÈkÈrehi parivÈso ca mÈnattaÒca vuttaÑ. 
Tassa yasmÈ ÈgatÈgataÔÔhÈne vinicchayo vuccamÈno PÈÄi viya ativitthÈraÑ 
Èpajjati, na ca sakkÈ hoti sukhena pariggahetuÑ, tasmÈ naÑ samodhÈnetvÈ 
idheva dassayissÈma. 
 AyaÑ hi idha adhippeto parivÈso nÈma paÔicchannaparivÈso, 
suddhantaparivÈso, samodhÈnaparivÈsoti tividho hoti. Tattha 
paÔicchannaparivÈso tÈva yathÈpaÔicchannÈya ÈpattiyÈ dÈtabbo. Kassaci hi 
ekÈhapaÔicchannÈ Èpatti hoti, yathÈ ayaÑ UdÈyittherassa, kassaci 
dvÊhÈdipaÔicchannÈ, yathÈ parato ÈgatÈ UdÈyittherasseva, kassaci ekÈ Èpatti 
hoti, yathÈ ayaÑ, kassaci dve tisso tatuttari vÈ, yathÈ parato ÈgatÈ, tasmÈ 
paÔicchannaparivÈsaÑ dentena paÔhamaÑ tÈva paÔicchannabhÈvo jÈnitabbo. 
 AyaÑ hi Èpatti nÈma dasahÈkÈrehi paÔicchannÈ hoti. TatthÈyaÑ mÈtikÈ, 
Èpatti ca hoti ÈpattisaÒÒÊ ca, pakatatto ca hoti 
______________________________________________________________ 
 1. TatrÈyaÑ (Ka) 
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pakatattasaÒÒÊ ca, anantarÈyiko ca hoti anantarÈyikasaÒÒÊ ca, pahu ca hoti 
pahusaÒÒÊ ca, chÈdetukÈmo ca hoti chÈdeti cÈti. 

 Tattha Èpatti ca hoti ÈpattisaÒÒÊ cÈti yaÑ Èpanno, sÈ Èpattiyeva hoti. 
Sopi ca tattha ÈpattisaÒÒÊyeva. Iti jÈnanto chÈdeti, channÈva hoti. Atha 
panÈyaÑ tattha anÈpattisaÒÒÊ, acchannÈ hoti, anÈpatti pana ÈpattisaÒÒÈyapi 
anÈpattisaÒÒÈyapi chÈdentenÈpi acchÈditÈva hoti. LahukaÑ vÈ garukÈti 
garukaÑ vÈ lahukÈti chÈdeti, alajjipakkhe tiÔÔhati, Èpatti pana acchannÈ hoti. 
GarukaÑ lahukÈti maÒÒamÈno deseti, neva desitÈ hoti, na channÈ. GarukaÑ 
garukÈti ÒatvÈ chÈdeti, channÈ hoti. GarukalahukabhÈvaÑ na jÈnÈti, ÈpattiÑ 
chÈdemÊti1 chÈdeti, channÈva hoti. 

 Pakatattoti tividhaÑ ukkhepanÊyakammaÑ akato. So ce pakatattasaÒÒÊ 
hutvÈ chÈdeti, channÈ hoti. Atha “mayhaÑ saÑghena kammaÑ katan”ti 
apakatattasaÒÒÊ hutvÈ chÈdeti, acchannÈ hoti. Apakatattena pakatattasaÒÒinÈ 
vÈ apakatattasaÒÒinÈ vÈ chÈditÈpi acchannÈva hoti. Vuttampi cetaÑ– 

    Œpajjati garukaÑ sÈvasesaÑ, 
    ChÈdeti anÈdariyaÑ paÔicca. 
    Na bhikkhunÊ no ca phuseyya vajjaÑ, 
    PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈti2. 

 AyaÑ hi paÒho ukkhittakena kathito. 

 AnantarÈyikoti yassa dasasu antarÈyesu ekopi natthi, so ce 
anantarÈyikasaÒÒÊ hutvÈ chÈdeti, channÈ hoti. Sacepi so bhÊrukajÈtikatÈya 
andhakÈre amanussacaÓÉamigabhayena antarÈyikasaÒÒÊ hutvÈ chÈdeti, 
acchannÈva hoti. Yassa hi pabbatavihÈre vasantassa kandaraÑ vÈ nadiÑ vÈ 
atikkamitvÈ ÈrocetabbaÑ hoti, antarÈmagge ca caÓÉavÈÄa-
amanussÈdibhayaÑ atthi, magge ajagarÈ nipajjanti, nadÊ p|rÈ hoti, ekasmiÑ 
pana satiyeva antarÈye antarÈyikasaÒÒÊ 
______________________________________________________________ 
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hutvÈ chÈdeti, acchannÈva hoti. AntarÈyikassa pana antarÈyikasaÒÒÈya vÈ 
anantarÈyikasaÒÒÈya vÈ chÈdayato acchannÈva hoti. 

 Pah|ti yo sakkoti bhikkhuno santikaÑ gantuÒceva ÈrocetuÒca, so ce 
pahusaÒÒÊ hutvÈ chÈdeti, channÈ hoti. Sacassa mukhe appamattako gaÓÉo vÈ 
hoti, hanukavÈto vÈ vijjhati, danto vÈ rujjati, bhikkhÈ vÈ mandÈ laddhÈ hoti, 
tÈvatakena pana neva vattuÑ na sakkoti, na gantuÑ, apica kho na sakkomÊti 
saÒÒÊ hoti, ayaÑ pahu hutvÈ appahusaÒÒÊ nÈma. IminÈ chÈditÈpi acchÈditÈ. 
AppahunÈ pana vattuÑ vÈ gantuÑ vÈ asamatthena pahusaÒÒinÈ vÈ 
appahusaÒÒinÈ vÈ chÈditÈ hotu, acchÈditÈva. 

 ChÈdetukÈmo ca hoti chÈdeti cÈti idaÑ uttÈnatthameva. Sace pana 
chÈdessÈmÊti dhuranikkhepaÑ katvÈ purebhatte vÈ pacchÈbhatte vÈ 
paÔhamayÈmÈdÊsu vÈ lajjidhammaÑ okkamitvÈ anto-aruÓeyeva Èroceti, 
ayaÑ chÈdetukÈmo na chÈdeti nÈma. 

 Yassa pana abhikkhuke ÔhÈne vasantassa ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ sabhÈgassa 
bhikkhuno ÈgamanaÑ Ègamentassa, sabhÈgasantikaÑ vÈ gacchantassa 
addhamÈsopi mÈsopi atikkamati, ayaÑ na chÈdetukÈmo chÈdeti nÈma, 
ayampi acchannÈva hoti. 

 Yo pana Èpannamattova aggiÑ akkantapuriso viya sahasÈ apakkamitvÈ 
sabhÈgaÔÔhÈnaÑ gantvÈ Èvi karoti, ayaÑ na chÈdetukÈmova na chÈdeti 
nÈma. Sace pana sabhÈgaÑ disvÈpi “ayaÑ me upajjhÈyo vÈ Ècariyo vÈ”ti 
lajjÈya nÈroceti, channÈva hoti Èpatti. UpajjhÈyÈdibhÈvo hi idha 
appamÈÓaÑ, averisabhÈgamattameva pamÈÓaÑ. TasmÈ averisabhÈgassa 
santike ÈrocetabbÈ. 

 Yo pana visabhÈgo hoti sutvÈ pakÈsetukÈmo, evar|passa upajjhÈyassÈpi 
santike nÈrocetabbÈ. Tattha purebhattaÑ vÈ ÈpattiÑ Èpanno hotu 
pacchÈbhattaÑ vÈ divÈ vÈ rattiÑ vÈ, yÈva aruÓaÑ na uggacchati, tÈva 
ÈrocetabbaÑ. Uddhaste aruÓe paÔicchannÈ hoti, paÔicchÈdanapaccayÈ ca 
dukkaÔaÑ Èpajjati. SabhÈgasaÑghÈdisesaÑ Èpannassa pana santike 
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Èvi kÈtuÑ na vaÔÔati. Sace Èvi karoti, Èpatti ÈvikatÈ hoti, dukkaÔÈ pana na 
muccati. TasmÈ suddhassa santike ÈvikÈtabbÈ. Œvikaronto ca tuyhaÑ 
santike ekaÑ ÈpattiÑ ÈvikaromÊti vÈ ÈcikkhÈmÊti vÈ ÈrocemÊti vÈ mama 
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpannabhÈvaÑ jÈnÈhÊti vÈ vadatu, ekaÑ garukÈpattiÑ 
ÈvikaromÊti-ÈdinÈ vÈ nayena vadatu, sabbehipi ÈkÈrehi appaÔicchannÈva 
hotÊti KurundiyaÑ vuttaÑ. Sace pana lahukÈpattiÑ ÈvikaromÊti-ÈdinÈ 
nayena vadati, paÔicchannÈ hoti. VatthuÑ Èroceti, ÈpattiÑ Èroceti, ubhayaÑ 
Èroceti, tividhenÈpi ÈrocitÈva hoti. Iti imÈni dasa kÈraÓÈni upalakkhetvÈ 
paÔicchannaparivÈsaÑ dentena paÔhamameva paÔicchannabhÈvo jÈnitabbo. 

 Tato paÔicchannadivase ca Èpattiyo ca sallakkhetvÈ sace 
ekÈhapaÔicchannÈ hoti, “ahaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhapaÔicchannan”ti evaÑ yÈcÈpetvÈ idha vuttanayeneva 
kammavÈcaÑ vatvÈ parivÈso dÈtabbo. Atha dvÊhatÊhÈdipaÔicchannÈ hoti, 
dvÊhapaÔicchannaÑ tÊhapaÔicchannaÑ cat|hapaÔicchannaÑ 
paÒcÈhapaÔicchannaÑ chÈhapaÔicchannaÑ sattÈhapaÔicchannaÑ 
aÔÔhÈhapaÔicchannaÑ navÈhapaÔicchannaÑ dasÈhapaÔicchannaÑ 
ekÈdasÈhapaÔicchannaÑ dvÈdasÈhapaÔicchannaÑ terasÈhapaÔicchannaÑ 
cuddasÈhapaÔicchannanti evaÑ yÈva cuddasa divasÈni divasavasena yojanÈ 
kÈtabbÈ. PaÒcadasa divasÈni paÔicchannÈya pakkhapaÔicchannanti vatvÈ 
yojanÈ kÈtabbÈ. Tato yÈva ek|natiÑsatimo divaso, tÈva 
atirekapakkhapaÔicchannanti. 

 Tato mÈsapaÔicchannaÑ, atirekamÈsapaÔicchannaÑ, 
dvemÈsapaÔicchannaÑ, atirekadvemÈsapaÔicchannaÑ, temÈsapaÔicchannaÑ, 
atirekatemÈsapaÔicchannaÑ, catumÈsa, atirekacatumÈsa, paÒcamÈsa, 
atirekapaÒcamÈsa, chamÈsa, atirekachamÈsa, sattamÈsa, atirekasattamÈsa, 
aÔÔhamÈsa, atireka-aÔÔhamÈsa, navamÈsa, atirekanavamÈsa, dasamÈsa, 
atirekadasamÈsa, ekÈdasamÈsa, atireka-ekÈdasamÈsapaÔicchannanti evaÑ 
yojanÈ kÈtabbÈ. SaÑvacchare paripuÓÓe ekasaÑvaccharapaÔicchannanti. 
Tato paraÑ atireka-ekasaÑvacchara, dvesaÑvacchara, 
atirekadvesaÑvacchara, tisaÑvacchara, atirekatisaÑvacchara, 
catusaÑvacchara, atirekacatusaÑvacchara, paÒcasaÑvacchara, 
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atirekapaÒcasaÑvaccharapaÔicchannanti evaÑ yÈva saÔÔhisaÑvacchara, 
atirekasaÔÔhisaÑvaccharapaÔicchannanti vÈ tato vÈ bhiyyopi vatvÈ yojanÈ 
kÈtabbÈ. 

 Sace pana dve tisso tatuttari vÈ Èpattiyo honti, yathÈ idaÑ ekaÑ 
Èpattinti vuttaÑ, evaÑ dve Èpattiyo tisso Èpattiyoti vattabbaÑ. Tato paraÑ 
pana sataÑ vÈ hotu sahassaÑ vÈ, sambahulÈti vattuÑ vaÔÔati. 
NÈnÈvatthukÈsupi ahaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ 
ekaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekaÑ kÈyasaÑsaggaÑ ekaÑ duÔÔhullavÈcaÑ ekaÑ 
attakÈmaÑ ekaÑ saÒcarittaÑ ekÈhapaÔicchannÈyoti evaÑ gaÓanavasena vÈ, 
ahaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ nÈnÈvatthukÈyo 
ekÈhapaÔicchannÈyoti evaÑ vatthukittanavasena vÈ, ahaÑ bhante sambahulÈ 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhapaÔicchannÈyoti evaÑ 
nÈmamattavasena vÈ yojanÈ kÈtabbÈ. 

 Tattha nÈmaÑ duvidhaÑ sajÈtisÈdhÈraÓaÒca sabbÈsÈdhÈraÒca. Tattha 
saÑghÈdisesoti sajÈtisÈdhÈraÓaÑ. ŒpattÊti sabbasÈdhÈraÓaÑ. TasmÈ 
sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhapaÔicchannÈyoti evaÑ 
sabbasÈdhÈraÓanÈmavasenapi vattuÑ vaÔÔati. IdaÑ hi sabbampi 
parivÈsÈdikaÑ vinayakammaÑ vatthuvasena gottavasena nÈmavasena 
Èpattivasena ca kÈtuÑ vaÔÔatiyeva. 

 Tattha sukkavissaÔÔhÊti vatthu ceva gottaÒca. SaÑghÈdisesoti nÈmaÒceva 
Èpatti ca. KÈyasaÑsaggoti vatthu ceva gottaÒca. SaÑghÈdisesoti nÈmaÒceva 
Èpatti ca. Tattha sukkavissaÔÔhiÑ kÈyasaÑsagganti-ÈdinÈ vacanenÈpi 
nÈnÈvatthukÈyoti vacanenÈpi vatthu ceva gottaÒca gahitaÑ hoti. 
SaÑghÈdisesoti vacanenÈpi Èpattiyoti vacanenÈpi nÈmaÒceva Èpatti ca gahitÈ 
hoti. Idha pana ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhinti 
nÈmampi vatthugottÈnipi gahitÈneva. YathÈ ca idha ayaÑ UdÈyi bhikkh|ti 
vuttaÑ, evaÑ yo yo Èpanno hoti, tassa tassa nÈmaÑ gahetvÈ ayaÑ 
itthannÈmo bhikkh|ti kammavÈcÈ kÈtabbÈ. 

 KammÈvÈcÈpariyosÈne ca tena bhikkhunÈ mÈÄakasÊmÈyameva 
“parivÈsaÑ samÈdiyÈmi vattaÑ samÈdiyÈmÊ”ti vuttanayeneva vattaÑ 
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samÈdÈtabbaÑ. SamÈdiyitvÈ tattheva saÑghassa ÈrocetabbaÑ, Èrocentena ca 
evaÑ ÈrocetabbaÑ– 

“AhaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
ekÈhapaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhapaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me 
saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhapaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasÈmi, 
vedayÈmahaÑ bhante, vedayatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti. 

 ImaÒca panatthaÑ gahetvÈ yÈya kÈyaci bhÈsÈya1 ÈrocetuÑ vaÔÔatiyeva. 
ŒrocetvÈ sace nikkhipitukÈmo, vuttanayeneva saÑghamajjhe 
nikkhipitabbaÑ. MÈÄakato bhikkh|su nikkhantesu ekassÈpi santike 
nikkhipituÑ vaÔÔati. MÈÄakato nikkhamitvÈ satiÑ paÔilabhantena 
sahagacchantassa santike nikkhipitabbaÑ. Sace sopi pakkanto, aÒÒassa yassa 
mÈÄake nÈrocitaÑ, tassa ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ. Œrocentena ca avasÈne 
“vedayatÊti maÑ ÈyasmÈ dhÈret|”ti vattabbaÑ. DvinnaÑ Èrocentena 
“ÈyasmantÈ dhÈrent|”ti, tiÓÓaÑ Èrocentena “Èyasmanto dhÈrent|”ti 
vattabbaÑ. NikkhittakÈlato paÔÔhÈya pakatattaÔÔhÈne tiÔÔhati. 

 Sace appabhikkhuko vihÈro hoti, sabhÈgÈ bhikkh| vasanti, vattaÑ 
anikkhipitvÈ vihÈreyeva rattipariggaho kÈtabbo. Atha na sakkÈ sodhetuÑ, 
vuttanayeneva vattaÑ nikkhipitvÈ pacc|sasamaye ekena bhikkhunÈ saddhiÑ 
mÈnattavaÓÓanÈyaÑ vuttanayeneva upacÈrasÊmaÑ atikkamitvÈ mahÈmaggÈ 
okkamma paÔicchanne ÔhÈne nisÊditvÈ anto-aruÓeyeva vuttanayeneva vattaÑ 
samÈdiyitvÈ tassa bhikkhuno parivÈso Èrocetabbo. Œrocentena sace 
navakataro hoti, Èvusoti vattabbaÑ. Sace vuÉÉhataro, bhanteti vattabbaÑ. 
Sace aÒÒo koci bhikkhu kenacideva karaÓÊyena taÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati, sace 
esa taÑ passati, saddaÑ vÈssa suÓÈti, ÈrocetabbaÑ, anÈrocentassa 
ratticchedo ceva vattabhedo ca. Atha dvÈdasahatthaÑ upacÈraÑ okkamitvÈ 
ajÈnantasseva gacchati, ratticchedoyeva hoti, vattabhedo pana natthi. 
______________________________________________________________ 
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 Uggate aruÓe vattaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace so bhikkhu kenacideva 
karaÓÊyena pakkanto hoti, yaÑ aÒÒaÑ sabbapaÔhamaÑ passati, tassa 
ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ. Sace pana kaÒci na passati, vihÈraÑ gantvÈ attanÈ 
saddhiÑ gatabhikkhussa santike nikkhipitabbanti MahÈsumatthero Èha. 
MahÈpadumatthero pana “yaÑ paÔhamaÑ passati, tassa ÈrocetvÈ 
nikkhipitabbaÑ, ayaÑ nikkhittavattassa parihÈro”ti Èha. 

 EvaÑ yattakÈni divasÈni Èpatti paÔicchannÈ hoti, tattakÈni tato 
adhikatarÈni vÈ kukkuccavinodanatthÈya parivasitvÈ saÑghaÑ 
upasa~kamitvÈ vattaÑ samÈdiyitvÈ mÈnattaÑ yÈcitabbaÑ. AyaÑ hi vatte 
samÈdinne eva mÈnattÈraho hoti nikkhittavattena parivutthattÈ. 
Anikkhittavattassa pana puna samÈdÈnakiccaÑ natthi, so hi 
paÔicchannadivasÈtikkameneva mÈnattÈraho hoti, tasmÈ tassa mÈnattaÑ 
dÈtabbameva. IdaÑ paÔicchannamÈnattaÑ nÈma. TaÑ dentena sace ekÈpatti 
hoti, PÈÄiyaÑ vuttanayeneva dÈtabbaÑ. Atha dve vÈ tisso vÈ, “sohaÑ 
parivutthaparivÈso saÑghaÑ dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ tissannaÑ ÈpattÊnaÑ 
ekÈhapaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmÊ”ti parivÈse 
vuttanayeneva Èpattiyo ca divase ca sallakkhetvÈ yojanÈ kÈtabbÈ. 

 AppaÔicchannÈpattiÑ paÔicchannÈpattiyÈ samodhÈnetvÈpi dÈtuÑ vaÔÔati. 
KathaÑ? PaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ vasitvÈ– 

“AhaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
ekÈhapaÔicchannaÑ, sohaÑ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhapaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me 
saÑgho ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ 
ekÈhapaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso. 
AhaÑ bhante ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ 
appaÔicchannaÑ. SohaÑ bhante saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ 
saÒcetanikÈnaÑ sukkavissaÔÔhÊnaÑ paÔicchannÈya ca appaÔicchannÈya 
ca chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmÊ”ti. 

 Athassa tadanur|paÑ kammavÈcaÑ katvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. Sace 
paÔicchannÈ dve, appaÔicchannÈ ekÈ, paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈya cÈti 
vattabbaÑ. Atha 
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paÔicchannÈ ekÈ, appaÔicchannÈ dve, paÔicchannÈya ca appaÔicchannÈnaÒcÈti 
vattabbaÑ. Sace paÔicchannÈpi dve, appaÔicchannÈpi dve, paÔicchannÈnaÒca 
appaÔicchannÈnaÒcÈti vattabbaÑ. Sabbattha anur|paÑ kammavÈcaÑ katvÈ 
mÈnattaÑ dÈtabbaÑ. CiÓÓamÈnattassa ca tadanur|pameva kammavÈcaÑ 
katvÈ abbhÈnaÑ kÈtabbaÑ. Idha pana ekÈpattivasena vuttaÑ. Iti yaÑ 
paÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivÈsÈvasÈne mÈnattaÑ diyyati, idaÑ 
paÔicchannamÈnattaÑ nÈma. Evamettha ekeneva yojanÈmukhena 
paÔicchannaparivÈso ca paÔicchannamÈnattaÒca vuttanti veditabbaÑ. 
PakkhamÈnattaÑ samodhÈnamÈnattaÒca avasesaparivÈsakathÈvasÈne 
kathayissÈma. 

 SuddhantaparivÈso samodhÈnaparivÈsoti hi dve parivÈsÈ avasesÈ. Tattha 
suddhantaparivÈso nÈma parato adhammikamÈnattacÈrÈvasÈne1 “tena kho 
pana samayena aÒÒataro bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpanno 
hoti, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ na jÈnÈtÊ”ti imasmiÑ 
vatthusmiÑ anuÒÒÈtaparivÈso. So duvidho c|Äasuddhanto mahÈsuddhantoti. 
Duvidhopi cesa rattiparicchedaÑ sakalaÑ vÈ ekaccaÑ vÈ ajÈnantassa ca 
assarantassa ca tattha vematikassa ca dÈtabbo. ŒpattipariyantaÑ pana 
ettakÈ2 ahaÑ Èpattiyo Èpannoti jÈnÈtu vÈ mÈ vÈ, akÈraÓametaÑ. 

 Tattha yo upasampadato paÔÔhÈya anulomakkamena vÈ Èrocitadivasato 
paÔÔhÈya paÔilomakkamena vÈ “asukaÒca asukaÒca divasaÑ vÈ pakkhaÑ vÈ 
mÈsaÑ vÈ saÑvaccharaÑ vÈ tava suddhabhÈvaÑ jÈnÈsÊ”ti pucchiyamÈno 
“Èma bhante jÈnÈmi, ettakaÑ nÈma kÈlaÑ ahaÑ suddho”ti vadati, tassa 
dinno suddhantaparivÈso cuÄasuddhantoti vuccati. 

 TaÑ gahetvÈ parivasantena yattakaÑ kÈlaÑ attano suddhiÑ jÈnÈti, 
tattakaÑ apanetvÈ avasesaÑ mÈsaÑ vÈ dvemÈsaÑ vÈ parivasitabbaÑ. Sace 
mÈsamattaÑ asuddhomhÊti sallakkhetvÈ aggahesi, parivasanto ca puna 
aÒÒaÑ mÈsaÑ sarati, tampi mÈsaÑ parivasitabbameva, puna 
parivÈsadÈnakiccaÑ natthi. Atha dvemÈsaÑ asuddhomhÊti sallakkhetvÈ 
aggahesi, parivasanto ca mÈsamattamevÈhaÑ asuddhomhÊti sanniÔÔhÈnaÑ 
karoti, mÈsameva parivasitabbaÑ, 
______________________________________________________________ 
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puna parivÈsadÈnakiccaÑ natthi. AyaÑ hi suddhantaparivÈso nÈma 
uddhampi Èrohati, heÔÔhÈpi orohati, idamassa lakkhaÓaÑ. AÒÒasmiÑ pana 
ÈpattivuÔÔhÈne idaÑ lakkhaÓaÑ, yo appaÔicchannaÑ ÈpattiÑ paÔicchannÈti 
vinayakammaÑ karoti, tassa Èpatti vuÔÔhÈti. Yo paÔicchannaÑ 
appaÔicchannÈti vinayakammaÑ karoti, tassa na vuÔÔhÈti. AcirapaÔicchannaÑ 
cirapaÔicchannÈti karontassÈpi vuÔÔhÈti. CirapaÔicchannaÑ acirapaÔicchannÈti 
karontassa na vuÔÔhÈti. EkaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ sambahulÈti karontassÈpi 
vuÔÔhÈti, ekaÑ vinÈ sambahulÈnaÑ abhÈvato. SambahulÈ pana ÈpajjitvÈ 
ekaÑ Èpajjinti karontassa na vuÔÔhÈti. 

 Yo pana yathÈvuttena anulomapaÔilomanayena pucchiyamÈnopi 
rattipariyantaÑ na jÈnÈti neva sarati vematiko vÈ hoti, tassa dinno 
suddhantaparivÈso mahÈsuddhantoti vuccanti. TaÑ gahetvÈ gahitadivasato 
paÔÔhÈya yÈva upasampadÈdivaso, tÈva rattiyo gaÓetvÈ parivasitabbaÑ. 
AyaÑ uddhaÑ nÈrohati, heÔÔhÈ pana orohati. TasmÈ sace parivasanto 
rattiparicchede sanniÔÔhÈnaÑ karoti “mÈso vÈ saÑvaccharo vÈ mayhaÑ 
ÈpannassÈ”ti, mÈsaÑ vÈ saÑvaccharaÑ vÈ parivasitabbaÑ. 
ParivÈsayÈcanadÈnalakkhaÓaÑ panettha parato PÈÄiyaÑ Ègatanayeneva 
veditabbaÑ. KammavÈcÈpariyosÈne vattasamÈdÈnamÈnatta-abbhÈnÈni 
vuttanayÈneva. AyaÑ suddhantaparivÈso nÈma. 

 SamodhÈnaparivÈso nÈma tividho hoti odhÈnasamodhÈno 
agghasamodhÈno missakasamodhÈnoti. Tattha odhÈnasamodhÈno nÈma 
antarÈpattiÑ ÈpajjitvÈ paÔicchÈdentassa parivutthadivase odhunitvÈ 
makkhetvÈ purimÈya ÈpattiyÈ m|ladivasaparicchede pacchÈ ÈpannaÑ 
ÈpattiÑ samodahitvÈ dÈtabbaparivÈso vuccati. So parato “tena hi bhikkhave 
saÑgho UdÈyiÑ bhikkhuÑ antarÈ ekissÈ ÈpattiyÈ saÒcetanikÈya 
sukkavissaÔÔhiyÈ paÒcÈhapaÔicchannÈya m|lÈya paÔikassitvÈ purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ det|”ti ito paÔÔhÈya vitthÈrato PÈÄiyaÑyeva 
Ègato. 

 AyaÑ panettha vinicchayo–yo paÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivÈsaÑ 
gahetvÈ parivasanto vÈ mÈnattÈraho vÈ mÈnattaÑ caranto vÈ abbhÈnÈraho 
vÈ aÒÒaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ purimÈya ÈpattiyÈ samÈ vÈ |natarÈ vÈ rattiyo 
paÔicchÈdeti, tassa m|lÈyapaÔikassanena 
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te parivutthadivase ca mÈnattaciÓÓadivase ca sabbe odhunitvÈ adivase katvÈ 
pacchÈ ÈpannÈpattiÑ m|lÈpattiyaÑ samodhÈya parivÈso dÈtabbo. Tena sace 
m|lÈpatti pakkhapaÔicchannÈ, antarÈpatti |nakapakkhapaÔicchannÈ, puna 
pakkhameva parivÈso parivasitabbo. AthÈpi antarÈpatti 
pakkhapaÔicchannÈva, pakkhameva parivasitabbaÑ. EtenupÈyena yÈva 
saÔÔhivassapaÔicchannÈ m|lÈpatti, tÈva vinicchayo veditabbo. SaÔÔhivassÈni 
parivasitvÈ mÈnattÈraho hutvÈpi hi ekadivasaÑ antarÈpattiÑ paÔicchÈdetvÈ 
punapi saÔÔhivassÈni parivÈsÈraho hoti. 

 Sace pana antarÈpatti m|lÈpattito atirekapaÔicchannÈ hoti, tattha kiÑ 
kÈtabbanti vutte MahÈsumatthero Èha “atekiccho ayaÑ puggalo, atekiccho 
nÈma ÈvikÈrÈpetvÈ vissajjetabbo”ti. MahÈpadumatthero panÈha “kasmÈ 
atekiccho nÈma, nanu ayaÑ Samuccayakkhandhako nÈma BuddhÈnaÑ 
ÔhitakÈlasadiso, Èpatti nÈma paÔicchannÈ vÈ hotu appaÔicchannÈ vÈ samaka-
|natara-atirekapaÔicchannÈ vÈ, vinayadharassa kammavÈcaÑ yojetuÑ 
samatthabhÈvoyevettha pamÈÓaÑ, tasmÈ yÈ atirekapaÔicchannÈ hoti, taÑ 
m|lÈpattiÑ katvÈ tattha itaraÑ samodhÈya parivÈso dÈtabbÈ”ti, ayaÑ 
odhÈnasamodhÈno nÈma. 

 AgghasamodhÈno nÈma sambahulÈsu ÈpattÊsu yÈ ekÈ vÈ dve vÈ tisso vÈ 
sambahulÈ vÈ Èpattiyo sabbacirapaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈya 
tÈsaÑ rattiparicchedavasena avasesÈnaÑ |natarapaÔicchannÈnaÑ ÈpattÊnaÑ 
parivÈso diyyati, ayaÑ vuccati agghasamodhÈno. Sopi parato “tena kho 
pana samayena aÒÒataro bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpanno 
hoti ekÈ Èpatti ekÈhapaÔicchannÈ ekÈ Èpatti dvÊhapaÔicchannÈ”ti-ÈdinÈ 
nayena PÈÄiyaÑ Ègatoyeva. 

 Yassa pana sataÑ Èpattiyo dasÈhapaÔicchannÈ, aparampi sataÑ Èpattiyo 
dasÈhapaÔicchannÈti evaÑ dasakkhattuÑ katvÈ ÈpattisahassaÑ 
divasasatapaÔicchannaÑ hoti, tena kiÑ kÈtabbanti. SabbaÑ samodahitvÈ 
dasa divase parivasitabbaÑ. EvaÑ ekeneva dasÈhena divasasatampi 
parivasitameva hoti. Vuttampi cetaÑ– 
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   DasasataÑ rattisataÑ, Èpattiyo chÈdayitvÈna.  
   Dasa rattiyo vasitvÈna, mucceyya pÈrivÈsiko1 (  )2ti. 

 AyaÑ agghasamodhÈno nÈma. 

 MissakasamodhÈno nÈma yo nÈnÈvatthukÈ Èpattiyo ekato katvÈ diyyati. 
TatrÈyaÑ nayo– 

“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ ekaÑ kÈyasaÑsaggaÑ ekaÑ duÔÔhullavÈcaÑ ekaÑ 
attakÈmaÑ ekaÑ saÒcarittaÑ ekaÑ kuÔikÈraÑ ekaÑ vihÈrakÈraÑ ekaÑ 
duÔÔhadosaÑ ekaÑ aÒÒabhÈgiyaÑ ekaÑ saÑghabhedaÑ ekaÑ 
bhedÈnuvattakaÑ ekaÑ dubbacaÑ ekaÑ kulad|sakaÑ, sohaÑ bhante 
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti– 

 TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ tadanur|pÈya kammavÈcÈya parivÈso dÈtabbo. 

 Ettha ca saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ nÈnÈvatthukÈyotipi 
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajjintipi evaÑ pubbe vuttanayena vatthuvasenapi 
gottavasenapi nÈmavasenapi Èpattivasenapi yojetvÈ kammavÈcaÑ kÈtuÑ 
vaÔÔatiyevÈti, ayaÑ missakasamodhÈno. SabbaparivÈsakammavÈcÈvasÈne 
pana nikkhittÈnikkhittavattÈdikathÈ purimanayeneva veditabbÈti. 

ParivÈsakathÈ niÔÔhitÈ. 
 

 IdÈni yaÑ vuttaÑ “pakkhamÈnattaÒca samodhÈnamÈnattaÒca 
avasesaparivÈsakathÈvasÈne kathayissÈmÈ”ti, tassokÈso sampatto, tasmÈ 
vuccati–pakkhamÈnattanti bhikkhuniyÈ dÈtabbamÈnattaÑ. TaÑ pana 
paÔicchannÈyapi appaÔicchannÈyapi ÈpattiyÈ aÉÉhamÈsameva dÈtabbaÑ. 
VuttaÑ hetaÑ “garudhammaÑ ajjhÈpannÈya bhikkhuniyÈ ubhatosaÑghe 
pakkhamÈnattaÑ caritabban”ti3. TaÑ pana bhikkhunÊhi attano sÊmaÑ 
sodhetvÈ vihÈrasÊmÈya vÈ, vihÈrasÊmaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 5. 369 piÔÔhe. 
 2. (PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ) (sabbattha) ParivÈrapaÄiyaÑ pana natthi. 
 3. Vi 4. 444 piÔÔhe. 
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sodhetuÑ asakkontÊhi khaÓÉasÊmÈya vÈ sabbantimena paricchedena 
catuvaggagaÓaÑ sannipÈtÈpetvÈ dÈtabbaÑ. Sace ekÈ Èpatti hoti, ekissÈ 
vasena, sace dve vÈ tisso vÈ sambahulÈ vÈ ekavatthukÈ vÈ nÈnÈvatthukÈ vÈ, 
tÈsaÑ tÈsaÑ vasena vatthugottanÈma-ÈpattÊsu yaÑ yaÑ icchati, taÑ taÑ 
ÈdÈya yojanÈ kÈtabbÈ. 

 TatridaÑ ekÈpattivasena mukhamattadassanaÑ, tÈya ÈpannÈya 
bhikkhuniyÈ bhikkhunisaÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ vaÉÉhÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ 
aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo–“ahaÑ ayye ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ 
gÈmantaraÑ, sÈhaÑ ayye ekissÈ ÈpattiyÈ gÈmantarÈya pakkhamÈnattaÑ 
yÈcÈmÊ”ti. 

 EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ byattÈya bhikkhuniyÈ paÔibalÈya saÑgho 
ÒÈpetabbo– 

“SuÓÈtu me ayye saÑgho, ayaÑ itthannÈmÈ bhikkhunÊ ekaÑ 
ÈpattiÑ Èpajji gÈmantaraÑ, sÈ saÑghaÑ ekissÈ ÈpattiyÈ gÈmantarÈya 
pakkhamÈnattaÑ yÈcati,yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
itthannÈmÈya bhikkhuniyÈ ekissÈ-ÈpattiyÈgÈmantarÈya pakkhamÈnattaÑ 
dadeyya, esÈ Òatti. 

SuÓÈtu me ayye saÑgho -pa-. Dutiyampi. Tatiyampi etamatthaÑ 
vadÈmi. SuÓÈtu me ayye saÑgho -pa- deti -pa- dinnaÑ saÑghena 
itthÈnnÈmÈya bhikkhuniyÈ ekissÈ ÈpattiyÈ gÈmantarÈya 
pakkhamÈnattaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ 
dhÈrayÈmÊ”ti. 

 KammavÈcÈpariyosÈne vattaÑ samÈdiyitvÈ bhikkhumÈnattakathÈya 
vuttanayeneva saÑghassa ÈrocetvÈ nikkhittavattaÑ vasitukÈmÈya tattheva 
saÑghamajjhe vÈ pakkantÈsu bhikkhunÊsu ekabhikkhuniyÈ vÈ dutiyikÈya vÈ 
santike vuttanayeneva nikkhipitabbaÑ. AÒÒissÈ pana ÈgantukÈya santike 
ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ. NikkhittakÈlato paÔÔhÈya pakatattaÔÔhÈne tiÔÔhati. 
Puna samÈdiyitvÈ aruÓaÑ uÔÔhÈpentiyÈ pana bhikkhunÊnaÑyeva santike 
vasituÑ na labhati. “UbhatosaÑghe pakkhamÈnattaÑ caritabban”ti hi 
vuttaÑ. TasmÈ assÈ ÈcariyupajjhÈyÈhi vihÈraÑ gantvÈ sa~gÈhakapakkhe 
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Ôhito eko mahÈthero vÈ dhammakathiko vÈ bhikkhu vattabbo “ekissÈ 
bhikkhuniyÈ vinayakammaÑ kattabbamatthi, tatra no ayyÈ cattÈro bhikkh| 
pesethÈ”ti. Sa~gahaÑ akÈtuÑ na labbhati, pesessÈmÊti1 vattabbaÑ. Cat|hi 
pakatattabhikkh|nÊhi mÈnattacÈriniÑ bhikkhuniÑ gahetvÈ anto-aruÓeyeva 
nikkhamitvÈ gÈm|pacÈrato dve leÉÉupÈte atikkamitvÈ maggÈ okkamma 
gumbavati-ÈdÊhi paÔicchannaÔÔhÈne nisÊditabbaÑ. VihÈr|pacÈratopi dve 
leÉÉupÈtÈ atikkamitabbÈ, cat|hi pakatattabhikkh|hipi tattha gantabbaÑ. 
GantvÈ pana bhikkhunÊhi saddhiÑ na ekaÔÔhÈne nisÊditabbaÑ, paÔikkamitvÈ 
avid|raÔÔhÈne nisÊditabbaÑ. KurundimahÈpaccarÊsu pana “bhikkhunÊhipi 
byattaÑ ekaÑ vÈ dve vÈ upÈsikÈyo, bhikkh|hipi ekaÑ vÈ dve vÈ upÈsake 
attarakkhaÓatthÈya2 gahetvÈ gantabban”ti vuttaÑ. KurundiyaÑyeva ca 
“bhikkhunupassayassa ca vihÈrassa ca upacÈraÑ muÒcituÑ vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ, 
gÈmassÈti na vuttaÑ. 

 EvaÑ nisinnesu pana bhikkh|su ca bhikkhunÊsu ca tÈya bhikkhuniyÈ 
“mÈnattaÑ samÈdiyÈmi, vattaÑ samÈdiyÈmÊ”ti vattaÑ samÈdiyitvÈ 
bhikkhunisaÑghassa tÈva evaÑ ÈrocetabbaÑ– 

“AhaÑ ayye ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ gÈmantaraÑ, sÈhaÑ saÑghaÑ 
ekissÈ ÈpattiyÈ gÈmantarÈya pakkhamÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho 
ekissÈ ÈpattiyÈ gÈmantarÈya pakkhamÈnattaÑ adÈsi, sÈhaÑ 
pakkhamÈnattaÑ carÈmi, vedayÈmahaÑ ayye, vedayatÊti maÑ saÑgho 
dhÈret|”ti. 

 Tato bhikkhusaÑghassa santikaÑ gantvÈ evaÑ ÈrocetabbaÑ “ahaÑ 
ayyÈ ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ -pa- vedayÈmahaÑ ayyÈ, vedayatÊti maÑ 
saÑgho dhÈret|”ti. IdhÈpi yÈya kÈyaci bhÈsÈya3 ÈrocetuÑ vaÔÔati. 

 ŒrocetvÈ ca bhikkhunisaÑghasseva santike nisÊditabbaÑ, ÈrocitakÈlato 
paÔÔhÈya bhikkh|naÑ gantuÑ vaÔÔati. Sace sÈsa~kaÑ hoti, bhikkhuniyo 
tattheva ÔhÈnaÑ paccÈsÊsanti, ÔhÈtabbaÑ. Sace aÒÒo bhikkhu vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PeseyyÈmÈti (SÊ) 2. ŒrakkhatthÈya (SÊ) 3. VÈcÈya (Ka) 
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bhikkhunÊ vÈ taÑ ÔhÈnaÑ eti, passantiyÈ ÈrocetabbaÑ. No ce Èroceti, 
ratticchedo ceva vattabhedadukkaÔaÒca. Sace ajÈnantiyÈ eva upacÈraÑ 
okkamitvÈ gacchati, ratticchedova hoti, na vattabhedadukkaÔaÑ. Sace 
bhikkhuniyo upajjhÈyÈdÊnaÑ vattakaraÓatthaÑ pageva gantukÈmÈ honti, 
rattivippavÈsagaÓa-ohÊyanagÈmantarÈpattirakkhaÓatthaÑ ekaÑ bhikkhuniÑ 
ÔhapetvÈ gantabbaÑ. TÈya aruÓe uÔÔhite tassÈ santike vattaÑ 
nikkhipitabbaÑ. EtenupÈyena akhaÓÉÈ paÒcadasa rattiyo mÈnattaÑ 
caritabbaÑ. 

 AnikkhittavattÈya pana PÈrivÈsikakkhandhake vuttanayeneva 
sammÈvattitabbaÑ. AyaÑ pana viseso, “Ègantukassa Èrocetabban”ti ettha 
yattakÈ purebhattaÑ vÈ pacchÈbhattaÑ vÈ taÑ gÈmaÑ bhikkh| vÈ 
bhikkhuniyo vÈ Ègacchanti, sabbesaÑ ÈrocetabbaÑ. AnÈrocentiyÈ 
ratticchedo ca vattabhedadukkaÔaÒca. Sacepi rattiÑ koci bhikkhu taÑ 
gÈm|pacÈraÑ okkamitvÈ gacchati, ratticchedo hotiyeva, ajÈnanapaccayÈ 
pana vattabhedato muccati. Kurundi-ÈdÊsu pana anikkhittavattabhikkh|naÑ 
vuttanayeneva kathetabbanti vuttaÑ. TaÑ pÈrivÈsikavattÈdÊnaÑ 
upacÈrasÊmÈya paricchinnattÈ yuttataraÑ dissati. Uposathe ÈrocetabbaÑ, 
pavÈraÓÈya ÈrocetabbaÑ. CatunnaÑ bhikkh|naÒca bhikkhunÊnaÒca 
devasikaÑ ÈrocetabbaÑ. Sace bhikkh|naÑ tasmiÑ gÈme bhikkhÈcÈro 
sampajjati, tattheva gantabbaÑ. No ce sampajjati, aÒÒatra caritvÈpi tatra 
ÈgantvÈ attÈnaÑ dassetvÈ gantabbaÑ. BahigÈme vÈ sa~ketaÔÔhÈnaÑ 
kÈtabbaÑ “asukasmiÑ nÈma ÔhÈne amhe passissasÊ”ti1. TÈya 
sa~ketaÔÔhÈnaÑ gantvÈ ÈrocetabbaÑ. Sa~ketaÔÔhÈne adisvÈ vihÈraÑ gantvÈ 
ÈrocetabbaÑ. VihÈre sabbabhikkh|naÑ ÈrocetabbaÑ. Sace sabbesaÑ sakkÈ 
na hoti ÈrocetuÑ, bahi-upacÈrasÊmÈya ÔhatvÈ bhikkhuniyo pesetabbÈ, tÈhi 
ÈnÊtÈnaÑ catunnaÑ bhikkh|naÑ ÈrocetabbaÑ. Sace vihÈro d|ro hoti 
sÈsa~ko, upÈsake ca upÈsikÈyo ca gahetvÈ gantabbaÑ. Sace pana ayaÑ ekÈ 
vasati, rattivippavÈsaÑ Èpajjati, tasmÈssÈ ekÈ pakatattÈ bhikkhunÊ 
sammannitvÈ dÈtabbÈ ekacchanne vasanatthÈya. 

 EvaÑ akhaÓÉaÑ mÈnattaÑ caritvÈ vÊsatigaÓe bhikkhunÊsaÑghe 
vuttanayeneva abbhÈnaÑ kÈtabbaÑ. Sace mÈnattaÑ caramÈnÈ antarÈpattiÑ 
Èpajjati, m|lÈya 
______________________________________________________________ 
 1. PassissantÊti (SÊ) 
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paÔikassitvÈ tassÈ ÈpattiyÈ mÈnattaÑ dÈtabbanti KurundiyaÑ vuttaÑ. IdaÑ 
pakkhamÈnattaÑ nÈma. 

 SamodhÈnamÈnattaÑ pana tividhaÑ hoti odhÈnasamodhÈnaÑ 
agghasamodhÈnaÑ missakasamodhÈnanti. Tattha yadetaÑ parato 
UdÈyittherassa paÒcahapaÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivÈsaÑ parivasantassa 
parivÈse ca mÈnattÈrahaÔÔhÈne ca antarÈpattiÑ ÈpajjitvÈ m|lÈyapaÔikassitassa 
“tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa bhikkhuno tissannaÑ ÈpattÊnaÑ 
chÈrattaÑ mÈnattaÑ det|”ti mÈnattaÑ anuÒÒÈtaÑ, idaÑ 
odhÈnasamodhÈnaÑ nÈma. IdaÑ hi punappunaÑ m|lÈyapaÔikassanena 
parivutthadivase odhunitvÈ purimÈpattÊhi saddhiÑ samodhÈya dinnaÑ, 
tasmÈ odhÈnasamonanti vuccati. KurundiyaÑ pana “samodhÈnaparivÈsaÑ 
vutthassa dÈtabbaÑ mÈnattaÑ samodhÈnamÈnattan”ti vuttaÑ. Tampi tena 
pariyÈyena yujjati. 

 AgghasamodhÈnaÑ nama missakasamodhÈnaÒca 
agghasamodhÈnamissakasamodhÈnaparivÈsÈvasÈne dÈtabbamÈnattameva 
vuccati. TaÑ parivÈsakammavÈcÈnusÈrena yojetvÈ dÈtabbaÑ. EttÈvatÈ yaÑ 
vuttaÑ–“tena hi bhikkhave saÑgho UdÈyissa bhikkhuno ekissÈ ÈpattiyÈ 
saÒcetanikÈya sukkavissaÔÔhiyÈ ekÈhapaÔicchannÈya ekÈhaparivÈsaÑ det|ti-
ÈdinÈ nayena PÈÄiyaÑ anekehi ÈkÈrehi parivÈso ca mÈnattaÒca vuttaÑ, tassa 
yasmÈ ÈgatÈgataÔhÈne vinicchayo vuccamÈno PÈÄi viya ativitthÈraÑ Èpajjati, 
na ca sakkÈ hoti sukhena pariggahetuÑ, tasmÈ naÑ samodhÈnetvÈ idheva 
dassessÈmÈ”ti, tadidaÑ atthato sampÈditaÑ hoti. 
 

PaÔicchannaparivÈsakathÈ 

 102. IdÈni yÈ tÈva ayaÑ paÔicchannÈya1 ekissÈ ÈpattiyÈ vasena PÈÄi 
vuttÈ, sÈ uttÈnatthÈva. 
 
 108. Tato paraÑ dvÊhatÊhacat|hapaÒcÈhapaÔicchannÈnaÑ vasena PÈÄiÑ 
vatvÈ paÒcÈhapaÔicchannÈya parivÈsato paÔÔhÈya antarÈpatti dassitÈ. YasmÈ 
pana taÑ ÈpattiÑ Èpanno m|lÈyapaÔikassanÈraho nÈma hoti, 
______________________________________________________________ 
 1. AppaÔicchannÈya (SyÈ, Ka) 
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tasmÈssa tattha m|lÈyapaÔikassanaÑ anuÒÒÈtaÑ. Sace pana nikkhittavatto 
Èpajjati, m|lÈyapaÔikassanÈraho na hoti. KasmÈ? YasmÈ na so parivasanto 
Èpanno, pakatattaÔÔhÈne Ôhito Èpanno, tasmÈ tassÈ ÈpattiyÈ visuÑ mÈnattaÑ 
caritabbaÑ. Sace paÔicchannÈ hoti, parivÈsopi vasitabbo. YaÒcetaÑ 
m|lÈyapaÔikassanaÑ vuttaÑ, tasmimpi kate parivutthadivasÈ makkhitÈ 
honti. Iti parivÈse antarÈpattiÑ dassetvÈ puna mÈnattÈrahassa antarÈpattiÑ 
dassetvÈ m|lÈyapaÔikassanaÑ vuttaÑ, tasmimpi kate parivutthadivasÈ 
makkhitÈva honti. Tato parivutthaparivÈsassa tÈsaÑ tissannampi ÈpattÊnaÑ 
samodhÈnamÈnattaÑ dassitaÑ. Tato mÈnattacÈrikassa antarÈpattiÑ dassetvÈ 
m|lÈyapaÔikassanaÑ vuttaÑ, tasmiÑ pana paÔikassane kate 
mÈnattaciÓÓadivasÈpi parivutthadivasÈpi makkhitÈva honti. Tato 
abbhÈnÈrahassa antarÈpattiÑ dassetvÈ m|lÈyapaÔikassanaÑ vuttaÑ. 
Tasmimpi kate sabbe te makkhitÈva honti. Tato paraÑ sabbÈ antarÈpattiyo 
yojetvÈ abbhÈnakammaÑ dassetaÑ. EvaÑ paÔicchannavÈre 
ekÈhapaÔicchannÈdivasena paÒca, antarÈpattivasena catassoti nava 
kammavÈcÈ dassitÈ honti. 
 

SamodhÈnaparivÈsakathÈ 

 125. Tato paraÑ pakkhapaÔicchannÈya ÈpattiyÈ antoparivÈsato paÔÔhÈya 
paÒcÈhapaÔicchannÈya antarÈpattiyÈ vasena samodhÈnaparivÈso ca 
samodhÈnamÈnattaÒca dassitaÑ. Ettha ca mÈnattacÈrikamÈnattÈrahakÈlepi 
ÈpannÈya ÈpattiyÈ m|lÈyapaÔikassane kate mÈnattaciÓÓadivasÈpi 
parivÈsaparivutthadivasÈpi sabbe makkhitÈva honti. KasmÈ? YasmÈ 
paÔicchannÈ antarÈpatti. Teneva vuttaÑ “m|lÈya paÔikassitvÈ purimÈya 
ÈpattiyÈ samodhÈnaparivÈsaÑ datvÈ chÈrattaÑ mÈnattaÑ det|”ti. Tato 
paraÑ sabbÈ antarÈpattiyo yojetvÈ abbhÈnakammaÑ dassetvÈ 
sukkavissaÔÔhivatthu niÔÔhÈpitaÑ. 
 

AgghasamodhÈnaparivÈsakathÈ 

 134. Tato ekÈpattim|lakaÒca ÈpattivaÉÉhanakaÒcÈti dve naye dassetvÈ 
agghasamodhÈnaparivÈso dassito. 
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 Tato saÒcicca anÈrocitÈpattivatthuÑ dassetvÈ saÒcicca ajÈnana-
assaraÓavematikabhÈvehi anÈrocitÈya ÈpattiyÈ pacchÈ lajjidhamme vÈ 
ÒÈÓasaraÓanibbematikabhÈvesu vÈ uppannesu yaÑ kÈtabbaÑ, taÑ dassetuÑ 
“idha pana bhikkhave”ti-ÈdinÈ nayena PÈÄi ÔhapitÈ. Tato ajÈnana-
assaraÓavematikapaÔicchannÈnaÑ appaÔicchannabhÈvaÑ dassetuÑ tatheva 
PÈÄi ÔhapitÈ. 
 

DvemÈsaparivÈsakathÈ 

 138. Tato dvinnaÑ ÈpattÊnaÑ dvemÈsapaÔicchannÈnaÑ 
ekamÈsaparivÈsayÈcanavatthuÑ dassetvÈ asaÒcicca ajÈnana-
assaraÓavematikabhÈvehi anÈrocite itarasmiÑ mÈse pacchÈ lajjidhammÈdÊsu 
uppannesu yaÑ kÈtabbaÑ, taÑ dassetuÑ ajÈnana-
assaraÓavematikapaÔicchannassa ca ÈpannabhÈvaÑ dassetuÑ 
purimanayeneva PÈÄi ÔhapitÈ. 
 

SuddhantaparivÈsÈdikathÈ 

 156. Tato “ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ na jÈnÈtÊ”ti-ÈdinÈ 
nayena suddhantaparivÈso dassito. 
 
 160. Tato paraÑ pÈrivÈsikaÑ ÈdiÑ katvÈ vibbhamitvÈ puna-
upasampannÈdÊsu paÔipattidassanatthaÑ PÈÄi ÔhapitÈ. 
 
 165. Tattha antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajjati parimÈÓÈ 
appaÔicchannÈyoti-ÈdÊsu Èpattiparicchedavasena parimÈÓÈyo ceva 
appaÔicchannÈyo cÈti attho. 
 
 166. PacchimasmiÑ Èpattikkhandheti ekova so Èpattikkhandho, pacchÈ 
chÈditattÈ pana “pacchimasmiÑ Èpattikkhandhe”ti vuttaÑ. Purimasminti 
etthÈpi eseva nayo. 
 
 180. VavatthitÈ sambhinnÈti sabhÈgavisabhÈgÈnamevetaÑ 
pariyÈyavacanaÑ. 
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DvebhikkhuvÈra-ekÈdasakÈdikathÈ 

 181. Tato paraÑ yo paÔicchÈdeti, tasmiÑ paÔipattidassanatthaÑ dve 
bhikkh|ti-Èdi vuttaÑ. Tattha missakanti thullaccayÈdÊhi missakaÑ. 
Suddhakanti saÑghÈdisesaÑ vinÈ lahukÈpattikkhandhameva. 
 
 184. Tato paraÑ avisuddhavisuddhabhÈvadassanatthaÑ idha pana 
bhikkhave bhikkhu sambahulÈ saÑghÈdisesÈti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
byaÒjanato vÈ adhippÈyato vÈ anuttÈnaÑ nÈma kiÒci natthi, tasmÈ taÒca ito 
pubbe avuttaÒca sabbaÑ PÈÄi-anusÈreneva veditabbanti. 

 
 

SamuccayakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



    

4. Samathakkhandhaka 
 

SammukhÈvinayakathÈ 

 186-187. Samathakkhandhake “adhammavÈdÊ puggalo”ti-ÈdÊni cha 
mÈtikÈpadÈni nikkhipitvÈ “adhammavÈdÊ puggalo dhammavÈdiÑ puggalaÑ 
saÒÒÈpetÊ”ti-ÈdinÈ nayena vitthÈro vutto. Tattha saÒÒÈpetÊti 
kÈraÓapatir|pakÈni vatvÈ paritosetvÈ jÈnÈpeti. NijjhÈpetÊti yathÈ so taÑ1 
atthaÑ nijjhÈyati oloketi, evaÑ karoti. Pekkhati anupekkhatÊti yathÈ so taÑ 
atthaÑ pekkhati ceva punappunaÒca pekkhati, evaÑ karoti. Dasseti 
anudassetÊti tesaÒÒeva pariyÈyavacanÈni. Adhammena v|pasammatÊti yasmÈ 
so adhammameva “ayaÑ dhammo”ti-ÈdinÈ nayena mohetvÈ dasseti, tasmÈ 
adhammena v|pasammati nÈma. 
 
 188. Dhammena v|pasammatÊti yasmÈ dhammavÈdÊ dhammameva 
“ayaÑ dhammo”ti-ÈdinÈ nayena amohetvÈ dasseti, tasmÈ dhammena 
v|pasammati nÈma. 
 

SativinayakathÈ 

 195. PaÒcimÈni bhikkhave dhammikÈni sativinayassa dÈnÈnÊti ettha 
suddhassa anÈpattikassa dÈnaÑ ekaÑ, anuvaditassa dÈnaÑ ekaÑ, yÈcitassa 
dÈnaÑ ekaÑ, saÑghena dÈnaÑ ekaÑ, dhammena samaggadÈnaÑ ekanti 
evaÑ paÒca. EtÈni pana ekeka-a~gavasena na labbhanti, tasmÈ 
desanÈmattamevetaÑ, paÒca~gasamannÈgataÑ pana sativinayadÈnaÑ 
dhammikanti ayamettha attho. Tattha ca anuvadantÊti codenti. SesaÑ 
uttÈnameva. AyaÑ pana sativinayo khÊÓÈsavasseva dÈtabbo, na aÒÒassa 
antamaso anÈgÈminopi. So ca kho aÒÒena codiyamÈnasseva, na 
acodiyamÈnassa. Dinne ca pana tasmiÑ codakassa kathÈ na ruhati. 
Codentopi “ayaÑ khÊÓÈsavo sativinayaladdho2, ko tuyhaÑ kathaÑ 
gahessatÊ”ti apasÈdetabbataÑ Èpajjati. 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈyogaÑ (SÊ) 2. SativinayaÑ laddho (SÊ, Ka) 
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Am|ÄhavinayakathÈ 

 196. BhÈsitaparikkantanti1 vÈcÈya bhÈsitaÑ kÈyena parikkantaÑ2, 
parikkamitvÈ3 katanti attho. SaratÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈti ettha 
saratu ÈyasmÈ evar|piÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ, ÈyasmÈ evar|piyÈ ÈpattiyÈti 
ayamattho. ŒpajjitvÈti vÈ pÈÔho, tassattho–paÔhamaÑ ÈpajjitvÈ pacchÈ taÑ 
ÈpattiÑ saratu4 ÈyasmÈti. 
 

YebhuyyasikÈkathÈ 

 202. YebhuyyasikÈya v|pasametunti ettha yassÈ kiriyÈya 
dhammavÈdino bahutarÈ, esÈ yebhuyyasikÈ nÈma. 
 
 204. AdhammikasalÈkaggÈhesu oramattakanti parittaÑ appamattakaÑ 
bhaÓÉanamattameva. Na ca gatigatanti dve tayo ÈvÈse na gataÑ, tattha 
tattheva vÈ dvattikkhattuÑ avinicchitaÑ. Na ca saritasÈritanti 
dvattikkhattuÑ tehi bhikkh|hi sayaÑ saritaÑ vÈ aÒÒehi sÈritaÑ vÈ na hoti. 
JÈnÈtÊti salÈkaÑ gÈhento jÈnÈti “adhammavÈdÊ bahutarÈ”ti. Appeva nÈmÈti 
iminÈ nÊhÈrena salÈkÈya gÈhiyamÈnÈya “api nÈma adhammavÈdino bahutarÈ 
ass|”ti ayamassa ajjhÈsayo hoti. Aparesupi dvÊsu eseva nayo. 

 Adhammena gaÓhantÊti adhammavÈdino “evaÑ mayaÑ bah| 
bhavissÈmÈ”ti dve dve salÈkÈyo gaÓhanti. VaggÈ gaÓhantÊti dve 
dhammavÈdino ekaÑ dhammavÈdisalÈkaÑ gaÓhanti “evaÑ dhammavÈdino 
na bah| bhavissantÊ”ti maÒÒamÈnÈ. Na ca yathÈdiÔÔhiyÈ gaÓhantÊti 
dhammavÈdino hutvÈ “balavapakkhaÑ bhajissÈmÈ”ti adhammavÈdisalÈkaÑ 
gaÓhanti. DhammikasalÈkaggÈhesu ayamevattho parivattetvÈ veditabbo. 
EvaÑ salÈkaÑ gÈhetvÈ sace bahutarÈ dhammavÈdino honti, yathÈ te vadanti, 
evaÑ taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametabbaÑ, evaÑ yebhuyyasikÈya 
v|pasantaÑ hoti. Ayamettha sa~khepo. VitthÈro pana paratopi Ègamissati. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈsitaparikantanti (SÊ, SyÈ) 2. ParikantaÑ (SÊ, SyÈ) 
 3. ParakkamitvÈ (SyÈ), parikkametvÈ (Ka) 4. Sarati (SÊ)
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TassapÈpiyasikÈkathÈ 

 207. AsucÊti asucÊhi kÈyavacÊkammehi samannÈgato. AlajjÊti saÒcicca 
ÈpajjanÈdinÈ allajjilakkhaÓena samannÈgato. SÈnuvÈdoti sa-upavÈdo. Iti 
imesaÒca tiÓÓaÑ a~gÈnaÑ vasena tÊÓi karaÓÈni, saÑghena karaÓaÑ, 
dhammena samaggena karaÓanti imÈni ca dveti paÒca 
tassapÈpiyasikÈkammassa karaÓÈni nÈma honti. Sesamettha tajjanÊyÈdÊsu 
vuttanayameva. AyaÑ panettha vacanattho–idaÑ hi yo pÈpussannatÈya 
pÈpiyo puggalo, tassa kattabbato tassapÈpiyasikÈkammanti vuccati. 
 

TiÓavatthÈrakÈdikathÈ 

 212. KakkhaÄattÈya vÈÄattÈyÈti kakkhaÄabhÈvÈya ceva vÈÄabhÈvÈya ca. 
BhedÈyÈti saÑghabhedÈya. Sabbeheva ekajjhanti kassaci chandaÑ 
anÈharitvÈ gilÈnepi tattheva ÈnetvÈ ekato sannipatitabbaÑ. TiÓavatthÈrakena 
v|pasameyyÈti ettha idaÑ kammaÑ tiÓavatthÈrakasadisattÈ tiÓavatthÈrakoti 
vuttaÑ. YathÈ hi g|thaÑ vÈ muttaÑ vÈ ghaÔÔiyamÈnaÑ duggandhatÈya 
bÈdhati, tiÓehi avattharitvÈ suppaÔicchÈditassa panassa so gandho na bÈdhati, 
evameva yaÑ adhikaraÓaÑ m|lÈnum|laÑ gantvÈ v|pasamiyamÈnaÑ 
kakkhaÄattÈya vÈÄattÈya bhedÈya saÑvattati, taÑ iminÈ kammena 
v|pasantaÑ g|thaÑ viya tiÓavatthÈrakena paÔicchannaÑ suv|pasantaÑ 
hotÊti idaÑ kammaÑ tiÓavatthÈrakasadisattÈ tiÓavatthÈrakoti vuttaÑ. 
 
 213. Thullavajjanti pÈrÈjikaÒceva saÑghÈdisesaÒca. 
GihipaÔisaÑyuttanti gihÊnaÑ hÊnena 
khuÑsanavambhanadhammikapaÔissavesu ÈpannaÑ ÈpattiÑ. 
 
 214. EvaÒca pana bhikkhave te bhikkh| tÈhi ÈpattÊhi vuÔÔhitÈ hontÊti 
evaÑ tiÓavatthÈrakakammavÈcÈya katÈya kammavÈcÈpariyosÈne yattakÈ 
tattha sannipatitÈ, antamaso suttÈpi samÈpannÈpi aÒÒavihitÈpi sabbe te 
bhikkh| yÈva upasampadamaÓÉalato paÔÔhÈya thullavajjaÒca 
gihipaÔisaÑyuttaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ Èpattiyo ÈpannÈ, sabbÈhi tÈhi ÈpattÊhi 
vuÔÔhitÈ honti. (  )1 Ye pana 
______________________________________________________________ 
 1. (DiÔÔhÈvikammanti) (SyÈ, Ka) 
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“na metaÑ khamatÊ”ti aÒÒamaÒÒaÑ diÔÔhÈvikammaÑ karonti, tehi vÈ 
saddhiÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈpi tattha anÈgatÈ, ÈgantvÈ vÈ chandaÑ datvÈ 
pariveÓÈdÊsu nisinnÈ, te ÈpattÊhi na vuÔÔhahanti. Tena vuttaÑ “ÔhapetvÈ 
diÔÔhÈvikammaÑ ÔhapetvÈ ye na tattha hontÊ”ti. 
 

AdhikaraÓakathÈ 

 215. BhikkhunÊnaÑ anupakhajjÈti bhikkhunÊnaÑ anto pavisitvÈ. 
VivÈdÈdhikaraÓÈdÊnaÑ vacanattho duÔÔhadosavaÓÓanÈyaÑ vuttoyeva. 
VipaccatÈya vohÈroti cittadukkhatthaÑ vohÈro, pharusavacananti attho, yo 
tattha anuvÈdoti yo tesu anuvadantesu upavÈdo. AnuvadanÈti 
ÈkÈranidassanametaÑ, upavadanÈti attho. AnullapanÈ anubhaÓanÈti 
ubhayaÑ anuvadanavevacanamattameva. Anusampava~katÈti punappunaÑ 
kÈyacittavÈcÈhi tattheva sampava~katÈ, anuvadanabhÈvoti attho. 
AbbhussahanatÈti kasmÈ evaÑ na upavadissÈmi, upavadissÈmiyevÈti 
ussÈhaÑ katvÈ anuvadanÈ. AnubalappadÈnanti purimavacanassa kÈraÓaÑ 
dassetvÈ pacchimavacanena balappadÈnaÑ. 

 KiccayatÈ karaÓÊyatÈti ettha kiccameva kiccayaÑ, kiccayassa bhÈvo 
kiccayatÈ. KaraÓÊyassa bhÈvo karaÓÊyatÈ, ubhayampetaÑ 
saÑghakammasseva adhivacanaÑ. Apalokanakammanti-Èdi pana tasseva 
pabhedavacanaÑ. Tattha apalokanakammaÑ nÈma sÊmaÔÔhakasaÑghaÑ 
sodhetvÈ chandÈrahÈnaÑ chandaÑ ÈharitvÈ samaggassa saÑghassa 
anumatiyÈ tikkhattuÑ sÈvetvÈ kattabbakammaÑ. ©attikammaÑ nÈma 
vuttanayeneva samaggassa saÑghassa anumatiyÈ ekÈya ÒattiyÈ 
kattabbakammaÑ. ©attidutiyakammaÑ nÈma vuttanayeneva samaggassa 
saÑghassa anumatiyÈ ekÈya ÒattiyÈ ekÈya ca anussÈvanÈyÈti evaÑ 
ÒattidutiyÈya anussÈvanÈya kattabbakammaÑ. ©atticatutthakammaÑ nÈma 
vuttanayeneva samaggassa saÑghassa anumatiyÈ ekÈya ÒattiyÈ tÊhi ca 
anussÈvanÈhÊti evaÑ ÒatticatutthÈhi tÊhi anussÈvanÈhi kattabbakammaÑ. 

 Tattha apalokanakammaÑ apaloketvÈva kÈtabbaÑ, ÒattikammÈdivasena 
na kÈtabbaÑ. ©attikammampi ekaÑ ÒattiÑ ÔhapetvÈva kÈtabbaÑ, 
apalokanakammÈdivasena na kÈtabbaÑ. ©attidutiyakammaÑ pana 
apaloketvÈ kattabbampi atthi, akattabbampi atthi. Tattha sÊmÈsammuti 
sÊmÈsam|hananaÑ kathinadÈnaÑ 
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kathinubbhÈro kuÔivatthudesanÈ vihÈravatthudesanÈti imÈni cha kammÈni 
garukÈni, apaloketvÈ kÈtuÑ na vaÔÔanti, ÒattidutiyakammavÈcaÑ sÈvetvÈva 
kÈtabbÈni. AvasesÈ terasa sammutiyo 
senÈsanaggÈhakamatakacÊvaradÈnÈdisammutiyo cÈti evar|pÈni 
lahukakammÈni apaloketvÈpi kÈtuÑ vaÔÔanti, 
ÒattikammaÒatticatutthakammavasena pana na kÈtabbameva. 
©atticatutthakammaÑ ÒattiÒca tisso ca kammavÈcÈyo sÈvetvÈva kÈtabbaÑ, 
apalokanakammÈdivasena na kÈtabbanti ayamettha sa~khepo. 

 VitthÈrato pana imÈni cattÈri kammÈni “katihÈkÈrehi vipajjantÊ”ti-ÈdinÈ 
nayena parivÈrÈvasÈne kammavagge etesaÑ vinicchayo Ègatoyeva. YaÑ 
pana tattha anuttÈnaÑ, taÑ kammavaggeyeva vaÓÓayissÈma. EvaÑ hi sati 
na aÔÔhÈne vaÓÓanÈ bhavissati, Èdito paÔÔhÈya ca tassa tassa kammassa 
viÒÒÈtattÈ suviÒÒeyyo bhavissati. 
 
 216. VivÈdÈdhikaraÓassa kiÑ m|lanti-ÈdÊni PÈÄivaseneva veditabbÈni. 
 
 220. VivÈdÈdhikaraÓaÑ siyÈ kusalanti-ÈdÊsu yena vivadanti, so 
cittuppÈdo vivÈdo, samathehi ca adhikaraÓÊyatÈya adhikaraÓanti evamÈdinÈ 
nayena attho daÔÔhabbo. 
 
 222. ŒpattÈdhikaraÓaÑ siyÈ akusalaÑ, siyÈ abyÈkataÑ, natthi 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ kusalanti ettha sandhÈyabhÈsitavasena attho veditabbo. 
YasmiÑ hi pathavikhaÓanÈdike ÈpattÈdhikaraÓe kusalacittaÑ a~gaÑ hoti, 
tasmiÑ sati na sakkÈ vattuÑ “natthi ÈpattÈdhikaraÓaÑ kusalan”ti, tasmÈ 
nayidaÑ a~gappahonakacittaÑ sandhÈya vuttaÑ. IdaÑ pana sandhÈya 
vuttaÑ–yaÑ tÈva ÈpattÈdhikaraÓaÑ lokavajjaÑ, taÑ ekantato akusalameva, 
tattha “siyÈ akusalan”ti vikappo natthi. YaÑ pana paÓÓattivajjaÑ, taÑ 
yasmÈ saÒcicca “imaÑ ÈpattiÑ vÊtikkamÈmÊ”ti vÊtikkamantasseva akusalaÑ 
hoti, asaÒcicca pana kiÒci ajÈnantassa sahaseyyÈdivasena Èpajjato1 
abyÈkataÑ hoti, tasmÈ tattha saÒciccÈsaÒciccavasena imaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Œpajjanato (Sabbattha) 
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vikappabhÈvaÑ sandhÈya idaÑ vuttaÑ “ÈpattÈdhikaraÓaÑ siyÈ akusalaÑ, 
siyÈ abyÈkataÑ, natthi ÈpattÈdhikaraÓaÑ kusalan”ti. 

 Sace pana “yaÑ kusalacitto Èpajjati, idaÑ vuccati ÈpattÈdhikaraÓaÑ 
kusalan”ti vadeyya, acittakÈnaÑ pana 
eÄakalomapadasodhammÈdisamuÔÔhÈnÈnampi kusalacittaÑ1 Èpajjeyya, na ca 
tattha vijjamÈnampi kusalacittaÑ ÈpattiyÈ a~gaÑ. KÈyavacÊviÒÒattivasena 
pana calitappavattÈnaÑ kÈyavÈcÈnaÑ aÒÒatarameva a~gaÑ, taÒca 
r|pakkhandhapariyÈpannattÈ abyÈkatanti. 

 YaÑ jÈnantoti-Èdimhi pana ayamattho–yaÑ cittaÑ ÈpattiyÈ a~gaÑ 
hoti, tena vatthuÑ jÈnanto “idaÑ vÊtikkamÈmÊ”ti vÊtikkamÈkÈrena saddhiÑ 
jÈnanto saÒjÈnanto vÊtikkamacetanÈvasena cetetvÈ pakappetvÈ 
upakkamavasena maddanto abhivitaritvÈ nirÈsa~kacittaÑ pesetvÈ yaÑ 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ vÊtikkamaÑ2 Èpajjati, tassa evaÑ vÊtikkamato yo 
vÊtikkamo, idaÑ vuccati “ÈpattÈdhikaraÓaÑ akusalan”ti. 

 AbyÈkatavÈrepi yaÑ cittaÑ ÈpattiyÈ a~gaÑ hoti, tassa abhÈvena 
ajÈnanto vÊtikkamÈkÈrena ca saddhiÑ ajÈnanto asaÒjÈnanto Èpatti-
a~gabh|tÈya vÊtikkamacetanÈya abhÈvena acetetvÈ saÒcicca maddanassa 
abhÈvena anabhivitaritvÈ nirÈsa~kacittaÑ apesetvÈ yaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ 
vÊtikkamaÑ Èpajjati, tassa evaÑ vÊtikkamato yo vÊtikkamo, idaÑ vuccati 
“ÈpattÈdhikaraÓaÑ abyÈkatan”ti. 
 
 224. AyaÑ vivÈdo no adhikaraÓanti-ÈdÊsu samathehi adhikaraÓÊyatÈya 
abhÈvato no adhikaraÓanti evamattho veditabbo. 
 

AdhikaraÓav|pasamanasamathakathÈ 

 228. YÈvatikÈ ca bhikkh| kammappattÈti ettha catuvaggakaraÓe kamme 
cattÈro, paÒcavaggakaraÓe paÒca, dasavaggakaraÓe dasa, vÊsativaggakaraÓe 
vÊsati bhikkh| kammappattÈti veditabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. KusalattaÑ (SÊ) 2. VÊtikkamati (SÊ, SyÈ) 
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 230. Supariggahitanti suÔÔhu pariggahitaÑ katvÈ sampaÔicchitabbaÑ. 
SampaÔicchitvÈ ca pana “ajja bhaÓÉakaÑ dhovÈma, ajja pattaÑ pacÈma, 
ajjeko palibodho atthÊ”ti mÈnaniggahatthÈya katipÈhaÑ atikkÈmetabbaÑ. 
 
 231. AnantÈni ceva bhassÈni jÈyantÊti aparimÈÓÈni ito cito ca vacanÈni 
uppajjanti. BhÈsÈnÊtipi pÈÔho, ayamevattho. UbbÈhikÈya sammannitabboti 
apaloketvÈ vÈ sammannitabbo parato vuttÈya ÒattidutiyÈya vÈ 
kammavÈcÈya. EvaÑ sammatehi pana bhikkh|hi visuÑ vÈ nisÊditvÈ, 
tassÈyeva vÈ parisÈya “aÒÒehi asammatehi na kiÒci kathetabban”ti sÈpetvÈ 
taÑ adhikaraÓaÑ vinicchitabbaÑ. 
 
 233. TatrÈssÈti tassaÑ parisati bhaveyya. Neva suttaÑ Ègatanti na 
mÈtikÈ ÈgatÈ. No suttavibha~goti vinayopi na paguÓo. ByaÒjanacchÈyÈya 
atthaÑ paÔibÈhatÊti byaÒjanamattameva gahetvÈ atthaÑ paÔisedheti. 
JÈtar|parajatakhettavatthupaÔiggahaÓÈdÊsu vinayadharehi bhikkh|hi ÈpattiyÈ 
kÈriyamÈne disvÈ “kiÑ ime ÈpattiyÈ kÈretha, nanu jÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hotÊti evaÑ sutte paÔiviratimattameva vuttaÑ, natthi ettha ÈpattÊ”ti 
vadati. Aparo dhammakathiko suttassa ÈgatattÈ olambetvÈ nivÈsentÈnaÑ 
ÈpattiyÈ ÈropiyamÈnÈya “kiÑ imesaÑ ÈpattiÑ ropetha, nanu parimaÓÉalaÑ 
nivÈsessÈmÊti sikkhÈ karaÓÊyÈti evaÑ sikkhÈkaraÓamattamevettha vuttaÑ, 
natthi ettha ÈpattÊ”ti vadati. 
 
 234. YathÈ bahutarÈ bhikkh|ti ettha ekenapi adhikÈ bahutarÈva, ko 
pana vÈdo dvÊhi tÊhÊti. 
 

TividhasalÈkaggÈhakathÈ  

 235. SaÒÒattiyÈti saÒÒÈpanatthÈya. G|Ähakanti-ÈdÊsu alajjussannÈya 
parisÈya g|Ähako salÈkaggÈho kÈtabbo, lajjussannÈya parisÈya vivaÔako, 
bÈlussannÈya sakaÓÓajappako. VaÓÓÈvaÓÓÈyo katvÈti dhammavÈdÊnaÒca 
adhammavÈdÊnaÒca salÈkÈyo nimittasaÒÒaÑ ÈropetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
visabhÈgÈ kÈtabbÈ, tato tÈ sabbÈpi 
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cÊvarabhoge katvÈ vuttanayena gÈhetabbÈ. Duggahoti paccukkaÉÉhitabbanti 
“duggahitÈ salÈkÈyo”ti vatvÈ puna gahetvÈ yÈvatatiyaÑ gÈhetabbÈ. 
Suggahoti sÈvetabbanti ekasmimpi dhammavÈdimhi atirekajÈte “suggahitÈ 
salÈkÈyo”ti sÈvetabbaÑ. YathÈ ca te dhammavÈdino vadanti, tathÈ taÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasametabbanti. Atha yÈvatatiyampi adhammavÈdinova 
bahutarÈ honti, “ajja akÈlo, sve jÈnissÈmÈ”ti vuÔÔhahitvÈ alajjÊnaÑ 
pakkhabhedatthÈya dhammavÈdipakkhaÑ pariyesitvÈ punadivase 
salÈkaggÈho kÈtabbo, ayaÑ guÄhako salÈkaggÈho. 

 SakaÓÓajappake pana gahite vattabboti ettha sace saÑghatthero 
adhammavÈdisalÈkaÑ gaÓhÈti, so evaÑ avabodhetabbo “bhante tumhe 
mahallakÈ vayo-anuppattÈ, tumhÈkaÑ etaÑ na yuttaÑ, ayaÑ pana 
dhammavÈdisalÈkÈ”ti assa itarÈ salÈkÈ dassetabbÈ. Sace so taÑ gaÓhÈti, 
dÈtabbÈ. Atha neva avabujjhati, tato “mÈ kassaci ÈrocehÊ”ti vattabbo. SesaÑ 
vuttanayameva. VivaÔako1 vivaÔatthoyeva. 
 

TassapÈpiyasikÈvinayakathÈ 

 238. PÈrÈjikasÈmantaÑ vÈti ettha methunadhamme pÈrÈjikasÈmantaÑ 
nÈma dukkaÔaÑ hoti, adinnÈdÈnÈdÊsu thullaccayaÑ. NibbeÔhentanti na 
sarÈmÊti vacanena nibbeÔhayamÈnaÑ. AtiveÔhetÊti i~ghÈyasmÈti-Èdivacanehi 
ativeÔhiyati. SarÈmi kho ahaÑ Èvusoti pÈrÈjikapaÔicchÈdanatthÈya evaÑ 
paÔijÈnÈti. Puna tena ativeÔhiyamÈno “sarÈmi kho”ti paÔiÒÒaÑ datvÈ “idÈni 
maÑ nÈsessantÊ”ti bhayena davÈya meti-ÈdimÈha. Etassa 
tassapÈpiyasikÈkammaÑ kÈtabbaÑ. Sace sÊlavÈ bhavissati, vattaÑ 
parip|retvÈ paÔippassaddhiÑ labhati. No ce, tathÈ nÈsitakova bhavissati. 
SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti. 

 
 

SamathakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. VivaÔake (SyÈ, Ka)

 



     

5. Khuddakavatthukkhandhaka 
 

KhuddakavatthukathÈ 

 243. Khuddakavatthukkhandhake mallamuÔÔhikÈti muÔÔhikamallÈ. 
GÈmamuddavÈti1 chavirÈgamaÓÉanÈnuyuttÈ nÈgarikamanussÈ. 
GÈmamoddavÈtipi2 paÔho, esevattho. Thambheti nhÈnatitthe nikhaÓitvÈ 
Ôhapitatthambhe. 

  KuÔÔeti iÔÔhakÈsilÈdÈrukuÔÔÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ. AÔÔÈne nhÈyantÊti ettha 
aÔÔÈnaÑ3 nÈma rukkhaÑ phalakaÑ4 viya tacchetvÈ aÔÔhapadÈkÈrena rÈjiyo 
chinditvÈ nhÈnatitthe nikhaÓanti, tattha cuÓÓÈni ÈkiritvÈ manussÈ kÈyaÑ 
ghaÑsanti. GandhabbahatthakenÈti nhÈnatitthe Ôhapitena dÈrumayahatthena, 
tena kira cuÓÓÈni gahetvÈ manussÈ sarÊraÑ ghaÑsanti. KuruvindakasuttiyÈti 
kuruvindakapÈsÈÓacuÓÓÈni lÈkhÈya bandhitvÈ kataguÄikakalÈpako vuccati, 
taÑ ubhosu antesu gahetvÈ sarÊraÑ ghaÑsanti. Viggayha parikammaÑ 
kÈrÈpentÊti aÒÒamaÒÒaÑ sarÊrena sarÊraÑ ghaÑsanti. MallakaÑ nÈma 
makaradantake chinditvÈ mallakam|lasaÓÔhÈnena kataÑ mallakanti vuccati. 
IdaÑ gilÈnassÈpi na vaÔÔati. 
 
 244. AkatamallakaÑ nÈma dante acchinditvÈ kataÑ, idaÑ agilÈnasseva 
na vaÔÔati, iÔÔhakÈkhaÓÉaÑ pana kapÈlakhaÓÉaÑ vÈ vaÔÔati. UkkÈsikanti 
vatthavaÔÔiÑ. TasmÈ nhÈyantassa yassa kassaci nhÈnasÈÔakavaÔÔiyÈ piÔÔhiÑ 
ghaÑsituÑ vaÔÔati. PuthupÈÓikanti hatthaparikammaÑ vuccati. TasmÈ 
sabbesaÑ hatthena piÔÔhiparikammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. 
 
 245. VallikÈti kaÓÓato nikkhantamuttolambakÈdÊnaÑ etaÑ 
adhivacanaÑ. Na kevalaÒca vallikÈ eva, yaÑkiÒci kaÓÓapiÄandhanaÑ 
antamaso tÈlapaÓÓampi na vaÔÔati. PÈma~ganti yaÑkiÒci PalambakasuttaÑ. 
KaÓÔhasuttakanti yaÑkiÒci gÊv|paga-ÈbharaÓaÑ. KaÔisuttakanti yaÑkiÒci 
kaÔipiÄandhanaÑ antamaso suttatantumattampi. OvaÔÔikanti valayaÑ. 
KÈy|rÈdÊni5 pÈkaÔÈneva. (AkkhakÈnaÑ heÔÔhÈ bÈhÈbharaÓaÑ)6 yaÑkiÒci 
ÈbharaÓaÑ na vaÔÔati. 
______________________________________________________________ 
 1. GÈmupaddavÈti (SÊ), gÈmap|davÈti (SyÈ) 
 2. GÈmapoddavÈtipi (SÊ), gÈmaposakÈtipi (SyÈ) 3. AÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ)  
 4. RukkhaphalakaÑ (Ka) 5. Key|rÈdÊni (SyÈ) 6. (  ) SÊ-SyÈ-potthakesu natthi. 
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 246. DumÈsikaÑ vÈ duva~gulaÑ vÈti ettha sace kesÈ antodvemÈse 
dva~gulaÑ pÈpuÓanti, antodvemÈseva chinditabbÈ. Dva~gulehi1 
atikkÈmetuÑ na vaÔÔati. Sacepi na dÊghÈ, dvemÈsato ekadivasampi 
atikkÈmetuÑ na vaÔÔitiyeva. EvamayaÑ ubhayenapi ukkaÔÔhaparicchedova 
vutto, tato oraÑ pana navaÔÔanabhÈvo nÈma natthi. 

 Kocchena osaÓÔhentÊti kocchena olikhitvÈ sannisÊdÈpenti. PhaÓakenÈti 
dantamayÈdÊsu yena kenaci. HatthaphaÓakenÈti hattheneva phaÓakiccaÑ 
karontÈ a~gulÊhi osaÓÔhenti. SitthatelakenÈti madhusitthakaniyyÈsÈdÊsu yena 
kenaci cikkalena2. UdakatelakenÈti udakamissakena telena. MaÓÉanatthÈya 
sabbattha dukkaÔaÑ, uddhalomena pana anulomanipÈtanatthaÑ hatthaÑ 
temetvÈ sÊsaÑ puÒchitabbaÑ, uÓhÈbhitattarajasirÈnampi allahatthena3 
puÒchituÑ vaÔÔati. 
 
 247. Na bhikkhave ÈdÈse vÈ udakapatte vÈti ettha kaÑsapattÈdÊnipi 
yesu mukhanimittaÑ paÒÒÈyati, sabbÈni ÈdÈsasa~khameva gacchanti. 
KaÒjiyÈdÊnipi ca udakapattasa~khameva, tasmÈ yattha katthaci olokentassa 
dukkaÔaÑ. ŒbÈdhapaccayÈti “saÒchavi4 nu kho me vaÓo, udÈhu na tÈvÈ”ti 
jÈnanatthaÑ, “jiÓÓo nu khomhi no”ti evaÑ Èyusa~khÈraÑ olokanatthampi 
vaÔÔatÊti vuttaÑ. 

 MukhaÑ ÈlimpantÊti vippasannachavirÈgakarehi mukhÈlepanehi 
Èlimpanti. UmmaddentÊti nÈnÈ-ummaddanehi ummaddenti. CuÓÓentÊti 
mukhacuÓÓakena makkhenti. ManosilikÈya mukhaÑ laÒcentÊti manosilÈya 
tilakÈdÊni laÒchanÈni karonti, tÈni haritÈlÈdÊhipi na vaÔÔantiyeva. 
A~garÈgÈdayo pÈkaÔÈyeva. Sabbattha dukkaÔaÑ. 
 
 248. Na bhikkhave naccaÑ vÈti-ÈdÊsu yaÑkiÒci naccaÑ antamaso 
moranaccampi dassanÈya gacchantassa dukkaÔaÑ. Sayampi naccantassa vÈ 
naccÈpentassa vÈ dukkaÔameva. GÊtampi yaÑ kiÒci naÔagÊtaÑ vÈ sÈdhugÊtaÑ 
vÈ, antamaso dantagÊtampi yaÑ gÈyissÈmÈti pubbabhÈge ok|jantÈ karonti, 
etampi na vaÔÔati. SayaÑ gÈyantassÈpi gÈyÈpentassÈpi dukkaÔameva. 
VÈditampi 
______________________________________________________________ 
 1. Dva~gulaÑ (SyÈ) 2. CikkaÓena (SÊ) 
 3. Addahatthena (SÊ, Ka) 4. Sacchavi (SÊ)
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yaÑkiÒci na vaÔÔati. YaÑ pana niÔÔhubhanto vÈ sÈsa~ke vÈ thito accharikaÑ 
vÈ1 phoÔeti2, pÈÓiÑ vÈ paharati, tattha anÈpatti. SabbaÑ antarÈrÈme Ôhitassa 
passato anÈpatti. PassissÈmÊti vihÈrato vihÈraÑ gacchantassa Èpattiyeva. 
ŒsanasÈlÈya nisinno passati, anÈpatti. PassissÈmÊti uÔÔhahitvÈ gacchato 
Èpatti. VÊthiyaÑ ÔhatvÈ gÊvaÑ parivattetvÈ passatopi Èpattiyeva. 
 
 249. Sarakuttinti sarakiriyaÑ. Bha~go hotÊti aladdhaÑ uppÈdetuÑ na 
sakkoti laddhaÑ samÈpajjituÑ. PacchimÈ janatÈti amhÈkaÑ ÈcariyÈpi 
upajjhÈyÈpi evaÑ gÈyiÑs|ti pacchimo jano diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, tatheva 
gÈyati. Na bhikkhave ÈyatakenÈti ettha Èyatako nÈma taÑ taÑ vattaÑ 
bhinditvÈ akkharÈni vinÈsetvÈ pavatto. Dhamme pana suttantavattaÑ nÈma 
atthi, jÈtakavattaÑ nÈma atthi, gÈthÈvattaÑ nÈma atthi, taÑ vinÈsetvÈ 
atidÊghaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. Caturassena vattena parimaÓÉalÈni 
padabyaÒjanÈni dassetabbÈni. SarabhaÒÒanti sarena haÓanaÑ. SarabhaÒÒe 
kira tara~gavatta3, dhotakavatta, galitavattÈdÊni dvattiÑsa vattÈni atthi, tesu 
yaÑ icchati, taÑ kÈtuÑ labhati. SabbesaÑ padabyaÒjanaÑ avinÈsetvÈ 
vikÈraÑ akatvÈ samaÓasÈruppena caturassena nayena pavattanaÑyeva 
lakkhaÓaÑ. 

 BÈhiralomiÑ uÓÓinti uÓÓalomÈni bahi katvÈ uÓÓapÈvÈraÑ pÈrupanti, 
tathÈ dhÈrentassa dukkaÔaÑ. LomÈni anto katvÈ pÈrupituÑ vaÔÔati. 
SamaÓakappakathÈ Bh|tagÈmasikkhÈpadavaÓÓanÈyaÑ vuttÈ. 
 
 251. Na bhikkhave attano a~gajÈtanti a~gajÈtaÑ chindantasseva 
thullaccayaÑ. AÒÒaÑ pana kaÓÓanÈsÈ-a~guli-ÈdiÑ yaÑkiÒci chindantassa 
tÈdisaÑ vÈ dukkhaÑ uppÈdentassa dukkaÔaÑ. AhikÊÔadaÔÔhÈdÊsu pana aÒÒa-
ÈbÈdhapaccayÈ vÈ lohitaÑ vÈ mocentassa chindantassa vÈ anÈpatti. 
 
 252. CandanagaÓÔhi-uppannÈ hotÊti candanaghaÔikÈ uppannÈ hoti. So 
kira uddhaÒca adho ca jÈlÈni parikkhipÈpetvÈ Ga~gÈya nadiyÈ kÊÄati, tassa 
nadÊsotena vuyhamÈnÈ candanagaÓÔhi ÈgantvÈ jÈle laggÈ, tamassa purisÈ 
ÈharitvÈ adaÑsu, evaÑ sÈ uppannÈ hoti. IddhipÈÔihÈriyanti 
______________________________________________________________ 
 1. AccharaÑ vÈ (SÊ, SyÈ) 2. PoÔheti (SÊ) 3. Tara~gabhedavatta (SÊ) 
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ettha vikubbaniddhipÈÔihÈriyaÑ paÔikkhittaÑ, adhiÔÔhÈniddhi pana 
appaÔikkhittÈti veditabbÈ. 

 Na bhikkhave sovaÓÓamayo pattoti-ÈdÊsu sacepi gihÊ bhattagge 
suvaÓÓataÔÔikÈdÊsu byaÒjanaÑ katvÈ upanÈmenti, Èmasitumpi na vaÔÔati. 
PhalikamayakÈcamayakaÑsamayÈni pana taÔÔikÈdÊni bhÈjanÈni 
puggalikaparibhogeneva na vaÔÔanti, saÑghikaparibhogena vÈ gihivikaÔÈni 
vÈ vaÔÔanti. Tambalohamayopi pattova na vaÔÔati, thÈlakaÑ pana vaÔÔatÊti 
idaÑ sabbaÑ KurundiyaÑ vuttaÑ. MaÓimayoti ettha pana 
indanÊlÈdimaÓimayo vutto. KaÑsamayoti ettha vaÔÔalohamayopi sa~gahito. 
 
 253. Likhitunti tanukaraÓatthÈyetaÑ vuttaÑ. PakatimaÓÉalanti 
makaradantacchinnakamaÓÉalameva. 
 
 254. ŒvaÔÔitvÈti aÒÒamaÒÒaÑ paharitvÈ. PattÈdhÈrakanti ettha 
dantavallivettÈdÊhi kate bh|mi-ÈdhÈrake tayo, dÈru-ÈdhÈrake dve patte 
upar|pari ÔhapetuÑ vaÔÔatÊti KurundiyaÑ vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana 
vuttaÑ “bh|mi-ÈdhÈrake tiÓÓaÑ pattÈnaÑ anokÈso, dve ÔhapetuÑ vaÔÔati. 
DÈru-ÈdhÈrakadaÓÉÈdhÈrakesupi susajjitesu eseva nayo. BhamakoÔisadiso 
pana dÈru-ÈdhÈrako tÊhi daÓÉakehi baddho, daÓÉakÈdhÈro ca ekassapi 
pattassa anokÈso, tattha ÔhapetvÈpi hatthena gahetvÈ eva nisÊditabbaÑ. 
Bh|miyaÑ pana nikkujjitvÈ ekameva Ôhapetabban”ti. 

 MiÉÉhanteti ÈlindakamiÉÉhikÈdÊnaÑ1 ante. Sace pana parivattetvÈ 
tattheva patiÔÔhÈti, evar|pÈya vitthiÓÓÈya miÉÉhiyÈ ÔhapetuÑ vaÔÔati. 
ParibhaÓÉanteti bÈhirapasse katÈya tanukamiÉÉhikÈya ante. MiÉÉhiyaÑ 
vuttanayenevetthÈpi vinicchayo veditabbo. 

 CoÄakanti yaÑ pattharitvÈ patto ÔhapÊyati, tasmiÑ pana asati kaÔasÈrake 
vÈ taÔÔikÈya vÈ mattikÈparibhaÓÉakatÈya bh|miyÈ vÈ yattha na dussati, 
tathÈr|pÈya vÈlikÈya vÈ ÔhapetuÑ vaÔÔati. PaÑsurajÈdÊsu pana 
kharabh|miyaÑ vÈ Ôhapentassa dukkaÔaÑ. PattamÈÄakaÑ iÔÔhakÈhi vÈ dÈr|hi 
vÈ kÈtuÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒlindakamiÉÉhakÈdÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 
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vaÔÔati. PattakuÓÉolikÈti1 mahÈmukhakuÓÉasaÓÔhanÈ bhaÓÉakukkhalikÈ 
vuccati. Yo laggeyyÈti yattha katthaci laggentassa dukkaÔameva. 
CÊvaravaÑsepi bandhitvÈ ÔhapetuÑ na vaÔÔati. BhaÓÉakaÔÔhapanatthameva vÈ 
kataÑ hotu nisÊdanasayanatthaÑ vÈ, yattha katthaci maÒce vÈ pÊÔhe vÈ 
Ôhapentassa dukkaÔaÑ, aÒÒena pana bhaÓÉakena saddhiÑ bandhitvÈ 
ÔhapetuÑ vaÔÔati. AÔaniyaÑ bandhitvÈ olambetuÑ vÈ vaÔÔati, bandhitvÈpi 
upari ÔhapetuÑ na vaÔÔatiyeva. Sace pana maÒco vÈ2 pÊÔhaÑ vÈ ukkhipitvÈ 
cÊvaravaÑsÈdÊsu aÔÔakachannena ÔhapitaÑ hoti, tattha ÔhapetuÑ vaÔÔati. 
AÑsavaddhanakena aÑsak|Ôe laggetvÈ a~ke ÔhapetuÑ vaÔÔati. Chatte 
bhattap|ropi aÑsak|Ôe laggitapattopi ÔhapetuÑ na vaÔÔati, bhaÓÉakena pana 
saddhiÑ bandhitvÈ vÈ aÔÔakaÑ katvÈ vÈ Ôhapite yo koci ÔhapetuÑ vaÔÔati. 
 
 255. PattahatthenÈti ettha na kevalaÑ yassa patto hatthe, so eva 
pattahattho, na kevalaÒca kavÈÔameva paÓÈmetuÑ na labhati, apica kho pana 
hatthe vÈ piÔÔhipÈde vÈ yattha katthaci sarÊrÈvayave pattasmiÑ sati hatthena 
vÈ pÈdena vÈ sÊsena vÈ yena kenaci sarÊrÈvayavena kavÈÔaÑ vÈ paÓÈmetuÑ 
ghaÔikaÑ vÈ ukkhipituÑ s|ciÑ vÈ kuÒcikÈya avÈpurituÑ na labhati. 
AÑsak|Ôe pana pattaÑ laggetvÈ yathÈsukhaÑ avÈpurituÑ labhati. 

 TumbakaÔÈhanti lÈbukaÔÈhaÑ vuccati, taÑ pariharituÑ na vaÔÔati. 
LabhitvÈ pana tÈvakÈlikaÑ paribhuÒjituÑ vaÔÔati. GhaÔikaÔÈhepi eseva nayo. 
GhaÔikaÔÈhanti ghaÔikapÈlaÑ. AbhuÑ meti utrÈsavacanametaÑ. 
SabbapaÑsuk|likenÈti ettha cÊvaraÒca maÒcapÊÔhaÒca paÑsuk|laÑ vaÔÔati, 
ajjhoharaÓÊyaÑ pana dinnakameva gahetabbaÑ. 

 CalakÈnÊti cabbetvÈ3 apaviddhÈmisÈni. AÔÔhikÈnÊti macchamaÑsa-
aÔÔhikÈni. UcchiÔÔhodakanti mukhavikkhÈlanodakaÑ. Etesu yaÑkiÒci pattena 
nÊharantassa dukkaÔaÑ. PattaÑ paÔiggahaÑ katvÈ hatthaÑ dhovitumpi na 
labbhati. HatthadhotapÈdadhota-udakampi patte ÈkiritvÈ nÊharituÑ na 
vaÔÔati. AnucchiÔÔhaÑ suddhapattaÑ ucchiÔÔhahatthena gaÓhituÑ na vaÔÔati, 
vÈmahatthena panettha udakaÑ ÈsiÒcitvÈ ekaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PattakaÓÉolikÈti (SÊ) 2. MaÒcaÑ vÈ (Ka) 
 3. ChaÉÉetvÈ vametvÈ (SyÈ), cumbetvÈ (Ka) 
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udakagaÓÉusaÑ gahetvÈ ucchiÔÔhahatthena gaÓhituÑ vaÔÔati. EttÈvatÈti hi so 
ucchiÔÔhapatto hoti, hatthaÑ pana bahi udakena vikkhÈletvÈ gahetuÑ vaÔÔati. 
MacchamaÑsaphalÈphalÈdÊni khÈdanto yaÑ tattha aÔÔhiÑ vÈ calakaÑ vÈ 
chaÉÉetukÈmo hoti, taÑ patte ÔhapetuÑ na labhati. YaÑ pana 
paÔikhÈditukÈmo hoti, taÑ patte ÔhapetuÑ labhati. AÔÔhikakaÓÔakÈdÊni 
tattheva katvÈ hatthena luÒcitvÈ khÈdituÑ vaÔÔati. Mukhato nÊhaÔaÑ pana 
yaÑkiÒci puna khÈditukÈmo1 hoti, taÑ patte ÔhapetuÑ na labhati. 
Si~giveranÈÄikerakhaÓÉÈni ÉaÑsitvÈ puna ÔhapetuÑ labhati. 
 
 256. Namatakanti satthakaveÔhanakaÑ pilotikakhaÓÉaÑ. 
DaÓÉasatthakanti pipphalakaÑ vÈ aÒÒampi vÈ yaÑkiÒci daÓÉaÑ yojetvÈ 
katasatthakaÑ. 

 KaÓÓakitÈ hontÊti malaggahitÈ honti. KiÓÓena p|retunti kiÓÓacuÓÓena 
p|retuÑ. SattuyÈti haliddimissakena piÔÔhacuÓÓena. Saritakanti 
pÈsÈÓacuÓÓaÑ vuccati, tena p|retuÑ anujÈnÈmÊti attho. Madhusitthakena 
sÈretunti madhusitthakena makkhetuÑ. SaritakaÑ paribhijjatÊti taÑ 
makkhitamadhusitthakaÑ bhijjati. SaritasipÈÔikanti madhusitthakapilotikaÑ, 
satthakosakasipÈÔiyÈ pana saritasipÈÔikÈya anulomÈti KurundiyaÑ vuttaÑ. 
Kathinanti nisseÓimpi tattha attharitabbakaÔasÈrakakilaÒjÈnaÑ aÒÒatarampi. 
Kathinarajjunti yÈya dupaÔÔacÊvaraÑ sibbantÈ kathine cÊvarampi bandhanti. 
KathinaÑ nappahotÊti dÊghassa bhikkhuno pamÈÓena kataÑ kathinaÑ, tattha 
rassassa bhikkhuno cÊvaraÑ patthariyamÈnaÑ nappahoti, antoyeva hoti, 
daÓÉake na pÈpuÓÈtÊti attho. DaÓÉakathinanti tassa majjhe itarassa 
bhikkhuno pamÈÓena aÒÒaÑ nisseÓiÑ bandhituÑ anujÈnÈmÊti attho. 

 Bidalakanti daÓÉakathinappamÈÓena kaÔasÈrakassa pariyante 
paÔisaÑharitvÈ duguÓakaraÓaÑ. SalÈkanti dupaÔÔacÊvarassa antare 
pavesanasalÈkaÑ. Vinandhanarajjunti mahÈnisseÓiyÈ saddhiÑ khuddakaÑ 
nisseÓiÑ vinandhituÑ rajjuÑ2. Vinandhanasuttanti khuddakanisseÓiyÈ 
cÊvaraÑ vinandhituÑ suttakaÑ. VinandhitvÈ cÊvaraÑ sibbitunti tena 
suttakena tattha cÊvaraÑ vinandhitvÈ sibbituÑ. VisamÈ hontÊti kÈci 
khuddakÈ honti, kÈci mahantÈ. KaÄimbhakanti pamÈÓasaÒÒÈkaraÓaÑ 
yaÑkiÒci tÈlapaÓÓÈdiÑ. Moghasuttakanti vaÉÉhakÊnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Na khÈditukÈmo (SÊ, Ka) 2. VinandhitarajjuÑ (SyÈ) 

 



50 VinayapiÔaka     

dÈr|su kÈÄasuttena viya haliddisuttena saÒÒÈkaraÓaÑ. A~guliyÈ 
paÔiggaÓhantÊti s|cimukhaÑ a~guliyÈ paÔicchanti. PaÔiggahanti 
a~gulikosakaÑ. 
 
 257. ŒvesanavitthakaÑ nÈma yaÑkiÒci pÈtica~koÔakÈdi. 
Uccavatthukanti paÑsuÑ ÈkiritvÈ uccavatthukaÑ kÈtuÑ anujÈnÈmÊti attho. 
OgumphetvÈ1 ullittÈvalittaÑ kÈtunti chadanaÑ odhunitvÈ ghanadaÓÉakaÑ 
katvÈ anto ceva bahi ca mattikÈya limpitunti attho. GoghaÑsikÈyÈti veÄuÑ 
vÈ rukkhadaÓÉaÑ vÈ antokatvÈ tena saddhiÑ saÑgharitunti attho. 
Bandhanarajjunti tathÈ saÑgharitassa bandhanarajjuÑ. 
 
 258. KaÔacchuparissÈvanaÑ nÈma tÊsu daÓÉakesu vinandhitvÈ kataÑ. 
 
 259. Yo na dadeyyÈti aparissÈvanakasseva yo na dadÈti, tassa Èpatti. Yo 
pana attano hatthe parissÈvane vijjamÈnepi yÈcati, tassa na akÈmÈ dÈtabbaÑ. 
DaÓÉaparissÈvananti rajakÈnaÑ khÈraparissÈvanaÑ viya cat|su pÈdesu 
baddhanisseÓikÈya sÈÔakaÑ bandhitvÈ majjhedaÓÉake udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ, 
taÑ ubhopi koÔÔhÈse p|retvÈ parissavati. OttharakaÑ nÈma2 yaÑ udake 
ottharitvÈ ghaÔakena udakaÑ gaÓhanti, taÑ hi cat|su daÓÉakesu vatthaÑ 
bandhitvÈ udake cattÈro khÈÓuke nikhaÓitvÈ tesu bandhitvÈ sabbapariyante 
udakato mocetvÈ majjhe ottharitvÈ ghaÔena udakaÑ gaÓhanti. 
MakasakuÔikÈti cÊvarakuÔikÈ vuccati. 
 
 260. AbhisannakÈyÈti semhÈdidosussannakÈyÈ3. AggaÄavaÔÔÊ nÈma 
dvÈrabÈhÈya samappamÈÓoyeva aggaÄatthambho vuccati. Yattha tÊÓi cattÈri 
chiddÈni katvÈ s|ciyo denti. KapisÊsakaÑ nÈma dvÈrabÈhaÑ vijjhitvÈ tattha 
pavesito aggaÄapÈsako vuccati. S|cikÈti tattha majjhe chiddaÑ katvÈ 
pavesitÈ. GhaÔikÈti upari yojitÈ. MaÓÉalikaÑ kÈtunti nÊcavatthukaÑ cinituÑ. 
Dh|manettanti dh|manikkhamanachiddaÑ. VÈsetunti gandhena vÈsetuÑ. 
UdakaÔÔhÈnanti4 udakatthapanaÔÔhÈnaÑ. Tattha ghaÔena udakaÑ ÔhapetvÈ 
sarÈvakena vaÄaÒcetabbaÑ. KoÔÔhakoti dvÈrakoÔÔhako. 
______________________________________________________________ 
 1. OgumbetvÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 2. OttharikaÑ nÈma (SyÈ) 
 3. SemhÈdidosÈbhisannakÈyÈ (SyÈ) 4. UdakÈvenanti (SÊ) 
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 261. Tisso paÔicchÈdiyoti ettha jantÈgharapaÔicchÈdi ca udakapaÔicchÈdi 
ca parikammaÑ karontasseva vaÔÔati, sesesu abhivÈdanÈdÊsu na vaÔÔati. 
VatthapaÔicchÈdi sabbakammesu vaÔÔati. UdakaÑ na hotÊti nhÈnodakaÑ na 
hoti. 
 
 262. Tulanti paÓÓikÈnaÑ viya udaka-ubbÈhanakatulaÑ. KarakaÔako 
vuccati goÓe vÈ yojetvÈ hatthehi vÈ gahetvÈ dÊghavarattÈdÊhi 
ÈkaÉÉhanayantaÑ. CakkavaÔÔakanti arahaÔaghaÔiyantaÑ1. CammakhaÓÉaÑ 
nÈma tulÈya vÈ karakaÔake vÈ yojetabbakaÑ cammabhÈjanaÑ. PÈkaÔÈ2 hotÊti 
aparikkhittÈ hoti. UdakapuÒchanÊ daÓÉamayÈpi visÈÓamayÈpi dÈrumayÈpi 
vaÔÔati, tassÈ asati coÄakenÈpi udakaÑ paccuddharituÑ vaÔÔati. 
 
 263. UdakamÈtikanti udakassa ÈgamanamÈtikaÑ. NillekhajantÈgharaÑ 
nÈma ÈviddhapakkhapÈsakaÑ vuccati, gopÈnasÊnaÑ upari maÓÉale 
pakkhapÈsake ÔhapetvÈ katak|ÔacchadanassetaÑ nÈmaÑ. CÈtumÈsaÑ 
nisÊdanenÈti nisÊdanena cattÈro mÈse na vippavasitabbanti attho. 
 
 264. PupphÈbhikiÓÓes|ti pupphehi santhatesu. NamatakaÑ nÈma 
eÄakalomehi kataÑ avÈyimaÑ cammakhaÓÉaparihÈrena3 ca 
paribhuÒjitabbaÑ. Œsittak|padhÈnaÑ nÈma tambalohena vÈ rajatena vÈ 
katÈya peÄÈya etaÑ adhivacanaÑ, paÔikkhittattÈ pana dÈrumayÈpi na vaÔÔati. 
MaÄorikÈti daÓÉadhÈrako vuccati. YaÔÔhi-
ÈdhÈrakapaÓÓÈdhÈrakapacchikapiÔÔhÈnipi ettheva paviÔÔhÈni. 
ŒdhÈrakasa~khepagamanato hi paÔÔhÈya chiddaÑ viddhampi aviddhampi 
vaÔÔatiyeva. EkabhÈjaneti ettha sace eko bhikkhu bhÈjanato phalaÑ vÈ 
p|vaÑ vÈ gahetvÈ gacchati, tasmiÑ apagate itarassa sesakaÑ bhuÒjituÑ 
vaÔÔati. ItarassÈpi tasmiÑ khÊÓe4 puna gahetuÑ vaÔÔati. 
 
 265. AÔÔhaha~gehÊti ettha ekekenapi a~gena samannÈgatassa antosÊmÈya 
vÈ nissÊmaÑ gantvÈ nadÊ-ÈdÊsu vÈ nikkujjituÑ vaÔÔatiyeva. EvaÑ nikkujjite 
pana patte tassa gehe koci deyyadhammo na 
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 1. AraghaÔÔaghaÔiyantaÑ (SÊ) arahatthaghaÔiyantaÑ (Ka) 2. ApÈrutÈ (SÊ) 
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gahetabbo, “asukassa gehe bhikkhaÑ mÈ gaÓhitthÈ”ti aÒÒesu vihÈresupi 
pesetabbaÑ. UkkujjanakÈle pana yÈvatatiyaÑ yÈcÈpetvÈ hatthapÈsaÑ 
vijahÈpetvÈ Òattidutiyakammena ukkujjitabbo. 
 
 268. PurakkhatvÈti aggato katvÈ. SaÑharant|ti saÑhariyantu. 
CelapaÔikanti celasantharaÑ. So kira “sace ahaÑ puttaÑ lacchÈmi, 
akkamissati me BhagavÈ celapaÔikan”ti iminÈ ajjhÈsayena santhari, abhabbo 
cesa puttalÈbhÈya, tasmÈ BhagavÈ na akkami. Yadi akkameyya, pacchÈ 
puttaÑ alabhanto “nÈyaÑ sabbaÒÒ|”ti diÔÔhiÑ gaÓheyya, idaÑ tÈva 
Bhagavato anakkamane kÈraÓaÑ. YasmÈ pana bhikkh|pi ye ajÈnantÈ 
akkameyyuÑ, te gihÊnaÑ paribh|tÈ bhaveyyuÑ, tasmÈ bhikkh| paribhavato 
mocetuÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi, idaÑ sikkhÈpadapaÒÒÈpane kÈraÓaÑ.  

 Ma~galatthÈya yÈciyamÈnenÈti apagatagabbhÈ vÈ hotu garugabbhÈ vÈ, 
evar|pesu ÔhÈnesu ma~galatthÈya yÈciyamÈnena akkamituÑ vaÔÔati. 
DhotapÈdakaÑ nÈma pÈdadhovanaÔÔhÈne dhotehi pÈdehi akkamanatthÈya 
paccattharaÓaÑ atthataÑ hoti, taÑ akkamituÑ vaÔÔati. 
 
 269. KatakaÑ nÈma padumakaÓÓikÈkÈraÑ pÈdaghaÑsanatthaÑ kaÓÔake 
uÔÔhÈpetvÈ kataÑ, taÑ vaÔÔaÑ vÈ hotu caturassÈdibhedaÑ vÈ, 
bÈhulikÈnuyogattÈ paÔikkhittameva, neva paÔiggahetuÑ, na paribhuÒjituÑ 
vaÔÔati. SakkharÈti pÈsÈÓo vuccati, pÈsÈÓapheÓakopi vaÔÔati. Vidh|pananti 
bÊjanÊ vuccati. TÈlavaÓÔaÑ pana tÈlapaÓÓehi vÈ kataÑ hotu veÄudantavilÊvehi 
vÈ morapiÒchehi vÈ cammavikatÊhi vÈ, sabbaÑ vaÔÔati. MakasabÊjanÊ 
dantamayavisÈÓamayadaÓÉakÈpi vaÔÔati. VÈkamayabÊjaniyÈ 
ketakapÈrohakuntÈlapaÓÓÈdimayÈpi1 sa~gahitÈ. 
 
 270. GilÈnassa chattanti ettha yassa kÈyaÉÈho vÈ pittakopo vÈ hoti, 
cakkhu vÈ dubbalaÑ, aÒÒo vÈ koci ÈbÈdho vinÈ chattena uppajjati, tassa 
gÈme vÈ araÒÒe vÈ chattaÑ vaÔÔati. Vasse pana cÊvaraguttatthaÑ 
vÈÄamigacorabhayesu ca attaguttatthampi vaÔÔati. EkapaÓÓacchattaÑ pana 
sabbattheva vaÔÔati. 
______________________________________________________________ 
 1. ...kandalapaÓÓÈdimayÈpi (SÊ) ...kaÓÉalapaÓÓÈdimayÈpi (SyÈ) 
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 AsissÈti asi assa. VijjotalatÊti vijjotati. DaÓÉasammutinti ettha 
pamÈÓayutto catuhatthoyeva daÓÉo sammannitvÈ dÈtabbo, tato |nÈtiritto 
vinÈpi sammutiyÈ sabbesaÑ vaÔÔati. SikkÈ pana agilÈnassa na vaÔÔati, 
gilÈnassÈpi sammannitvÈva dÈtabbÈ. 
 
 273. RomanthakassÈti ettha ÔhapetvÈ romanthakaÑ sesÈnaÑ ÈgataÑ 
uggÈraÑ mukhe sandhÈretvÈ gilantÈnaÑ Èpatti. Sace pana asandhÈritameva 
paragalaÑ gacchati, vaÔÔati. 

 YaÑ diyyamÈnanti yaÑ dÈyakehi diyyamÈnaÑ paÔiggahitabhÈjanato 
bahi patitaÑ, taÑ bhikkhunÈ sÈmaÑ gahetvÈ paribhuÒjituÑ anujÈnÈmÊti 
attho. IdaÑ Bhojanavagge vaÓÓitameva.  
 
 274. KuppaÑ karissÈmÊti saddaÑ karissÈmi. NakhÈdÊhi nakhacchedane 
Èpatti natthi, anurakkhaÓatthaÑ pana nakhacchedanaÑ anuÒÒÈtaÑ. 
VÊsatimaÔÔhanti vÊsatipi nakhe likhitamaÔÔhe kÈrÈpenti. Malamattanti 
nakhato malamattaÑ apakaÉÉhituÑ anujÈnÈmÊti attho. 
 
 275. KhurasipÈÔikanti khurakosakaÑ. MassuÑ kappÈpentÊti kattariyÈ 
massuÑ chedÈpenti. MassuÑ vaÉÉhÈpentÊti massuÑ dÊghaÑ kÈrenti. 
Golomikanti hanukamhi dÊghaÑ katvÈ ÔhapitaÑ eÄakamassu vuccati. 
Caturassakanti catukoÓaÑ. Parimukhanti ure lomasaÑharaÓaÑ1. 
AÉÉhadukanti udare lomarÈjiÔÔhapanaÑ. Œpatti dukkaÔassÈti 
massukappÈpanÈdÊsu sabbattha Èpatti dukkaÔassa. ŒbÈdhappaccayÈ 
sambÈdhe lomanti gaÓÉavanarudhi-Èdi-ÈbÈdhappaccayÈ. KattarikÈyÈti 
gaÓÉavaÓarudhisÊsarogÈbÈdhappaccayÈ. SakkharÈdÊhi nÈsikÈlomaggÈhÈpane 
Èpatti natthi, anurakkhaÓatthaÑ pana saÓÉÈso anuÒÒÈto. Na bhikkhave 
palitaÑ gÈhÈpetabbanti ettha yaÑ bhamukÈya vÈ nalÈÔe vÈ dÈÔhikÈya vÈ 
uggantvÈ bÊbhacchaÑ ÔhitaÑ, tÈdisaÑ lomaÑ palitaÑ vÈ apalitaÑ vÈ 
gÈhÈpetuÑ vaÔÔati.  
 
 277. KaÑsapattharikÈti kaÑsabhaÓÉavÈÓijÈ. Bandhanamattanti vÈsi 
kattarayaÔÔhi-ÈdÊnaÑ bandhanamattaÑ.  
______________________________________________________________ 
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 278. Na bhikkhave akÈyabandhanenÈti ettha abandhitvÈ nikkhamantena 
yattha sarati, tattha bandhitabbaÑ. ŒsanasÈlÈya bandhissÈmÊti gantuÑ 
vaÔÔati. SaritvÈ yÈva na bandhati, na tÈva piÓÉÈya caritabbaÑ. KalÈbukaÑ 
nÈma bahurajjukaÑ. DeÉÉubhakaÑ nÈma udakasappasÊsasadisaÑ. MurajaÑ 
nÈma murajavaÔÔisaÓÔhÈnaÑ veÔhetvÈ kataÑ. MaddavÊÓaÑ nÈma 
pÈma~gasaÓÔhÈnaÑ. ¢disaÑ hi ekampi na vaÔÔati, pageva bah|ni. PaÔÔikaÑ 
s|karantakanti ettha pakativÊtÈ vÈ macchakaÓÔakavÈyimÈ vÈ paÔÔikÈ vaÔÔati, 
sesÈ kuÒjaracchikÈdibhedÈ na vaÔÔanti. S|karantakaÑ nÈma 
kuÒjikÈkosakasaÓÔhÈnaÑ hoti, ekarajjukaÑ pana muddikakÈyabandhanaÒca 
s|karantakaÑ anulometi. AnujÈnÈmi bhikkhave murajaÑ maddavÊÓanti 
idaÑ dasÈsuyeva anuÒÒÈtaÑ. PÈma~gadasÈ cettha catunnaÑ upari na vaÔÔati. 
SobhaÓaÑ1 nÈma veÔhetvÈ mukhavaÔÔisibbanaÑ. GuÓakaÑ nÈma 
mudi~gasaÓÔhÈnena sibbanaÑ. EvaÑ sibbitÈ hi antÈ thirÈ honti. Pavanantoti 
pÈsanto vuccati. 
 
 280. HatthisoÓÉakaÑ nÈma nÈbhim|lato hatthisoÓÉasaÓÔhÈnaÑ 
olambakaÑ katvÈ nivatthaÑ coÄika-itthÊnaÑ nivÈsanaÑ2 viya. 
MacchavÈÄakaÑ nÈma ekato dasantaÑ ekato pÈsantaÑ olambetvÈ 
nivatthaÑ. CatukaÓÓakaÑ nÈma upari dve, heÔÔhato dveti evaÑ cattÈro 
kaÓÓe dassetvÈ nivatthaÑ. TÈlavaÓÔakaÑ nÈma tÈlavaÓÔÈkÈrena sÈÔakaÑ 
olambetvÈ nivÈsanaÑ. SatavalikaÑ3 nÈma dÊghasÈÔakaÑ anekakkhattuÑ 
obhaÒjitvÈ ovaÔÔikaÑ karontena nivatthaÑ, vÈmadakkhiÓapassesu vÈ 
nirantaraÑ valiyo dassetvÈ nivatthaÑ. Sace pana jÈÓuto paÔÔhÈya ekÈ vÈ dve 
vÈ valiyo paÒÒÈyanti, vaÔÔati. 

 SaÑvelliyaÑ nivÈsentÊti mallakammakÈrÈdayo viya kacchaÑ bandhitvÈ 
nivÈsenti, evaÑ nivÈsetuÑ gilÈnassapi maggappaÔipannassapi na vaÔÔati. 
Yampi maggaÑ gacchantÈ ekaÑ vÈ dve vÈ koÓe ukkhipitvÈ antaravÈsakassa 
upari laggenti, anto vÈ ekaÑ kÈsÈvaÑ tathÈ nivÈsetvÈ bahi aparaÑ nivÈsenti, 
sabbaÑ na vaÔÔati. GilÈno pana anto kÈsÈvassa ovaÔÔikaÑ dassetvÈ aparaÑ 
upari nivÈsetuÑ labhati. AgilÈnena dve nivÈsentena  
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 1. SobhakaÑ (SÊ, SyÈ) 2. CoÄakitthinivÈsanaÑ (SÊ) coÄaka-itthÊnaÑ nivÈsanaÑ (SyÈ) 
 3. SatavallikaÑ (SyÈ, Ka) 

 



 C|Äavagga-aÔÔhakathÈ 55 

saguÓaÑ katvÈ nivÈsetabbÈni. Iti yaÒca idha paÔikkhittaÑ, yaÒca 
sekhiyavaÓÓanÈyaÑ, taÑ sabbaÑ vajjetvÈ nibbikÈraÑ timaÓÉalaÑ 
paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ nivÈsetabbaÑ, yaÑkiÒci vikÈraÑ karonto 
dukkaÔÈ na muccati. “Na bhikkhave gihipÈrutaÑ pÈrupitabban”ti evaÑ 
paÔikkhittaÑ gihipÈrutaÑ apÈrupitvÈ ubho kaÓne samaÑ katvÈ pÈrupanaÑ 
parimaÓÉalapÈrupanaÑ nÈma, taÑ pÈrupitabbaÑ. 

 Tattha yaÑkiÒci setapaÔipÈrutaÑ paribbÈjakapÈrutaÑ ekasÈÔakapÈrutaÑ 
soÓÉapÈrutaÑ antepurikapÈrutaÑ mahÈjeÔÔhakapÈrutaÑ 
kuÔipavesakapÈrutaÑ brÈhmaÓapÈrutaÑ pÈÄikÈrakapÈrutanti evamÈdi 
parimaÓÉalalakkhaÓato aÒÒathÈ pÈrutaÑ, sabbametaÑ gihipÈrutaÑ nÈma. 
TasmÈ yathÈ setapaÔÈ aÉÉhapÈlakanigaÓÔhÈ pÈrupanti, yathÈ ca ekacce 
paribbÈjakÈ uraÑ vivaritvÈ dvÊsu aÑsak|Ôesu pÈvuraÓaÑ Ôhapenti, yathÈ ca 
ekasÈÔakÈ manussÈ nivatthasÈÔakassa ekenantena piÔÔhiÑ pÈrupitvÈ ubho 
kaÓÓe ubhosu aÑsak|Ôesu Ôhapenti, yathÈ ca surÈsoÓÉÈdayo sÈÔakena gÊvaÑ 
parikkhipantÈ ubho ante udare vÈ olambenti, piÔÔhiyaÑ vÈ khipanti, yathÈ ca 
antepurikÈyo akkhitÈrakamattaÑ dassetvÈ oguÓÔhikaÑ pÈrupanti, yathÈ ca 
mahÈjeÔÔhÈ dÊghasÈÔakaÑ nivÈsetvÈ tasseva ekenantena sakalasarÊraÑ 
pÈrupanti, yathÈ ca kassakÈ khettakuÔiÑ pavisantÈ sÈÔakaÑ paliveÔhetvÈ 
upakacchake pakkhipitvÈ tasseva ekenantena sarÊraÑ pÈrupanti, yathÈ ca 
brÈhmaÓÈ ubhinnaÑ upakacchakÈnaÑ antarena sÈÔakaÑ pavesetvÈ 
aÑsak|Ôesu pakkhipanti1, yathÈ ca pÈÄikÈrako bhikkhu ekaÑsapÈrupanena 
pÈrutaÑ vÈmabÈhaÑ vivaritvÈ cÊvaraÑ aÑsak|ÔaÑ Èropeti, evaÑ apÈrupitvÈ 
sabbepi ete aÒÒe ca evar|pe pÈrupanadose vajjetvÈ nibbikÈraÑ 
parimaÓÉalaÑ pÈrupitabbaÑ. TathÈ apÈrupitvÈ ÈrÈme vÈ antaraghare vÈ 
anÈdarena yaÑkiÒci vikÈraÑ karontassa dukkaÔaÑ. 
 
 281. MuÓÉavaÔÔÊti yathÈ raÒÒo kuhiÒci gacchato 
parikkhÈrabhaÓÉavahanamanussÈti adhippÈyo. AntarÈkÈjanti majjhe 
laggetvÈ dvÊhi vahitabbakÈraÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈrupanti (Ka) 
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 282. Acakkhussanti cakkh|naÑ hitaÑ na hoti, parihÈniÑ janeti. 
NacchÈdetÊti na ruccati. AÔÔha~gulaparamanti manussÈnaÑ pamÈÓa~gulena 
aÔÔha~gulaparamaÑ. AtimaÔÈhakanti atikhuddakaÑ. 
 
 283. DÈyaÑ ÈlimpentÊti tiÓavanÈdÊsu aggiÑ denti. PaÔagginti paÔi-
aggiÑ. Parittanti appaharitakaraÓena vÈ parikhÈkhaÓanena vÈ parittÈÓaÑ. 
Ettha pana anupasampanne sati sayaÑ aggiÑ dÈtuÑ na labhati, asati 
aggimpi dÈtuÑ labhati, bh|miÑ tacchetvÈ tiÓÈnipi harituÑ, parikhampi 
khaÓituÑ, allasÈkhaÑ bhaÒjitvÈpi aggiÑ nibbÈpetuÑ labhati, senÈsanaÑ 
pattaÑ vÈ appattaÑ vÈ tathÈ nibbÈpetuÑ labhatiyeva. Udakena pana 
kappiyeneva labhati, na itarena. 
 
 284. Sati karaÓÊyeti sukkhakaÔÔhÈdiggahaÓakicce sati. Porisiyanti 
purisappamÈÓaÑ. ŒpadÈs|ti vÈÄamigÈdayo vÈ disvÈ maggam|Äho vÈ disÈ 
oloketukÈmo hutvÈ davaÉÈhaÑ vÈ udakoghaÑ vÈ ÈgacchantaÑ disvÈ 
evar|pÈsu ÈpadÈsu ati-uccampi rukkhaÑ ÈrohituÑ vaÔÔati. 
 
 285. KalyÈÓavÈkkaraÓÈti madhurasaddÈ. Chandaso ÈropemÈti vedaÑ 
viya SakkatabhÈsÈya vÈcanÈmaggaÑ Èropema. SakÈya niruttiyÈti ettha sakÈ 
nirutti nÈma SammÈsambuddhena vuttappakÈro mÈgadhiko vohÈro. 
 
 286. LokÈyataÑ nÈma sabbaÑ ucchiÔÔhaÑ sabbaÑ anucchiÔÔhaÑ, seto 
kÈko, kÈÄo bako iminÈ ca iminÈ ca kÈraÓenÈti 
evamÈdiniratthakakÈraÓapaÔisaÑyuttaÑ titthiyasatthaÑ.  
 
 288. AntarÈ ahosÊti antaritÈ ahosi paÔicchannÈ. 
 
 289. ŒbÈdhappaccayÈti yassa ÈbÈdhassa lasuÓaÑ bhesajjaÑ, 
tappaccayÈti attho. 
 
 290. PassÈvapÈdukanti ettha pÈdukÈ iÔÔhakÈhipi silÈhipi dÈr|hipi kÈtuÑ 
vaÔÔati. VaccapÈdukÈyapi eseva nayo. PariveÓanti 
vaccakuÔiparikkhepabbhantaraÑ. 
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 293. YathÈdhammo kÈretabboti dukkaÔavatthumhi dukkaÔena, 
pÈcittiyavatthumhi pÈcittiyena kÈretabbo. PaharaÓatthaÑ kataÑ paharaÓÊti 
vuccati, yassa kassaci Èvudhasa~khÈtassetaÑ adhivacanaÑ, taÑ ÔhapetvÈ 
aÒÒaÑ sabbaÑ lohabhaÓÉaÑ anujÈnÈmÊti attho. KatakaÒca 
kumbhakÈrikaÒcÈti ettha katakaÑ vuttameva. KumbhakÈrikaÒcÈti 
dhaniyasseva sabbamattikÈmayakuÔi vuccati. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 

 
 

KhuddakavatthukkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



      

6. SenÈsanakkhandhaka 
 

VihÈrÈnujÈnanakathÈ 

 294. SenÈsanakkhandhake apaÒÒattaÑ hotÊti ananuÒÒÈtaÑ hoti. VihÈro 
nÈma aÉÉhayogÈdimuttako avasesÈvÈso. AÉÉhayogoti supaÓÓava~kagehaÑ. 
PÈsÈdoti dÊghapÈsÈdo. Hammiyanti upari-ÈkÈsatale patiÔÔhitak|ÔÈgÈro 
pÈsÈdoyeva. GuhÈti iÔÔhakÈguhÈ silÈguhÈ dÈruguhÈ paÑsuguhÈ. 
ŒgatÈnÈgatassa cÈtuddisassa saÑghassÈti Ègatassa ca anÈgatassa ca (cat|su 
disÈsu appaÔihatacÈrassa)1 cÈtuddisassa saÑghassa. 
 
 295. AnumodanagÈthÈsu sÊtaÑ uÓhanti utuvisabhÈgavasena vuttaÑ. 
Sisire cÈpi vuÔÔhiyoti ettha sisiroti samphusitakavÈto vuccati, vuÔÔhiyoti 
ujukameghavuÔÔhiyo eva. EtÈni sabbÈni paÔihantÊti iminÈva padena 
yojetabbÈni. 

 PaÔihaÒÒatÊti vihÈrena paÔihaÒÒati. LeÓatthanti nilÊyanatthaÑ. 
Sukhatthanti sÊtÈdiparissayÈbhÈvena sukhavihÈratthaÑ. JhÈyituÒca 
vipassitunti idampi padadvayaÑ sukhatthaÒcÈti iminÈva padena yojetabbaÑ. 
IdaÑ hi vuttaÑ hoti, sukhatthaÒca vihÈradÈnaÑ, katamaÑ sukhatthaÑ 
jhÈyituÑ vipassituÒca yaÑ sukhaÑ, tadatthaÑ. Atha vÈ parapadenapi 
yojetabbaÑ, jhÈyituÒca vipassituÒca vihÈradÈnaÑ, idha jhÈyissanti 
vipassissantÊti dadato vihÈradÈnaÑ saÑghassa aggaÑ Buddhena vaÓÓitaÑ. 
VuttaÑ hetaÑ “so ca sabbadado hoti, yo dadÈti upassayan”ti2. 

 YasmÈ ca aggaÑ vaÓÓitaÑ, tasmÈ hi paÓÉito posoti gÈthÈ. VÈsayettha 
bahussuteti ettha vihÈre pariyattibahussute ca paÔivedhabahussute ca 
vÈseyya. TesaÑ annaÒcÈti yaÑ tesaÑ anucchavikaÑ annaÒca pÈnaÒca 
vatthÈni ca maÒcapÊÔhÈdisenÈsanÈni ca, taÑ sabbaÑ tesu ujubh|tesu 
akuÔilacittesu. DadeyyÈti nidaheyya. TaÒca kho vippasannena cetasÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Natthi SÊ-SyÈ-potthakesu. 2. SaÑ 1. 29 piÔÔhe. 
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na cittappasÈdaÑ virÈdhetvÈ. EvaÑ vippasannacittassa hi te tassa dhammaÑ 
desenti -pa- parinibbÈti anÈsavoti. 
 
 296. ŒviÒchanachiddaÑ ÈviÒchanarajjunti ettha rajju nÈma sacepi 
dÊpina~guÔÔhena katÈ hoti, vaÔÔatiyeva, na kÈci na vaÔÔati. TÊÓi tÈÄÈnÊti tisso 
kuÒcikÈyo. YantakaÑ s|cikanti ettha yaÑ yaÑ jÈnÈti, taÑ taÑ yantakaÑ, 
tassa vivaraÓas|cikaÒca kÈtuÑ vaÔÔati. VedikÈvÈtapÈnaÑ nÈma cetiye 
vedikÈsadisaÑ. JÈlavÈtapÈnaÑ nÈma jÈlakabaddhaÑ. SalÈkavÈtapÈnaÑ 
nÈma thambhakavÈtapÈnaÑ. Cakkalikanti ettha coÄakapÈdapuÒchanaÑ 
bandhituÑ anujÈnÈmÊti attho. VÈtapÈnabhisÊti vÈtapÈnappamÈÓena bhisiÑ 
katvÈ bandhituÑ anujÈnÈmÊti attho. MiÉÉhinti miÉÉhakaÑ1. 
BidalamaÒcakanti2 vettamaÒcaÑ, veÄuvilÊvehi vÈ vÊtaÑ. 
 
 297. Œsandikoti caturassapÊÔhaÑ vuccati. “Uccakampi Èsandikan”ti 
vacanato ekatobhÈgena dÊghapÊÔhameva hi aÔÔha~gulapÈdakaÑ vaÔÔati, 
caturassa-Èsandiko pana pamÈÓÈtikkantopi vaÔÔatÊti veditabbo. Satta~go 
nÈma tÊsu disÈsu apassayaÑ katvÈ katamaÒco, ayampi pamÈÓÈtikkanto 
vaÔÔati. BhaddapÊÔhanti vettamayaÑ pÊÔhaÑ vuccati. PÊÔhikÈti 
pilotikÈbaddhapÊÔhameva. EÄakapÈdapÊÔhaÑ nÈma dÈrupaÔÔikÈya upari pÈde 
ÔhapetvÈ bhojanaphalakaÑ viya katapÊÔhaÑ vuccati. ŒmalakavaÔÔikapÊÔhaÑ 
nÈma ÈmalakÈkÈrena yojitaÑ bahupÈdapÊÔhaÑ. ImÈni tÈva PÈÄiyaÑ 
ÈgatapÊÔhÈni. DÈrumayaÑ pana sabbaÑ pÊÔhaÑ vaÔÔatÊti ayamettha 
vinicchayo. Kocchanti usiramayaÑ vÈ muÒjapabbajamayaÑ vÈ. 

 AÔÔha~gulaparamaÑ maÒcapaÔipÈdakanti ettha manussÈnaÑ 
pamÈÓa~gulameva aÔÔha~gulaÑ. CimilikÈ nÈma parikammakatÈya bh|miyÈ 
chavisaÑrakkhaÓatthÈya attharaÓaÑ vuccati. Rukkhat|lanti 
simbalirukkhÈdÊnaÑ yesaÑ kesaÒci rukkhÈnaÑ t|laÑ. LatÈt|lanti 
khÊravalli-ÈdÊnaÑ yÈsaÑ kÈsaÒci vallÊnaÑ t|laÑ. PoÔakit|lanti 
poÔakitiÓÈdÊnaÑ yesaÑ kesaÒci tiÓajÈtikÈnaÑ antamaso ucchunaÄÈdÊnampi 
t|laÑ. Etehi tÊhi sabbabh|tagÈmÈ sa~gahitÈ honti. RukkhavallitiÓajÈtiyo hi 
muÒcitvÈ aÒÒo bh|tagÈmo nÈma natthi, tasmÈ yassa kassaci bh|tagÈmassa 
t|laÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MÊÔhanti mÊÔhikaÑ (SÊ) miÉhinti pÊÔhaphalakaÑ (SyÈ) 2. VidalamaÒcanti (SÊ, SyÈ)
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bimbohane1 vaÔÔati, bhisiÑ pana pÈpuÓitvÈ sabbampetaÑ akappiyat|lanti 
vuccati. Na kevalaÒca bimbohane etaÑ t|lameva, haÑsamorÈdÊnaÑ 
sabbasakuÓÈnaÑ sÊhÈdÊnaÑ sabbacatuppadÈnaÒca lomampi vaÔÔati. 
Piya~gupupphabakuÄapupphÈdi pana yaÑkiÒci pupphaÑ na vaÔÔati. 
TamÈlapattaÑ suddhameva na vaÔÔati, missakaÑ pana vaÔÔati. BhisÊnaÑ 
anuÒÒÈtaÑ paÒcavidhaÑ uÓÓÈdit|lampi vaÔÔati. 

 AddhakÈyikÈnÊti upaÉÉhakÈyappamÈÓÈni. Yesu kaÔito paÔÔhÈya yÈva 
sÊsaÑ upadahanti. SÊsappamÈÓaÑ nÈma yassa vitthÈrato tÊsu kaÓÓesu 
dvinnaÑ kaÓÓÈnaÑ antaraÑ minÊyamÈnaÑ vidatthi ceva catura~gulaÒca 
hoti, majjhaÔÔhÈnaÑ muÔÔhiratanaÑ hoti. DÊghato pana diyaÉÉharatanaÑ vÈ 
dviratanaÑ vÈti KurundiyaÑ vuttaÑ. AyaÑ sÊsappamÈÓassa 
ukkaÔÔhaparicchedo, ito uddhaÑ na vaÔÔati, heÔÔhÈ pana vaÔÔati. AgilÈnassa 
sÊsupadhÈnaÒca pÈdupadhÈnaÒcÈti dvayameva vaÔÔati. GilÈnassa 
bimbohanÈni santharitvÈ upari paccattharaÓaÑ katvÈ nipajjitumpi vaÔÔati. 
YÈni pana bhisÊnaÑ anuÒÒÈtÈni paÒca kappiyat|lÈni, tehi bimbohanaÑ 
mahantampi vaÔÔatÊti Phussadevatthero Èha. Vinayadhara-upatissatthero pana 
bimbohanaÑ karissÈmÊti kappiyat|laÑ vÈ akappiyat|laÑ vÈ pakkhipitvÈ 
karontassa pamÈÓameva vaÔÔatÊti Èha.  

 PaÒca bhisiyoti paÒcahi uÓÓÈdÊhi p|ritabhisiyo. T|lagaÓanÈya hi 
etÈsaÑ gaÓanÈ vuttÈ. Tattha uÓÓaggahaÓena na kevalaÑ eÄakalomameva 
gahitaÑ, ÔhapetvÈ pana manussalomaÑ yaÑkiÒci 
kappiyÈkappiyamaÑsajÈtÊnaÑ pakkhicatuppadÈnaÑ lomaÑ, sabbaÑ idha 
uÓÓaggahaÓeneva gahitaÑ. TasmÈ channaÑ cÊvarÈnaÑ channaÑ 
anulomacÊvarÈnaÒca aÒÒatarena bhisicchaviÑ katvÈ taÑ sabbaÑ 
pakkhipitvÈ bhisiÑ kÈtuÑ vaÔÔati. EÄakalomÈni pana apakkhipitvÈ 
kambalameva catugguÓaÑ vÈ paÒcaguÓaÑ vÈ pakkhipitvÈ katÈpi 
uÓÓabhisisa~khyameva gacchati. 

 CoÄabhisi-ÈdÊsu yaÑkiÒci navacoÄaÑ vÈ purÈÓacoÄaÑ vÈ saÑharitvÈ vÈ 
anto pakkhipitvÈ vÈ katÈ coÄabhisi, yaÑkiÒci vÈkaÑ pakkhipitvÈ katÈ 
vÈkabhisi, yaÑkiÒci tiÓaÑ pakkhipitvÈ katÈ tiÓabhisi, aÒÒatra 
suddhatamÈlapattaÑ yaÑkiÒci paÓÓaÑ pakkhipitvÈ katÈ paÓÓabhisÊti 
veditabbÈ. TamÈlapattaÑ pana aÒÒena missameva vaÔÔati, suddhaÑ na 
vaÔÔati. BhisiyÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Bibbohane (Ka) 
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pamÈÓaniyamo natthi, maÒcabhisi pÊÔhabhisi bh|mattharaÓabhisi 
ca~kamanabhisi pÈdapuÒchanabhisÊti etÈsaÑ anur|pato sallakkhetvÈ attano 
rucivasena pamÈÓaÑ kÈtabbaÑ. YaÑ panetaÑ uÓÓÈdipaÒcavidhat|lampi 
bhisiyaÑ vaÔÔati, taÑ mas|rakepi vaÔÔatÊti KurundiyaÑ vuttaÑ, etena 
mas|rakaÑ paribhuÒjituÑ vaÔÔatÊti siddhaÑ hoti. 

 MaÒcabhisiÑ pÊÔhe santharantÊti1 maÒcabhisiÑ pÊÔhe attharanti, 
attharaÓatthÈya harantÊti2 yujjati. UllokaÑ akaritvÈti heÔÔhÈ cimilikaÑ 
adatvÈ. Phositunti rajanena vÈ haliddiyÈ vÈ upari phusitÈni dÈtuÑ. 
Bhattikammanti bhisicchaviyÈ upari bhattikammaÑ. Hatthabhattinti 
paÒca~gulibhattiÑ. 
 
 298. IkkÈsanti rukkhaniyyÈsaÑ vÈ silesaÑ vÈ. PiÔÔhamaddanti 
piÔÔhakhaliÑ. KuÓÉakamattikanti kuÓÉakamissakamattikaÑ. SÈsapakuÔÔanti3 
sÈsapapiÔÔhaÑ. Sitthatelakanti vilÊnamadhusitthakaÑ. AccussannaÑ hotÊti 
bindu bindu hutvÈ tiÔÔhati. Paccuddharitunti puÒchituÑ. GaÓÉumattikanti 
gaÓÉuppÈdag|thamattikaÑ. KasÈvanti ÈmalakaharÊtakÈnaÑ kasÈvaÑ. 
 
 299. Na bhikkhave paÔibhÈnacittanti ettha na kevalaÑ 
itthipurisar|pameva, tiracchÈnar|pampi antamaso gaÓÉuppÈdar|pampi 
bhikkhuno sayaÑ kÈtuÑ vÈ “karohÊ”ti vattuÑ vÈ na vaÔÔati, “upÈsaka 
dvÈrapÈlaÑ karohÊ”ti vattumpi na labbhati. JÈtakapakaraÓa-asadisadÈnÈdÊni 
pana pasÈdanÊyÈni nibbidÈpaÔisaÑyuttÈni vÈ vatth|ni parehi kÈrÈpetuÑ 
labbhati. MÈlÈkammÈdÊni sayampi kÈtuÑ labbhati. 
 
 300. AÄakamandÈti eka~gaÓÈ manussÈbhikiÓÓÈ. Tayo gabbheti ettha 
sivikÈgabbhoti caturassagabbho. NÈÄikÈgabbhoti vitthÈrato 
diguÓatiguÓÈyÈmo dÊghagabbho. Hammiyagabbhoti ÈkÈsatale 
k|ÔÈgÈragabbho vÈ muÓÉacchadanagabbho vÈ. 

 Kula~kapÈdakanti rukkhaÑ vijjhitvÈ tattha khÈÓuke ÈkoÔetvÈ kataÑ, 
taÑ ÈharimaÑ4 bhittipÈdaÑ jiÓÓakuÔÔapÈdassa upatthambhanatthaÑ 
bh|miyaÑ patiÔÔhÈpetuÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑharantÊti (SÊ, SyÈ, Ka) 2. HarantÊtipi (SÊ, SyÈ) 
 3. SÈsapakuÓÉanti (SÊ), sÈsapakuÔanti (SyÈ) 4. AsaÑhÈrimaÑ (SyÈ) 
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anujÈnÈmÊti attho. ParittÈÓakiÔikanti vassaparittÈÓatthaÑ kiÔikaÑ. 
Uddasudhanti1 vacchakagomayena ceva chÈrikÈya ca saddhiÑ 
madditamattikaÑ. 

 ŒÄindo nÈma pamukhaÑ vuccati. PaghanaÑ nÈma yaÑ nikkhamantÈ ca 
pavisantÈ ca pÈdehi hananti, tassa vihÈradvÈre ubhato kuÔÔaÑ nÊharitvÈ 
katapadesassetaÑ adhivacanaÑ. “PaghÈnan”tipi vuccati. PakuÔÔanti majjhe 
gabbhassa samantÈ pariyÈgÈro vuccati. “PakuÔan”tipi pÈÔho. OsÈrakanti2 
anÈÄindake vihÈre vaÑsaÑ datvÈ tato daÓÉake osÈretvÈ 
katachadanapamukhaÑ. SaÑsÈraÓakiÔiko nÈma cakkalayutto kiÔiko. 
 
 301. PÈnÊyabhÈjananti pivantÈnaÑ pÈnÊyadÈnabhÈjanaÑ. UÄu~ko ca 
thÈlakaÒca pÈnÊyasa~khassa anulomÈni. 
 
 303. ApesÊti dÊghadÈrumhi khÈÓuke pavesetvÈ kaÓÔakasÈkhÈhi 
vinandhitvÈ kataÑ dvÈrathakanakaÑ. Palighoti gÈmadvÈresu viya 
cakkayuttaÑ dvÈrathakanakaÑ. 
 
 305. AssatarÊhi yuttÈ rathÈ assatarÊrathÈ. ŒmuttamaÓikuÓÉalÈti 
ÈmuttamaÓikuÓÉalÈni. 

 Parinibbutoti kilesaparinibbÈnena parinibbuto. SÊtibh|toti 
kilesÈtapÈbhÈvena sÊtibh|to. Nir|padhÊti kilesupadhi-abhÈvena nir|padhÊti 
vuccati. 

 SabbÈ Èsattiyo chetvÈti r|pÈdÊsu vÈ visayesu sabbabhavesu vÈ 
patthanÈyo chinditvÈ. Hadaye daranti citte kilesadarathaÑ vinetvÈ. 
VeyyÈyikanti vayakaraÓa vuccati. 
 
 307. ŒdeyyavÈcoti tassa vacanaÑ bah| janÈ ÈdiyitabbaÑ sotabbaÑ 
maÒÒantÊti attho. ŒrÈme akaÑs|ti ye sadhanÈ, te attano dhanena akaÑsu. 
Ye mandadhanÈ ceva adhanÈ ca, tesaÑ dhanaÑ adÈsi. Iti so 
satasahassakahÈpaÓe satasahassagghanakaÒca bhaÓÉaÑ datvÈ 
paÒcacattÈlÊsayojanike addhÈne yojane yojane vihÈrapatiÔÔhÈnaÑ katvÈ 
SÈvatthiÑ agamÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. UddhÈsudhanti (SyÈ) uddasuvanti (SÊ) 2. Osarakoti (SÊ) osÈrakinti (SyÈ) 
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 KoÔisantharaÑ santharÈpesÊti kahÈpaÓakoÔiyÈ kahÈpaÓakoÔiÑ 
paÔipÈdetvÈ santhari. Ye tattha rukkhÈ vÈ pokkharaÓiyo vÈ, tesaÑ 
parikkhepappamÈÓaÑ gahetvÈ aÒÒasmiÑ ÔhÈne santharitvÈ adÈsi. Evamassa 
aÔÔhÈrasakoÔiyaÑ nidhÈnaÑ parikkhayaÑ agamÈsi. 

 KumÈrassa etadahosÊti gahapatino evaÑ bahudhanaÑ cajantassÈpi 
mukhassa vippasannÈkÈraÑ disvÈ etaÑ ahosi. KoÔÔhakaÑ mÈpesÊti 
sattabh|mikaÑ dvÈrakoÔÔhakapÈsÈdaÑ mÈpesi. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati Jetavane vihÈre kÈrÈpesi -pa- 
maÓÉape kÈrÈpesÊti aparÈhipi aÔÔhÈrasahi koÔÊhi ete vihÈrÈdayo kÈrÈpesi 
aÔÔhakarÊsappamÈÓÈya bh|miya. Vipassissa hi Bhagavato Punabbasumitto 
gahapati yojanappamÈÓaÑ bh|miÑ suvaÓÓiÔÔhakÈsantharena kiÓitvÈ 
vihÈraÑ kÈrÈpesi. Sikhissa pana SirivaÉÉho gahapati tigÈvutappamÈÓaÑ 
suvaÓÓayaÔÔhisantharena. Vessabhussa Sotthijo gahapati 
aÉÉhayojanappamÈÓaÑ suvaÓÓaphÈlasantharena1. Kakusandhassa pana 
Accuto gahapati gÈvutappamÈÓaÑ suvaÓÓahatthipadasantharena. 
KoÓÈgamanassa Uggo gahapati aÉÉhagÈvutappamÈÓaÑ 
suvaÓÓiÔÔhakÈsantharena. Kassapassa Suma~galo gahapati vÊsati-
usabhappamÈÓaÑ suvaÓÓakacchapasantharena. AmhÈkaÑ Bhagavato 
Sudatto gahapati aÔÔhakarÊsappamÈÓaÑ bh|miÑ kahÈpaÓasantharena kiÓitvÈ 
vihÈraÑ kÈrÈpesÊti. EvaÑ anupubbena parihÈyanti sampattiyoti alameva 
sabbasampattÊsu virajjituÑ alaÑ vimuccitunti. 
 
 308. KhaÓÉanti bhinnokÈso. Phullanti phalitokÈso. PaÔisa~kharissatÊti 
pÈkatikaÑ karissati. Laddhanavakammena pana bhikkhunÈ 
vÈsipharasunikhÈdanÈdÊni gahetvÈ sayaÑ na kÈtabbaÑ, katÈkataÑ 
jÈnitabbaÑ. 
 
 310. PiÔÔhito piÔÔhito gantvÈti thero kira gilÈne paÔijagganto jiÓÓe 
vuÉÉhe sa~gaÓhanto sabbapacchato Ègacchati, idamassa cÈrittaÑ. Tena 
vuttaÑ “piÔÔhito piÔÔhito gantvÈ”ti. AggÈsananti therÈsanaÑ. Aggodakanti 
dakkhiÓodakaÑ. AggapiÓÉanti saÑghattherapiÓÉaÑ. AntarÈ satthÊnaÑ 
karitvÈti catunnaÑ pÈdÈnaÑ antare karitvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SuvaÓÓathÈlasantharena (SÊ) 
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 315. PatiÔÔhÈpesÊti aÔÔhÈrasakoÔipariccÈgaÑ katvÈ patiÔÔhÈpesi. EvaÑ 
sabbÈpi catupaÓÓÈsakoÔiyo pariccaji. 
 

ŒsanappaÔibÈhanÈdikathÈ 

 316. Vippakatabhojanoti antaraghare vÈ vihÈre vÈ araÒÒe vÈ yattha 
katthaci bhuÒjamÈno bhikkhu aniÔÔhite bhojane na vuÔÔhÈpetabbo. 
Antaraghare pacchÈ Ègatena bhikkhaÑ gahetvÈ gantabbaÑ. Sace manussÈ vÈ 
bhikkh| vÈ “pavisathÈ”ti vadanti, “mayi pavisante bhikkh| uÔÔhahissantÊ”ti 
vattabbaÑ. “Etha bhante ÈsanaÑ atthÊ”ti vuttena pana pavisitabbaÑ. Sace 
koci kiÒci na vadati, ÈsanasÈlaÑ gantvÈ atisamÊpaÑ agantvÈ sabhÈgaÔÔhÈne 
ÔhÈtabbaÑ. OkÈse kate “pavisathÈ”ti vuttena pana pavisitabbaÑ. Sace pana 
yaÑ ÈsanaÑ tassa pÈpuÓÈti, tattha abhuÒjanto bhikkhu nisinno hoti, taÑ 
uÔÔhÈpetuÑ vaÔÔati. YÈgukhajjakÈdÊsu pana yaÑkiÒci pivitvÈ vÈ khÈditvÈ vÈ 
yÈva aÒÒo Ègacchati, tÈva nisinnaÑ rittahatthampi tuÔÔhÈpetuÑ na vaÔÔati1. 
Vippakatabhojanoyeva hi so hoti. 

 Sace vuÔÔhÈpetÊti sace ÈpattiÑ atikkamitvÈpi vuÔÔhÈpetiyeva. PavÈrito ca 
hotÊti yaÑ so vuÔÔhÈpesi, ayaÒca bhikkhu pavÈrito ca hoti, tena vattabbo 
“gaccha udakaÑ ÈharÈhÊ”ti. VuÉÉhataraÑ hi bhikkhuÑ ÈÓÈpetuÑ idameva 
ekaÑ ÔhÈnanti. Sace so udakampi na Èharati2, tato yaÒca navakatarena 
kattabbaÑ, taÑ dassento sÈdhukaÑ sitthÈnÊti-ÈdimÈha. 

 GilÈnassa patir|paÑ seyyanti ettha yo kÈsabhagandarÈtisÈrÈdÊhi gilÈno 
hoti, kheÄamallakavaccakapÈlÈdÊni ÔhapetabbÈni honti, kuÔÔhi vÈ hoti, 
senÈsanaÑ d|seti, evar|passa heÔÔhÈpÈsÈdapaÓÓasÈlÈdÊsu aÒÒataraÑ 
ekamantaÑ senÈsanaÑ dÈtabbaÑ. YasmiÑ vasante senÈsanaÑ na dussati, 
tassa varaseyyÈpi dÈtabbÈva. Yopi sinehapÈnavirecananatthukammÈdÊsu 
yaÑkiÒci bhesajjaÑ karoti, sabbo so gilÈnoyeva, tassÈpi sallakkhetvÈ 
patir|paÑ senÈsanaÑ dÈtabbaÑ. LesakappenÈti appakena 
sÊsÈbÈdhÈdimattena. Bhikkh| gaÓetvÈti “ettakÈ nÈma bhikkh|”ti vihÈre 
bhikkh|naÑ paricchedaÑ ÒatvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. VuÔÔhÈpetuÑ vaÔÔati (SÊ) 2. Udakampi Èharati (SÊ) 
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SenÈsanaggÈhakathÈ 

 318. SeyyÈti maÒcaÔÔhÈnÈni vuccanti. SeyyaggenÈti seyyÈparicchedena, 
vass|panÈyikadivase kÈlaÑ ghosetvÈ ekamaÒcaÔÔhÈnaÑ ekassa bhikkhuno 
gÈhetuÑ anujÈnÈmÊti attho. Seyyaggena gÈhentÈti seyyÈparicchedena 
gÈhiyamÈnÈ. SeyyÈ ussÈrayiÑs|ti maÒcaÔÔhÈnÈni atirekÈni ahesuÑ. 
VihÈraggÈhÈdÊsupi eseva nayo. AnubhÈganti puna aparampi bhÈgaÑ dÈtuÑ. 
Atimandesu hi bhikkh|su ekekassa bhikkhuno dve tÊÓi pariveÓÈni dÈtabbÈni. 
Na akÈmÈ dÈtabboti anicchÈya na dÈtabbo. Tattha vass|panÈyikadivase 
gahite anubhÈge pacchÈ ÈgatÈnaÑ na attano aruciyÈ so anubhÈgo dÈtabbo. 
Sace pana yena gahito, so ca attano ruciyÈ taÑ anubhÈgaÑ vÈ 
paÔhamabhÈgaÑ vÈ deti, vaÔÔati. 

 NissÊme ÔhitassÈti upacÈrasÊmato bahi Ôhitassa, anto upacÈrasÊmÈya 
pana d|re ÔhitassÈpi labbhatiyeva. SenÈsanaÑ gahetvÈti 
vass|panÈyikadivase gahetvÈ. SabbakÈlaÑ paÔibÈhantÊti catumÈsaccayena 
utukÈlepi paÔibÈhanti. TÊsu senÈsanaggÈhesu purimako ca pacchimako cÈti 
ime dve gÈhÈ thÈvarÈ. 

 AntarÈmuttake ayaÑ vinicchayo, ekasmiÑ vihÈre mahÈlÈbhaÑ 
senÈsanaÑ hoti, senÈsanasÈmikÈ vass|pagataÑ bhikkhuÑ sabbapaccayehi 
sakkaccaÑ upaÔÔhahitvÈ pavÈretvÈ gamanakÈle bahuÑ samaÓaparikkhÈraÑ 
denti. MahÈtherÈ d|ratopi ÈgantvÈ vass|panÈyikadivase taÑ gahetvÈ 
phÈsuÑ vasitvÈ vutthavassÈ lÈbhaÑ gaÓhitvÈ pakkamanti. ŒvÈsikÈ “mayaÑ 
etthuppannaÑ lÈbhaÑ na labhÈma, niccaÑ ÈgantukamahÈtherÈva labhanti, 
teyeva taÑ ÈgantvÈ paÔijaggissantÊ”ti palujjantampi na olokenti. BhagavÈ 
tassa paÔijagganatthaÑ aparajjugatÈya pavÈraÓÈya ÈyatiÑ vassÈvÈsatthÈya 
“antarÈmuttako gÈhetabbo”ti Èha. 

 TaÑ gÈhentena saÑghatthero vattabbo “bhante 
antarÈmuttakasenÈsanaÑ gaÓhathÈ”ti. Sace gaÓhÈti, dÈtabbaÑ. No ce, 
etenevupÈyena anutheraÑ ÈdiÑ katvÈ yo gaÓhÈti, tassa, antamaso 
sÈmaÓerassÈpi dÈtabbaÑ. Tena taÑ senÈsanaÑ aÔÔhamÈse paÔijaggitabbaÑ. 
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chadanabhittibh|mÊsu yaÑkiÒci khaÓÉaÑ vÈ phullaÑ vÈ hoti, taÑ sabbaÑ 
paÔisa~kharitabbaÑ. UddesaparipucchÈdÊhi divasaÑ khepetvÈ rattiÑ tattha 
vasitumpi vaÔÔati, rattiÑ pariveÓe vasitvÈ tattha divasaÑ khepetumpi vaÔÔati, 
rattindivaÑ tattheva vasitumpi vaÔÔati. UtukÈle ÈgatÈnaÑ vuÉÉhÈnaÑ na 
paÔibÈhitabbaÑ. Vass|panÈyikadivase pana sampatte sace saÑghatthero 
“mayhaÑ idaÑ senÈsanaÑ dethÈ”ti vadati, na labhati. “Bhante idaÑ 
antarÈmuttakaÑ gahetvÈ aÔÔhamÈse ekena bhikkhunÈ paÔijaggitan”ti vatvÈ na 
dÈtabbaÑ, aÔÔhamÈse paÔijaggakabhikkhusseva gahitaÑ hoti. 

 YasmiÑ pana senÈsane ekasaÑvacchare dvikkhattuÑ paccaye denti 
chamÈsaccayena chamÈsaccayena, taÑ antarÈmuttakaÑ na gÈhetabbaÑ. 
YasmiÑ vÈ tikkhattuÑ denti catumÈsaccayena catumÈsaccayena, yasmiÑ vÈ 
catukkhattuÑ denti temÈsaccayena temÈsaccayena, taÑ antarÈmuttakaÑ na 
gÈhetabbaÑ. Paccayeneva hi taÑ paÔijagganaÑ labhissati. YasmiÑ pana 
ekasaÑvacchare sakideva bahupaccaye denti, etaÑ antarÈmuttakaÑ 
gÈhetabbanti. AyaÑ tÈva antovasse vass|panÈyikadivasena PÈÄiyaÑ 
ÈgatasenÈsanaggÈhakathÈ. 

 AyaÑ pana senÈsanaggÈho nÈma duvidho hoti utukÈle ca vassÈvÈse ca. 
Tattha utukÈle1 tÈva keci ÈgantukÈ bhikkh| purebhattaÑ Ègacchanti, keci 
pacchÈbhattaÑ paÔhamayÈmaÑ vÈ majjhimayÈmaÑ vÈ pacchimayÈmaÑ vÈ, 
ye yadÈ Ègacchanti, tesaÑ tadÈva bhikkh| uÔÔhÈpetvÈ senÈsanaÑ dÈtabbaÑ, 
akÈle nÈma natthi. SenÈsanapaÒÒÈpakena pana paÓÉitena bhavitabbaÑ, ekaÑ 
vÈ dve vÈ maÒcaÔÔhÈnÈni ÔhapetabbÈni. Sace vikÈle eko vÈ dve vÈ therÈ 
Ègacchanti, te vattabbÈ “bhante Èdito paÔÔhÈya vuÔÔhÈpiyamÈne sabbepi 
bhikkh| ubbhaÓÉikÈ bhavissanti, tumhe amhÈkaÑ vasanaÔÔhÈneyeva 
vasathÈ”ti. 

 Bah|su pana Ègatesu vuÔÔhÈpetvÈ paÔipÈÔiyÈ dÈtabbaÑ. Sace ekekaÑ 
pariveÓaÑ pahoti, ekekaÑ pariveÓaÑ dÈtabbaÑ. Tattha 
aggisÈladÊghasÈlamaÓÉalamÈlÈdayo sabbepi tasseva pÈpuÓanti. EvaÑ 
appahonte pÈsÈdaggena dÈtabbaÑ. PÈsÈdesu appahontesu ovarakaggena 
dÈtabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UtukÈlaÑ (Ka) 
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ovarakesu appahontesu seyyaggena dÈtabbaÑ. Seyyaggesu appahontesu 
maÒcaÔÔhÈnena dÈtabbaÑ. MaÒcaÔÔhÈne appahonte ekapÊÔhakaÔÔhÈnavasena 
dÈtabbaÑ. Bhikkhuno pana ÔhitokÈsamattaÑ na gÈhetabbaÑ. EtaÑ hi 
senÈsanaÑ nÈma na hoti. PÊÔhakaÔÔhÈne pana appahonte ekaÑ maÒcaÔÔhÈnaÑ 
vÈ pÊÔhakaÔÔhÈnaÑ vÈ vÈrena vÈrena gahetvÈ “bhante vissamathÈ”ti tiÓÓaÑ 
janÈnaÑ dÈtabbaÑ, na hi sakkÈ sÊtasamaye sabbarattiÑ ajjhokÈse vasituÑ. 
MahÈtherena paÔhamayÈmaÑ vissamitvÈ nikkhamitvÈ dutiyattherassa 
vattabbaÑ “Èvuso idha pavisÈhÊ”ti. Sace mahÈthero niddÈgaruko hoti, kÈlaÑ 
na jÈnÈti, ukkÈsitvÈ dvÈraÑ ÈkoÔetvÈ “bhante kÈlo jÈto, sÊtaÑ anudahatÊ”ti 
vattabbaÑ. Tena nikkhamitvÈ okÈso dÈtabbo, adÈtuÑ na labhati. 
Dutiyattherenapi majjhimayÈmaÑ vissamitvÈ purimanayeneva itarassa 
dÈtabbaÑ. NiddÈgaruko vuttanayeneva vuÔÔhÈpetabbo. EvaÑ ekarattiÑ 
ekamaÒcaÔÔhÈnaÑ tiÓÓaÑ dÈtabbaÑ. JambudÊpe pana ekacce bhikkh| 
“senÈsanaÑ nÈma maÒcaÔÔhÈnaÑ vÈ pÊÔhaÔÔhÈnaÑ vÈ kiÒcideva kassaci 
sappÈyaÑ hoti, kassaci asappÈyan”ti ÈgantukÈ hontu vÈ mÈ vÈ, devasikaÑ 
senÈsanaÑ gÈhenti. AyaÑ utukÈle senÈsanaggÈho nÈma. 

 VassÈvÈse pana atthi ÈgantukavattaÑ, atthi ÈvÈsikavattaÑ. Œgantukena 
tÈva sakaÔÔhÈnaÑ muÒcitvÈ aÒÒattha gantvÈ vasitukÈmena 
vass|panÈyikadivasameva tattha na gantabbaÑ. VasanaÔÔhÈnaÑ vÈ hi tatra 
sambÈdhaÑ bhaveyya, bhikkhÈcÈro vÈ na sampajjeyya, tena na phÈsuÑ 
vihareyya. TasmÈ “idÈni mÈsamattena vass|panÈyikÈ bhavissatÊ”ti taÑ 
vihÈraÑ pavisitabbaÑ. Tattha mÈsamattaÑ vasanto sace uddesatthiko, 
uddesasampattiÑ sallakkhetvÈ, sace kammaÔÔhÈniko, 
kammaÔÔhÈnasappÈyataÑ sallakkhetvÈ, sace paccayatthiko, paccayalÈbhaÑ 
sallakkhetvÈ antovasse sukhaÑ vasissati. 

 SakaÔÔhÈnato ca tattha gacchantena na gocaragÈmo ghaÔÔetabbo, na 
tattha manussÈ vattabbÈ “tumhe nissÈya salÈkabhattÈdÊni vÈ 
yÈgukhajjakÈdÊni vÈ vassÈvÈsikaÑ vÈ natthi, ayaÑ cetiyassa parikkhÈro, 
ayaÑ uposathÈgÈrassa, idaÑ tÈÄaÒceva s|ci ca, sampaÔicchatha tumhÈkaÑ 
vihÈran”ti. SenÈsanaÑ pana jaggitvÈ dÈrubhaÓÉamattikÈbhaÓÉÈni 
paÔisÈmetvÈ gamiyavattaÑ p|retvÈ gantabbaÑ. EvaÑ gacchantenÈpi 
daharehi pattacÊvarabhaÓÉikÈyo 
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ukkhipÈpetvÈ telanÈÄikattaradaÓÉÈdÊni gÈhÈpetvÈ chattaÑ paggayha attÈnaÑ 
dassentena gÈmadvÈreneva na gantabbaÑ, paÔicchannena aÔavimaggena 
gantabbaÑ. AÔavimagge asati gumbÈdÊni maddantena na gantabbaÑ, 
gamiyavattaÑ pana p|retvÈ vitakkaÑ chinditvÈ suddhacittena 
gamanavatteneva gantabbaÑ. Sace pana gÈmadvÈrena maggo hoti, 
gacchantaÒca naÑ saparivÈraÑ disvÈ manussÈ amhÈkaÑ thero viyÈti 
upadhÈvitvÈ “kuhiÑ bhante sabbaparikkhÈre gahetvÈ gacchathÈ”ti vadanti, 
tesu ce eko evaÑ vadati “vass|panÈyikakÈlo nÈmÈyaÑ, yattha antovasse 
nibaddhabhikkhÈcÈro bhaÓÉapaÔicchÈdanaÒca labbhati, tattha bhikkh| 
gacchantÊ”ti. Tassa ce sutvÈ te manussÈ “bhante imasmimpi gÈme jano 
bhuÒjati ceva nivÈseti ca, mÈ aÒÒattha gacchathÈ”ti vatvÈ mittÈmacce 
pakkosÈpetvÈ sabbe sammantayitvÈ vihÈre nibaddhavattaÒca 
salÈkabhattÈdÊni ca vassÈvÈsikaÒca paÔÔhapetvÈ “idheva bhante vasathÈ”ti 
yÈcanti, sabbaÑ sÈdituÑ vaÔÔati. SabbaÑ hetaÑ kappiyaÒceva anavajjaÒca. 
KurundiyaÑ pana “kuhiÑ gacchathÈti vutte asukaÔÔhÈnanti vatvÈ kasmÈ 
tattha gacchathÈti vutte kÈraÓaÑ Ècikkhitabban”ti vuttaÑ. Ubhayampi 
panettha suddhacittattÈva anavajjaÑ. IdaÑ ÈgantukavattaÑ nÈma. 

 IdaÑ pana ÈvÈsikavattaÑ, paÔikacceva hi ÈvÈsikehi vihÈro jaggitabbo, 
khaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓaparibhaÓÉÈni kÈtabbÈni, 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnavaccakuÔipassÈvaÔÔhÈnÈni padhÈnagharavihÈramaggoti 
imÈni sabbÈni paÔijaggitabbÈni, cetiye sudhÈkammaÑ muddavedikÈya 
telamakkhaÓaÑ maÒcapÊÔhapaÔijaggananti idampi sabbaÑ kÈtabbaÑ 
“vassaÑ vasitukÈmÈ ÈgantvÈ uddesaparipucchÈkammaÔÔhÈnÈnuyogÈdÊni 
karontÈ sukhaÑ vasissantÊ”ti. Kataparikammehi ÈsÈÄhÊjuÓhapaÒcamito 
paÔÔhÈya vassÈvÈsikaÑ pucchitabbaÑ. Kattha pucchitabbaÑ? Yato pakatiyÈ 
labbhati. Yehi pana na dinnapubbaÑ, te pucchituÑ na vaÔÔati. KasmÈ 
pucchitabbaÑ? KadÈci hi manussÈ denti, kadÈci dubbhikkhÈdÊhi upaddutÈ 
na denti. Tattha ye na dassanti, te apucchitvÈ vassÈvÈsike gÈhite 
gÈhitabhikkh|naÑ lÈbhantarÈyo hoti, tasmÈ pucchitvÈva gÈhetabbaÑ, 
pucchantena “tumhÈkaÑ vassÈvÈsikaggÈhakakÈlo upakaÔÔho”ti vattabbaÑ. 
Sace vadanti “bhante imaÑ saÑvaccharaÑ chÈtakÈdÊhi upaddutamha, na 
sakkoma dÈtun”ti vÈ, “yaÑ mayaÑ pubbe dema, tato |nataraÑ dassÈmÈ”ti 
vÈ, “idÈni kappÈso sulabho, yaÑ pubbe dema, tato bahutaraÑ 

 



 C|Äavagga-aÔÔhakathÈ 69 

dassÈmÈ”ti vÈ vadanti, taÑ sallakkhetvÈ tadanur|pena nayena tesaÑ tesaÑ 
senÈsane bhikkh|naÑ vassÈvÈsikaÑ gÈhetabbaÑ. 

 Sace manussÈ vadanti “yassa amhÈkaÑ vassÈvÈsikaÑ pÈpuÓÈti, so 
temÈsaÑ pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetu, vihÈramaggaÑ jaggatu, 
cetiya~gaÓabodhiya~gaÓÈni jaggatu, Bodhirukkhe udakaÑ ÈsiÒcat|”ti, yassa 
taÑ pÈpuÓÈti, tassa ÈcikkhitabbaÑ. Yo pana gÈmo paÔikkamma 
yojanadviyojanantare hoti, tatra ce kulÈni upanikkhepaÑ ÔhapetvÈ vihÈre 
vassÈvÈsikaÑ dentiyeva, tÈni kulÈni apucchitvÈpi tesaÑ senÈsane vattaÑ 
katvÈ vasantassa vassÈvÈsikaÑ gÈhetabbaÑ. Sace pana tesaÑ senÈsane 
paÑsuk|liko vasati, ÈgataÒca taÑ disvÈ tumhÈkaÑ vassÈvÈsikaÑ demÈti 
vadanti, tena saÑghassa ÈcikkhitabbaÑ. Sace tÈni kulÈni saÑghassa dÈtuÑ 
na icchanti, tumhÈkaÑyeva demÈti vadanti, sabhÈgo bhikkhu vattaÑ katvÈ 
gaÓhÈhÊti vattabbo. PaÑsuk|likassa panetaÑ na vaÔÔati. Iti saddhÈdeyye 
dÈyakamanussÈ pucchitabbÈ. 

 TatruppÈde pana kappiyakÈrakÈ pucchitabbÈ. KathaÑ pucchitabbÈ? 
KiÑ Èvuso saÑghassa bhaÓÉapaÔicchÈdanaÑ bhavissatÊti. Sace vadanti 
“bhavissati bhante, ekekassa navahatthaÑ sÈÔakaÑ dassÈma, vassÈvÈsikaÑ 
gÈhethÈ”ti, gÈhetabbaÑ. Sacepi vadanti “sÈÔakaÑ natthi, vatthu pana atthi, 
gÈhetha bhante”ti. Vatthumhi santepi gÈhetuÑ vaÔÔatiyeva. 
KappiyakÈrakÈnaÑ hi hatthe “kappiyabhaÓÉaÑ paribhuÒjathÈ”ti 
dinnavatthuto yaÑ yaÑ kappaÑ, taÑ taÑ sabbaÑ paribhuÒjituÑ anuÒÒÈtaÑ. 

 YaÑ panettha piÓÉapÈtatthÈya gilÈnapaccayatthÈya vÈ uddissa dinnaÑ, 
taÑ cÊvare upanÈmentehi saÑghasuÔÔhutÈya apaloketvÈ upanÈmetabbaÑ. 
SenÈsanatthÈya uddissa dinnaÑ garubhaÓÉaÑ hoti. CÊvaravasena 
catupaccayavasena vÈ dinnaÑ cÊvare upanÈmentÈnaÑ 
apalokanakammakiccaÑ natthi, apalokanakammaÑ karontehi ca 
puggalavaseneva kÈtabbaÑ, saÑghavasena na kÈtabbaÑ. 
JÈtar|parajatavasenÈpi ÈmakadhaÒÒavasena vÈ apalokanakammaÑ 
saÑghasuÔÔhutÈya 
saÑghavasena na kÈtabbaÑ. JÈtar|parajatavasenÈpi ÈmakadhaÒÒavasena vÈ 
apalokanakammaÑ  
na vaÔÔati, kappiyabhaÓÉavasena cÊvarataÓÉulÈdivaseneva ca vaÔÔati. TaÑ 
pana evaÑ kattabbaÑ “idÈni subhikkhaÑ sulabhapiÓÉaÑ, bhikkh| cÊvarena 
kilamanti, ettakaÑ nÈma taÓÉulabhÈgaÑ bhikkh|naÑ cÊvaraÑ kÈtuÑ 
ruccatÊ”ti. “GilÈnapaccayo 
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sulabho gilÈno vÈ natthi, ettakaÑ nÈma taÓÉulabhÈgaÑ bhikkh|naÑ cÊvaraÑ 
kÈtuÑ ruccatÊ”ti. 

 EvaÑ cÊvarapaccayaÑ sallakkhetvÈ senÈsanassa kÈle ghosite sannipatite 
saÑghe senÈsanaggÈhako sammannitabbo. Sammannantena ca dve 
sammannitabbÈti vuttaÑ. EvaÑ hi navako vuÉÉhatarassa, vuÉÉho ca 
navakassa gÈhessati. Mahante pana mahÈvihÈrasadise vihÈre tayo cattÈro 
janÈ sammannitabbÈ. KurundiyaÑ pana aÔÔhapi soÄasapi jane sammannituÑ 
vaÔÔatÊti vuttaÑ. TesaÑ sammuti kammavÈcÈyampi apalokanenapi 
vaÔÔatiyeva. 

 Tehi sammatehi bhikkh|hi senÈsanaÑ sallakkhetabbaÑ, cetiyagharaÑ 
bodhigharaÑ ÈsanagharaÑ sammuÒjani-aÔÔo dÈru-aÔÔo vaccakuÔi iÔÔhakasÈlÈ 
vaÉÉhakisÈlÈ dvÈrakoÔÔhako pÈnÊyamÈÄo maggo pokkharaÓÊti etÈni hi 
asenÈsanÈni, vihÈro aÉÉhayogo pÈsÈdo hammiyaÑ guhÈ maÓÉapo 
rukkham|laÑ veÄugumboti imÈni senÈsanÈni, tÈni gÈhetabbÈni. GÈhentena 
ca “paÔhamaÑ bhikkh| gaÓetuÑ, bhikkh| gaÓetvÈ seyyÈ gaÓetun”ti ettha 
vuttanayena gÈhetabbÈni. Sace saÑghiko ca saddhÈdeyyo cÈti dve 
cÊvarapaccayÈ honti, tesu yaÑ bhikkh| paÔhamaÑ gaÓhituÑ icchanti, taÑ 
gÈhetvÈ tassa Ôhitikato paÔÔhÈya itaro gÈhetabbo. 

 Sace pana bhikkh|naÑ appatÈya pariveÓaggena senÈsane gÈhiyamÈne 
ekaÑ pariveÓaÑ mahÈlÈbhaÑ hoti, dasa vÈ dvÈdasa vÈ cÊvarÈni labhanti, 
taÑ vijaÔetvÈ aÒÒesu alÈbhakesu ÈvÈsesu pakkhipitvÈ aÒÒesampi 
bhikkh|naÑ gÈhetabbanti MahÈsumatthero Èha. MahÈpadumatthero panÈha 
“na evaÑ kÈtabbaÑ, manussÈ hi attano ÈvÈsajagganatthÈya paccayaÑ denti, 
tasmÈ aÒÒehi bhikkh|hi tattha pavisitabban”ti. Sace panettha mahÈthero 
paÔikkosati “mÈvuso evaÑ gÈhetha, Bhagavato anusiÔÔhiÑ karotha, vuttaÑ 
hetaÑ BhagavatÈ ‘anujÈnÈmi bhikkhave pariveÓaggena gÈhetun’ti”, tassa 
paÔikkosanÈya aÔÔhatvÈ “bhante bhikkh| bah|, paccayo mando, sa~gahaÑ 
kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti taÑ saÒÒÈpetvÈ gÈhetabbameva. 
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 GÈhentena ca sammatena bhikkhunÈ mahÈtherassa santikaÑ gantvÈ 
evaÑ vattabbaÑ “bhante tumhÈkaÑ senÈsanaÑ pÈpuÓÈti, gaÓhatha 
paccayaÑ dhÈrethÈ”ti. Asukakulassa paccayo asukasenÈsanaÒca mayhaÑ 
pÈpuÓÈti Èvusoti. PÈpuÓÈti bhante gaÓhatha nanti. GaÓhÈmi Èvusoti. 
GahitaÑ hoti. Sace pana gahitaÑ vo bhanteti vutte gahitaÑ meti vÈ 
gaÓhissatha bhanteti vutte gaÓhissÈmÊti vÈ vadati, agahitaÑ hotÊti 
MahÈsumatthero Èha. MahÈpadumatthero panÈha “atÊtÈnÈgatavacanaÑ vÈ 
hotu vattamÈnavacanaÑ vÈ, satuppÈdamatta-ÈlayakaraÓamattameva cettha 
pamÈÓaÑ, tasmÈ gahitameva hotÊ”ti. 

 Yopi paÑsuk|liko bhikkhu senÈsanaÑ gahetvÈ paccayaÑ vissajjeti, 
ayampi na aÒÒasmiÑ ÈvÈse pakkhipitabbo, tasmiÑyeva pariveÓe aggisÈlÈya 
vÈ dÊghasÈlÈya vÈ rukkham|le vÈ aÒÒassa gÈhetuÑ vaÔÔati. PaÑsuk|liko 
“vassÈmÊ”ti senÈsanaÑ jaggissati, itaro “paccayaÑ gaÓhÈmÊ”ti, evaÑ dvÊhi 
kÈraÓehi senÈsanaÑ sujaggitataraÑ bhavissati. MahÈpaccariyaÑ pana 
vuttaÑ “paÑsuk|like vÈsatthÈya senÈsanaÑ gaÓhante senÈsanaggÈhÈpakena 
vattabbaÑ ‘bhante idha paccayo atthi, so kiÑ kÈtabbo’ti. Tena ‘heÔÔhÈ 
aÒÒaÑ gÈhÈpehÊ’ti vattabbo. Sace pana kiÒci avatvÈva vasati, vutthavassassa 
ca pÈdam|le ÔhapetvÈ sÈÔakaÑ denti, vaÔÔati. Atha vassÈvÈsikaÑ demÈti 
vadanti, tasmiÑ senÈsane vassaÑvutthabhikkh|naÑ pÈpuÓÈtÊ”ti. YesaÑ 
pana senÈsanaÑ natthi, kevalaÑ paccayameva denti, tesaÑ paccayaÑ 
avassÈvÈsike senÈsane gÈhetuÑ vaÔÔati. 

 ManussÈ th|paÑ katvÈ vassÈvÈsikaÑ gÈhÈpenti, th|po nÈma 
asenÈsanaÑ, tassa samÊpe rukkhe vÈ maÓÉape vÈ upanibandhitvÈ 
gÈhÈpetabbaÑ. Tena bhikkhunÈ cetiyaÑ paÔijaggitabbaÑ. 
Bodhirukkhabodhighara-Èsanaghara sammuÒjani-aÔÔa dÈru-aÔÔa 
vaccakuÔidvÈrakoÔÔhaka pÈnÊyamÈÄaka dantakaÔÔhamÈÄakesupi eseva nayo. 
BhojanasÈlÈ pana senÈsanameva, tasmÈ taÑ ekassa vÈ bah|naÑ vÈ 
paricchinditvÈ gÈhetuÑ vaÔÔatÊti sabbamidaÑ vitthÈrena MahÈpaccariyaÑ 
vuttaÑ. 

 SenÈsanaggÈhÈpakena pana pÈÔipada-aruÓato paÔÔhÈya yÈva puna 
aruÓaÑ na bhijjati, tÈva gÈhetabbaÑ, idaÑ hi senÈsanaggÈhassa khettaÑ. 
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Sace pÈtova gÈhite senÈsane aÒÒo vitakkacÈriko bhikkhu ÈgantvÈ senÈsanaÑ 
yÈcati, “gahitaÑ bhante senÈsanaÑ, vass|pagato saÑgho, ramaÓÊyo vihÈro, 
rukkham|lÈdÊsu yattha icchatha, tattha vasathÈ”ti vattabbo. Vass|pagatehi 
antovasse nibaddhavattaÑ ÔhapetvÈ vass|pagatÈ bhikkh| “sammuÒjaniyo 
bandhathÈ”ti vattabbÈ. SulabhÈ ce daÓÉakÈ ceva salÈkÈyo ca honti, ekekena 
cha paÒca muÔÔhisammuÒjaniyo dve tisso yaÔÔhisammuÒjaniyo vÈ 
bandhitabbÈ. DullabhÈ ce honti, dve tisso muÔÔhisammuÒjaniyo ekÈ 
yaÔÔhisammuÒjanÊ bandhitabbÈ. SÈmaÓerehi paÒca paÒca ukkÈ koÔÔetabbÈ. 
VasanaÔÔhÈne kasÈvaparibhaÓÉaÑ kÈtabbaÑ. 

 VattaÑ karontehi pana “na uddisitabbaÑ, na uddisÈpetabbaÑ, na 
sajjhÈyo kÈtabbo, na pabbÈjetabbaÑ, na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo 
dÈtabbo, na dhammasavanaÑ kÈtabbaÑ. Sabbeva hi ete papaÒca. 
NippapaÒcÈ hutvÈ samaÓadhammameva karissÈmÈti vÈ sabbe terasa 
dhuta~gÈni samÈdiyantu, seyyaÑ akappetvÈ ÔhÈnaca~kamehi vÊtinÈmentu, 
m|gabbataÑ gaÓhantu, sattÈhakaraÓÊyena gatÈpi bhÈjanÊyabhaÓÉaÑ 
labhant|”ti vÈ evar|paÑ adhammikavattaÑ na kÈtabbaÑ. EvaÑ pana 
kÈtabbaÑ–pariyattidhammo nÈma tividhampi saddhammaÑ patiÔÔhÈpeti, 
tasmÈ sakkaccaÑ uddisatha, uddisÈpetha, sajjhÈyaÑ karotha, padhÈnaghare 
vasantÈnaÑ saÑghaÔÔanaÑ akatvÈ antovihÈre nisÊditvÈ uddisatha, 
uddisÈpetha, sajjhÈyaÑ karotha, dhammasavanaÑ samiddhaÑ karotha, 
pabbÈjentÈ sodhetvÈ pabbÈjetha, sodhetvÈ upasampÈdetha, sodhetvÈ 
nissayaÑ detha, ekopi hi kulaputto pabbajjaÑ upasampadaÒca labhitvÈ 
sakalasÈsanaÑ patiÔÔhÈpeti, attano thÈmena yattakÈni sakkotha, tattakÈni 
dhuta~gÈni samÈdiyatha. AntovassaÑ nÈmetaÑ sakaladivasaÑ rattiyÈ ca 
paÔhamapacchimayÈmesu appamattehi bhavitabbaÑ, vÊriyaÑ ÈrabhitabbaÑ. 
PorÈÓÈkamahÈtherÈpi sabbapalibodhe chinditvÈ antovasse ekacÈrikavattaÑ 
p|rayiÑsu1, bhasse mattaÑ jÈnitvÈ dasavatthukakathaÑ dasa-
asubhadasÈnussati-aÔÔhatiÑsÈrammaÓakathaÒca kÈtuÑ vaÔÔati, ÈgantukÈnaÑ 
vattaÑ kÈtuÑ, sattÈhakaraÓÊyena gatÈnaÑ apaloketvÈ dÈtuÑ vaÔÔatÊti 
evar|paÑ vattaÑ kÈtabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. P|rayiÑsu ÈcariyavattaÑ (Ka) 
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 Apica bhikkh| ovaditabbÈ “viggÈhikapisuÓapharusavacanÈni mÈ 
vadatha, divase divase sÊlÈni ÈvajjentÈ caturÈrakkhaÑ ahÈpentÈ 
manasikÈrabahulÈ viharathÈ”ti. DantakaÔÔhakhÈdanavattaÑ ÈcikkhitabbaÑ, 
cetiyaÑ vÈ bodhiÑ vÈ vandantena gandhamÈlaÑ vÈ p|jentena pattaÑ vÈ 
thavikÈya pakkhipantena na kathetabbaÑ, bhikkhÈcÈravattaÑ ÈcikkhitabbaÑ 
“antogÈme manussehi saddhiÑ paccayasaÒÒuttakathÈ vÈ visabhÈgakathÈ vÈ 
na kathetabbÈ, rakkhitindriyehi bhavitabbaÑ, khandhakavattaÒca 
sekhiyavattaÒca p|retabban”ti evar|pÈ bahukÈpi niyyÈnikakathÈ 
ÈcikkhitabbÈti. 

 Pacchimavass|panÈyikadivase pana sace kÈlaÑ ghosetvÈ sannipatite 
saÑghe koci dasahatthaÑ vatthaÑ ÈharitvÈ vassÈvÈsikaÑ deti, Ègantuko 
sace bhikkhu saÑghatthero hoti, tassa dÈtabbaÑ. Navako ce hoti, 
sammatena bhikkhunÈ saÑghatthero vattabbo “sace bhante icchatha, 
paÔhamabhÈgaÑ muÒcitvÈ idaÑ vatthaÑ gaÓhathÈ”ti, amuÒcantassa na 
dÈtabbaÑ. Sace pana pubbe gÈhitaÑ muÒcitvÈ gaÓhÈti, dÈtabbaÑ. 
EtenevupÈyena dutiyattherato paÔÔhÈya parivattetvÈ pattaÔÔhÈne Ègantukassa 
dÈtabbaÑ. Sace paÔhamavass|pagatÈ dve tÊÓi cattÈri paÒca vÈ vatthÈni 
alatthuÑ, laddhaÑ laddhaÑ etenevupÈyena vissajjÈpetvÈ yÈva Ègantukassa 
samakaÑ hoti, tÈva dÈtabbaÑ. Tena pana samake laddhe avasiÔÔho anubhÈgo 
therÈsane dÈtabbo. Paccuppanne lÈbhe sati ÔhitikÈya gÈhetuÑ1 katikaÑ 
kÈtuÑ vaÔÔati. 

 Sace dubbhikkhaÑ hoti, dvÊsupi vass|panÈyikÈsu vass|pagatÈ bhikkh| 
bhikkhÈya kilamantÈ “Èvuso idha vasantÈ sabbeva kilamÈma, sÈdhu vata 
dvebhÈgÈ homa, yesaÑ ÒÈtipavÈritaÔÔhÈnÈni atthi, te tattha vasitvÈ 
pavÈraÓÈya ÈgantvÈ attano pattaÑ vassÈvÈsikaÑ gaÓhant|”ti vadanti, tesu ye 
tattha vasitvÈ pavÈraÓÈya Ègacchanti, tesaÑ apaloketvÈ vassÈvÈsikaÑ 
dÈtabbaÑ. SÈdiyantÈpi hi te neva vassÈvÈsikassa sÈmino, khÊyantÈpi ca 
ÈvÈsikÈ neva adÈtuÑ labhanti. KurundiyaÑ pana vuttaÑ “katikavattaÑ 
kÈtabbaÑ, ‘sabbesaÑ no idha yÈgubhattaÑ nappahoti, sabhÈgaÔÔhÈne vasitvÈ 
Ègacchatha, tumhÈkaÑ pattaÑ vassÈvÈsikaÑ labhissathÈ’ti. TaÒce eko 
paÔibÈhati, supaÔibÈhitaÑ. No 
______________________________________________________________ 
 1. GÈhetuÑ ruccatÊti (SyÈ) 
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ce paÔibÈhati, katikÈ sukatÈ. PacchÈ tesaÑ tattha vasitvÈ ÈgatÈnaÑ 
apaloketvÈ dÈtabbaÑ. ApalokanakÈle paÔibÈhituÑ na labbhatÊ”ti. Punapi 
vuttaÑ “sace vass|pagatesu ekaccÈnaÑ vassÈvÈsike apÈpuÓante bhikkh| 
katikaÑ karonti ‘chinnavassÈnaÑ vassÈvÈsikaÒca idÈni 
uppajjanakavassÈvÈsikaÒca imesaÑ dÈtuÑ ruccatÊ’ti, evaÑ katikÈya katÈya 
gÈhitasadisameva hoti, uppannuppannaÑ tesameva dÈtabban”ti. 

 TemÈsaÑ pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetvÈ 
vihÈramaggacetiya~gaÓabodhiya~gaÓÈni jaggitvÈ Bodhirukkhe udakaÑ 
siÒcitvÈ pakkantopi vibbhantopi vassÈvÈsikaÑ labhatiyeva. BhatiniviÔÔhaÑ 
hi tena kataÑ. SaÑghikaÑ pana apalokanakammaÑ katvÈ gÈhitaÑ 
antovasse vibbhantopi labhateva. Paccayavasena gÈhitaÑ pana na labhatÊti 
vadanti. 

 Sace vutthavasso disaÑgamiko bhikkhu ÈvÈsikassa hatthato kiÒcideva 
kappiyabhaÓÉaÑ gahetvÈ asukakule mayhaÑ vassÈvÈsikaÑ pattaÑ, taÑ 
gaÓhathÈti vatvÈ vataÔÔhÈne vibbhamati, vassÈvÈsikaÑ saÑghikaÑ hoti. Sace 
pana manusse sammukhÈ sampaÔicchÈpetvÈ gacchati, labhati. IdaÑ 
vassÈvÈsikaÑ amhÈkaÑ senÈsane vutthabhikkhuno demÈti vutte yassa 
gÈhitaÑ, tasseva hoti. Sace pana senÈsanasÈmikassa piyakamyatÈya 
puttadhÊtÈdayo bah|ni vatthÈni ÈharitvÈ amhÈkaÑ senÈsane demÈni denti, 
tattha vass|pagatassa ekameva vatthaÑ dÈtabbaÑ, sesÈni saÑghikÈni honti, 
vassÈvÈsikaÔÔhitikÈya gÈhetabbÈni. ®hitikÈya asati therÈsanato paÔÔhÈya 
gÈhetabbÈni, senÈsane vass|pagataÑ bhikkhuÑ nissÈya uppannena 
cittappasÈdena bah|ni vatthÈni ÈharitvÈ senÈsanassa demÈti dinnesupi eseva 
nayo. Sace pana pÈdam|le ÔhapetvÈ etassa bhikkhuno demÈti vadanti, 
tasseva honti. 

 Ekassa gehe dve vassÈvÈsikÈni, paÔhamabhÈgo sÈmaÓerassa gÈhito hoti, 
dutiyo therÈsane. So ekaÑ dasahatthaÑ, ekaÑ aÔÔhahatthaÑ sÈÔakaÑ peseti 
“vassÈvÈsikaÑ pattabhikkh|naÑ dethÈ”ti, vicinitvÈ varabhÈgaÑ 
sÈmaÓerassa datvÈ anubhÈgo therÈsane dÈtabbo. Sace pana ubhopi gharaÑ 
netvÈ bhojetvÈ sayameva pÈdam|le Ôhapeti, yaÑ yassa dinnaÑ, tadeva tassa 
hoti. 
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 Ito paraÑ MahÈpaccariyaÑ Ègatanayo hoti–ekassa ghare 
daharasÈmaÓerassa vassÈvÈsikaÑ pÈpuÓÈti, so ce pucchati “amhÈkaÑ 
vassÈvÈsikaÑ kassa pattan”ti, “sÈmaÓerassÈ”ti avatvÈ “dÈnakÈle jÈnissasÊ”ti 
vatvÈ dÈnadivase ekaÑ mahÈtheraÑ pesetvÈ nÊharÈpetabbaÑ. Sace yassa 
vassÈvÈsikaÑ pattaÑ, so vibbhamati vÈ kÈlaÑ vÈ karoti, manussÈ ce 
pucchanti “kassa amhÈkaÑ vassÈvÈsikaÑ pattan”ti, tesaÑ yathÈbh|taÑ 
ÈcikkhitabbaÑ. Sace te vadanti tumhÈkaÑ demÈti, tassa bhikkhuno pÈpuÓÈti. 
Atha saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ denti, saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ pÈpuÓÈti. 
Sace vass|pagatÈ suddhapaÑsuk|likÈyeva honti, ÈnetvÈ dinnaÑ 
vassÈvÈsikaÑ senÈsanaparikkhÈraÑ vÈ katvÈ ÔhapetabbaÑ, bimbohanÈdÊni 
vÈ kÈtabbÈnÊti idaÑ nevÈsikavattaÑ. 
 

SenÈsanaggÈhakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
UpanandavatthukathÈ 

 319. UpanandavatthusmiÑ tattha tayÈ moghapurisa gahitaÑ idha 
muttaÑ1, idha tayÈ gahitaÑ tatra muttanti ettha ayamattho, yaÑ tayÈ tattha 
senÈsanaÑ gahitaÑ, taÑ te2 gaÓhanteneva idha muttaÑ hoti. “Idha dÈnÈhaÑ 
Èvuso muÒcÈmÊ”ti vadantena pana taÑ tatrÈpi muttaÑ. EvaÑ tvaÑ 
ubhayattha paribÈhiroti.  

 AyaÑ panettha vinicchayo–gahaÓena gahaÓaÑ paÔippassambhati, 
gahaÓena Èlayo paÔippassambhati, Èlayena gahaÓaÑ paÔippassambhati, 
Èlayena Èlayo paÔippassambhati. KathaÑ, idhekacco vass|panÈyikadivase 
ekasmiÑ vihÈre senÈsanaÑ gahetvÈ sÈmantavihÈraÑ gantvÈ tatrÈpi gaÓhÈti, 
tassa iminÈ gahaÓena purimaÑ gahaÓaÑ paÔippassambhati. Aparo idha 
vasissÈmÊti ÈlayamattaÑ katvÈ sÈmantavihÈraÑ gantvÈ tattha senÈsanaÑ 
gaÓhÈti, tassa iminÈ gahaÓena purimo Èlayo paÔippassambhati. Eko idha 
vasissÈmÊti senÈsanaÑ vÈ gahetvÈ ÈlayaÑ vÈ katvÈ sÈmantavihÈraÑ gantvÈ 
idheva dÈni vasissÈmÊti ÈlayaÑ karoti, iccassa Èlayena vÈ gahaÓaÑ, Èlayena 
vÈ Èlayo paÔippassambhati, sabbattha  
______________________________________________________________ 
 1. MukkaÑ (SÊ, SyÈ) 2. Tato (SÊ) 
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pacchime gahaÓe vÈ Èlaye vÈ tiÔÔhati. Yo pana ekasmiÑ vihÈre senÈsanaÑ 
gahetvÈ aÒÒasmiÑ vihÈre vasissÈmÊti gacchati, tassa upacÈrasÊmÈtikkame 
senÈsanaggÈho paÔippassambhati. Yadi pana “tattha phÈsu bhavissati, 
vasissÈmi, no ce, ÈgamissÈmÊ”ti gantvÈ aphÈsubhÈvaÑ ÒatvÈ paccÈgacchati, 
vaÔÔati. 
 
 320. TivassantarenÈti ettha tivassantaro nÈma yo dvÊhi vassehi 
mahantataro vÈ daharataro vÈ hoti. Yo pana ekena vassena mahantataro vÈ 
daharataro vÈ hoti, yo vÈ samÈnavasso, tattha vattabbameva natthi. Ime 
sabbe ekasmiÑ maÒce vÈ pÊÔhe vÈ dve dve hutvÈ nisÊdituÑ labhanti. YaÑ 
tiÓÓaÑ pahoti1, taÑ saÑhÈrimaÑ vÈ hotu asaÑhÈrimaÑ vÈ, tathÈr|pe api 
phalakakhaÓÉe anupasampannenÈpi saddhiÑ nisÊdituÑ vaÔÔati. 

 Hatthinakhakanti hatthikumbhe patiÔÔhitaÑ, evaÑ katassa kiretaÑ 
nÈmaÑ. SabbaÑ pÈsÈdaparibhoganti suvaÓÓarajatÈdivicitrÈni kavÈÔÈni 
maÒcapÊÔhÈni tÈlavaÓÔÈni suvaÓÓarajatamayapÈnÊyaghaÔapÈnÊyasarÈvÈni2 
yaÑkiÒci cittakammakataÑ, sabbaÑ vaÔÔati. PÈsÈdassa dÈsidÈsaÑ 
khettavatthuÑ gomahiÑsaÑ demÈti vadanti, pÈÔekkaÑ gahaÓakiccaÑ natthi, 
pÈsÈde paÔiggahite paÔiggahitameva hoti. GonakÈdÊni saÑghikavihÈre vÈ 
puggalikavihÈre vÈ maÒcapÊÔhakesu attharitvÈ paribhuÒjituÑ na vaÔÔanti. 
DhammÈsane pana gihivikaÔanihÈrena labbhanti, tatrÈpi nipajjituÑ na 
vaÔÔati. 
 

AvissajjiyavatthukathÈ 

 321. PaÒcimÈnÊti rÈsivasena paÒca, sar|pavasena panetÈni bah|ni honti. 
Tattha ÈrÈmo nÈma pupphÈrÈmo vÈ phalÈrÈmo vÈ. ŒrÈmavatthu nÈma 
tesaÑyeva ÈrÈmÈnaÑ atthÈya paricchinditvÈ ÔhapitokÈso, tesu vÈ ÈrÈmesu 
vinaÔÔhesu tesaÑ porÈÓakabh|mibhÈgo. VihÈro nÈma yaÑkiÒci 
pÈsÈdÈdisenÈsanaÑ. VihÈravatthu nÈma tassa patiÔÔhÈnokÈso. MaÒco nÈma 
masÈrako bundikÈbaddho kuÄÊrapÈdako ÈhaccapÈdakoti imesaÑ pubbe 
vuttÈnaÑ catunnaÑ maÒcÈnaÑ  
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aÒÒataro. PÊÔhaÑ nÈma masÈrakÈdÊnaÑyeva catunnaÑ pÊÔhÈnaÑ aÒÒataraÑ. 
BhisinÈma uÓÓabhisi-ÈdÊnaÑ paÒcannaÑ aÒÒatarÈ. BimbohanaÑ nÈma 
vuttappakÈrÈnaÑ bimbohanÈnaÑ aÒÒataraÑ. LohakumbhÊ nÈma kÈÄalohena 
vÈ tambalohena vÈ yena kenaci lohena katÈ kumbhÊ. LohabhÈÓakÈdÊsupi 
eseva nayo. Ettha pana bhÈÓakanti araÒjaro vuccati. VÈrakoti ghaÔo. 
KaÔÈhaÑ kaÔÈhameva. VÈsi-ÈdÊsu valli-ÈdÊsu ca duviÒÒeyyaÑ nÈma natthi. 
EvaÑ– 

   Dvisa~gahÈni dve honti, tatiyaÑ catusa~gahaÑ. 
   CatutthaÑ navakoÔÔhÈsaÑ, paÒcamaÑ aÔÔhabhedanaÑ. 
   Iti paÒcahi rÈsÊhi, paÒcanimmalalocano. 
   PaÒcavÊsavidhaÑ nÈtho, garubhaÓÉaÑ pakÈsayi. 

 TatrÈyaÑ vinicchayakathÈ–idaÑ hi sabbampi garubhaÓÉaÑ idha 
avissajjiyaÑ, KÊÔÈgirivatthusmiÑ avebha~giyanti vuttaÑ. ParivÈre pana– 

   “AvissajjiyaÑ avebha~giyaÑ, paÒca vuttÈ MahesinÈ.  
   Vissajjentassa paribhuÒjantassa anÈpatti, 
   PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti1– 

 ŒgataÑ. TasmÈ m|lacchejjavasena avissajjiyaÑ avebha~giyaÒca, 
parivattanavasena pana vissajjentassa paribhuÒjantassa ca anÈpattÊti 
evamettha adhippÈyo veditabbo. 

 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ, idaÑ tÈva paÒcavidhampi 
cÊvarapiÓÉapÈtabhesajjatthÈya upanetuÑ na vaÔÔati. ThÈvarena ca thÈvaraÑ 
garubhaÓÉena ca garubhaÓÉaÑ parivattetuÑ vaÔÔati. ThÈvare pana khettaÑ 
vatthu2 taÄÈkaÑ mÈtikÈti evar|paÑ bhikkhusaÑghassa vicÈretuÑ vÈ 
sampaÔicchituÑ vÈ adhivÈsetuÑ vÈ na vaÔÔati, kappiyakÈrakeheva vicÈritato 
kappiyabhaÓÉaÑ vaÔÔati. ŒrÈmena pana ÈrÈmaÑ ÈrÈmavatthuÑ vihÈraÑ 
vihÈravatthunti imÈni cattÈri parivattetuÑ vaÔÔati. 

 TatrÈyaÑ parivattananayo, saÑghassa nÈÄikerÈrÈmo d|re hoti, 
kappiyakÈrakÈ vÈ bahutaraÑ khÈdanti. Yampi na khÈdanti, tato 
sakaÔavetanaÑ 
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datvÈ appameva haranti. AÒÒesaÑ pana tassa ÈrÈmassa 
avid|ragÈmavÈsÊnaÑ manussÈnaÑ vihÈrassa samÊpe ÈrÈmo hoti, te 
saÑghaÑ upasa~kamitvÈ sakena ÈrÈmena taÑ ÈrÈmaÑ yÈcanti, saÑghena 
“ruccati saÑghassÈ”ti apaloketvÈ sampaÔicchitabbo. Sacepi1 bhikkh|naÑ 
rukkhasahassaÑ hoti, manussÈnaÑ paÒca satÈni, “tumhÈkaÑ ÈrÈmo 
khuddako”ti na vattabbaÑ. KiÒcÈpi hi ayaÑ khuddako, atha kho itarato 
bahutaraÑ ÈyaÑ deti. Sacepi samakameva deti, evampi icchiticchitakkhaÓe 
paribhuÒjituÑ sakkÈti gahetabbameva. Sace pana manussÈnaÑ bahutarÈ 
rukkhÈ honti, “nanu tumhÈkaÑ bahutarÈ rukkhÈ”ti vattabbaÑ. Sace 
“atirekaÑ amhÈkaÑ puÒÒaÑ hotu, saÑghassa demÈ”ti vadanti, jÈnÈpetvÈ 
sampaÔicchituÑ vaÔÔati. Bhikkh|naÑ rukkhÈ phaladhÈrino, manussÈnaÑ 
rukkhÈ na tÈva phalaÑ gaÓhanti, kiÒcÈpi na gaÓhanti, na cirena gaÓhissantÊti 
sampaÔicchitabbameva. ManussÈnaÑ rukkhÈ phaladhÈrino, bhikkh|naÑ na 
tÈva phalaÑ gaÓhanti, “nanu tumhÈkaÑ rukkhÈ phaladhÈrino”ti vattabbaÑ. 
Sace “gaÓhatha bhante, amhÈkaÑ puÒÒaÑ bhavissatÊ”ti denti, jÈnÈpetvÈ 
sampaÔicchituÑ vaÔÔati. EvaÑ ÈrÈmena ÈrÈmo parivattetabbo. Eteneva 
nayena ÈrÈmavatthupi vihÈropi vihÈravatthupi ÈrÈmena parivattetabbaÑ. 
ŒrÈmavatthunÈ ca mahantena vÈ khuddakena vÈ ÈrÈma-ÈrÈmavatthu 
vihÈravihÈravatth|ni. 

 KathaÑ vihÈrena vihÈro parivattetabbo? SaÑghassa antogÈme gehaÑ 
hoti, manussÈnaÑ vihÈramajjhe pÈsÈdo, ubhopi agghena samakÈ, sace 
manussÈ tena pÈsÈdena taÑ gehaÑ yÈcanti, sampaÔicchituÑ vaÔÔati. 
Bhikkh|naÑ ce mahagghataraÑ gehaÑ hoti, mahagghataraÑ amhÈkaÑ 
gehanti vutte kiÒcÈpi mahagghataraÑ, pabbajitÈnaÑ asÈruppaÑ, na sakkÈ 
tattha pabbajitehi vasituÑ, idaÑ pana sÈruppaÑ gaÓhathÈti vadanti, evampi 
sampaÔicchituÑ vaÔÔati. Sace pana manussÈnaÑ mahagghaÑ hoti, nanu 
tumhÈkaÑ gehaÑ mahagghanti vattabbaÑ. Hotu bhante, amhÈkaÑ puÒÒaÑ 
bhavissati, gaÓhathÈti vutte pana sampaÔicchituÑ vaÔÔati. EvaÑ vihÈrena 
vihÈro parivattetabbo. Eteneva nayena vihÈravatthupi ÈrÈmopi 
ÈrÈmavatthupi vihÈrena parivattetabbaÑ. VihÈravatthunÈ ca mahagghena vÈ 
appagghena vÈ vihÈravihÈravatthu-ÈrÈma-ÈrÈmavatth|ni. EvaÑ tÈva 
thÈvarena thÈvaraparivattanaÑ veditabbaÑ. 
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 GarubhaÓÉena garubhaÓÉaparivattane pana maÒcapÊÔhaÑ mahantaÑ vÈ 
hotu khuddakaÑ vÈ, antamaso catura~gulapÈdakaÑ gÈmadÈrakehi 
paÑsvÈgÈrakesu kÊÄantehi katampi saÑghassa dinnakÈlato paÔÔhÈya 
garubhaÓÉaÑ hoti. Sacepi rÈjarÈjamahÈmattÈdayo ekappahÈreneva 
maÒcasataÑ vÈ maÒcasahassaÑ vÈ denti, sabbe kappiyamaÒcÈ 
sampaÔicchitabbÈ, sampaÔicchitvÈ vuÉÉhapaÔipÈÔiyÈ “saÑghikaparibhogena 
paribhuÒjathÈ”ti dÈtabbÈ, puggalikavasena na dÈtabbÈ. AtirekamaÒce 
bhaÓÉÈgÈrÈdÊsu paÒÒapetvÈ pattacÊvaraÑ nikkhipitumpi vaÔÔati. BahisÊmÈya 
“saÑghassa demÈ”ti dinnamaÒco saÑghattherassa vasanaÔÔhÈne dÈtabbo. 
Tattha ce bah| maÒcÈ honti, maÒcena kammaÑ natthi, yassa vasanaÔÔhÈne 
kammaÑ atthi, tattha “saÑghikaparibhogena paribhuÒjathÈ”ti dÈtabbo. 
Mahagghena satagghanakena vÈ sahassagghanakena vÈ 
(satasahassagghanakena vÈ)1 maÒcena aÒÒaÑ maÒcasataÑ labhati, 
parivattetvÈ gahetabbaÑ. Na kevalaÑ maÒcena maÒcoyeva, ÈrÈma-
ÈrÈmavatthuvihÈravihÈravatthupÊÔhabhisibimbohanÈnipi parivattetuÑ 
vaÔÔanti. Esa nayo pÊÔhabhisibimbohanesupi. Etesu hi kappiyÈkappiyaÑ 
vuttanayameva. Tattha akappiyaÑ na paribhuÒjitabbaÑ, kappiyaÑ 
saÑghikaparibhogena paribhuÒjitabbaÑ. AkappiyaÑ vÈ mahagghaÑ 
kappiyaÑ vÈ parivattetvÈ vuttavatth|ni gahetabbÈni. AgarubhaÓÉupagaÑ 
pana bhisibimbohanaÑ nÈma natthi. 

 LohakumbhÊ lohabhÈÓakaÑ lohakaÔÈhanti imÈni tÊÓi mahantÈni vÈ 
hontu, khuddakÈni vÈ, antamaso pasatamatta-udakagaÓhanakÈnipi 
garubhaÓÉÈniyeva. LohavÈrako pana 
kÈÄalohatambalohavaÔÔalohakaÑsalohÈnaÑ yena kenaci kato SÊhaÄadÊpe 
pÈdagaÓhanako bhÈjetabbo. PÈdo ca nÈma MagadhanÈÄiyÈ paÒcanÈÄimattaÑ 
gaÓhÈti, kato adhikagaÓhanako2 garubhaÓÉaÑ. ImÈni tÈva PÈÄiyaÑ ÈgatÈni 
lohabhÈjanÈni. 

 PÈÄiyaÑ pana anÈgatÈnipi bhi~gÈra paÔiggaha uÄu~ka dabbikaÔacchupÈti 
taÔÔakasaraka samugga a~gÈrakapalla dh|makaÔacchu-ÈdÊni khuddakÈni vÈ 
mahantÈni vÈ sabbÈni garubhaÓÉÈni. Patto ayathÈlakaÑ tambalohathÈlakanti 
imÈni pana bhÈjanÊyÈni. KaÑsalohavaÔÔalohabhÈjanavikati 
saÑghikaparibhogena vÈ gihivikaÔÈ vÈ vaÔÔati, puggalikaparibhogena na 
vaÔÔati. 
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kaÑsalohÈdibhÈjanaÑ saÑghassa dinnampi hi pÈrihÈriyaÑ na vaÔÔati, 
gihivikaÔanihÈreneva paribhuÒjitabbanti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. 

 ®hapetvÈ pana bhÈjanavikatiÑ aÒÒasmimpi kappiyalohabhaÓÉe aÒjanÊ 
aÒjanisalÈkÈ kaÓÓamalaharaÓÊ s|ci paÓÓas|ci khuddako pipphalako 
khuddakaÑ ÈrakaÓÔakaÑ kuÒcikÈ tÈÄaÑ kattarayaÔÔhi vedhako natthudÈnaÑ 
bhindivÈlo1 lohakuÔo lohakuÔÔi lohaguÄo lohapiÓÉi lohacakkalikaÑ aÒÒampi 
vippakatalohabhaÓÉaÑ bhÈjanÊyaÑ. Dh|manettaphÈladÊparukkha 
dÊpakapallaka olambakadÊpa itthipurisatiracchÈnagatar|pakÈni pana aÒÒÈni 
vÈ bhitticchadanakavÈÔÈdÊsu upanetabbÈni antamaso lohakhilakaÑ upÈdÈya 
sabbÈni lohabhaÓÉÈni garubhaÓÉÈniyeva honti, attanÈ laddhÈnipi pariharitvÈ 
puggalikaparibhogena na paribhuÒjitabbÈni, saÑghikaparibhogena vÈ 
gihivikaÔÈni vÈ vaÔÔanti. TipubhaÓÉepi eseva nayo. KhÊrapÈsÈÓamayÈni 
taÔÔakasarakÈdÊni garubhaÓÉÈniyeva. 

 GhaÔako pana telabhÈjanaÑ vÈ pÈdagaÓhanakato atirekameva 
garubhaÓÉaÑ. SuvaÓÓarajatahÈrak|ÔajÈtiphalikabhÈjanÈni gihivikaÔÈnipi na 
vaÔÔanti, pageva saÑghikaparibhogena vÈ puggalikaparibhogena vÈ. 
SenÈsanaparibhoge pana ÈmÈsampi anÈmÈsampi sabbaÑ vaÔÔati. 

 VÈsi-ÈdÊsu yÈva vÈsiyÈ ÔhapetvÈ daÓÉakaÔÔhacchedanaÑ vÈ 
ucchutacchanaÑ vÈ aÒÒaÑ mahÈkammaÑ kÈtuÑ na sakkÈ, ayaÑ bhÈjanÊyÈ. 
Tato mahattarÊ2 yena kenaci ÈkÈrena katÈ vÈsi garubhaÓÉameva. Pharasu 
pana antamaso vejjÈnaÑ sirÈvedhanapharasupi garubhaÓÉameva. 
KuÔhÈriyaÑ pharasusadiso eva vinicchayo. YÈ pana Èvudhasa~khepena katÈ, 
ayaÑ anÈmÈsÈ. KudÈlo antamaso catura~gulamattopi garubhaÓÉameva. 
NikhÈdanaÑ caturassamukhaÑ vÈ hotu doÓimukhaÑ vÈ va~kaÑ vÈ ujukaÑ 
vÈ, antamaso sammuÒjanidanÉakavedhanampi daÓÉabaddhaÑ ce, 
garubhaÓÉameva. SammuÒjanidaÓÉakhaÓanakaÑ pana adaÓÉakaÑ 
phalamattameva3, yaÑ sakkÈ sipÈÔikÈya pakkhipitvÈ pariharituÑ, taÑ 
bhÈjanÊyaÑ. Sikharampi nikhÈdaneneva sa~gahitaÑ. Yehi manussehi vihÈre 
vÈsi-ÈdÊni dinnÈni honti, te ca ghare daÉÉhe 
______________________________________________________________ 
 1. BheÓÉivÈlo (SÊ) bhiÓÉivÈlo (Ka) 2. MahantatarÈ (SÊ) 3. Talamattameva (SÊ) 

 



 C|Äavagga-aÔÔhakathÈ 81 

vÈ corehi vÈ vilutte “detha no bhante upakaraÓe, puna pÈkatike karissÈmÈ”ti 
vadanti dÈtabbÈ. Sace Èharanti, na vÈretabbÈ, anÈharantÈpi na codetabbÈ. 

 KammÈrataÔÔakÈracundakÈranaÄakÈramaÓikÈrapattabandhakÈnaÑ 
adhikaraÓimuÔÔhikasaÓÉÈsatulÈdÊni sabbÈni lohamaya-upakaraÓÈni saÑghe 
dinnakÈlato paÔÔhÈya garubhaÓÉÈni. TipukoÔÔakasuvaÓÓakÈracammakÈra-
upakaraÓesupi eseva nayo. AyaÑ pana viseso, tipukoÔÔaka-upakaraÓesupi 
tipucchedanasatthakaÑ suvaÓÓakÈra-upakaraÓesu 
suvaÓÓacchedanasatthakaÑ cammakÈra-upakaraÓesu 
kataparikammacammachiddanakaÑ khuddakasatthakanti imÈni 
bhÈjanÊyabhaÓÉÈni. NahÈpitatunnakÈra-upakaraÓesupi ÔhapetvÈ 
mahÈkattariÑ mahÈsaÓÉÈsaÑ mahÈpipphalakaÒca sabbaÑ bhÈjanÊyaÑ. 
MahÈkattari-ÈdÊni garubhaÓÉÈni. 

 Valli-ÈdÊsu vettavalli-ÈdikÈ yÈ kÈci aÉÉhabÈhuppamÈÓÈ valli saÑghassa 
dinnÈ vÈ tatthajÈtakÈ vÈ rakkhitagopitÈ garubhaÓÉaÑ hoti, sÈ saÑghakamme 
ca cetiyakamme ca kate sace atirekÈ hoti, puggalikakammepi upanetuÑ 
vaÔÔati. ArakkhitÈ pana garubhaÓÉameva na hoti. 
SuttamakacivÈkanÈÄikerahÊracammamayÈ rajjukÈ vÈ yottÈni vÈ vÈke ca 
nÈÄikerahÊre ca vaÔÔetvÈ katÈ ekavaÔÔÈ vÈ dvivaÔÔÈ vÈ saÑghassa dinnakÈlato 
paÔÔhÈya garubhaÓÉaÑ. SuttaÑ pana avaÔÔetvÈ dinnaÑ 
makacivÈkanÈÄikerahÊrÈ ca bhÈjanÊyÈ. Yehi panetÈni rajjukayottÈdÊni dinnÈni 
honti, te attano karaÓÊyena harantÈ na vÈretabbÈ. 

 Yo koci antamaso aÔÔha~gulas|cidaÓÉamattopi veÄu saÑghasa dinno vÈ 
tatthajÈtako vÈ rakkhitagopito garubhaÓÉaÑ, sopi saÑghakamme ca 
cetiyakamme ca kate atireko puggalikakamme dÈtuÑ vaÔÔati. 
PÈdagaÓhanakatelanÈÄi pana kattarayaÔÔhi upÈhanadaÓÉako chattadaÓÉo 
chattasalÈkÈti idamettha bhÈjanÊyabhaÓÉaÑ. DaÉÉhagehamanussÈ gaÓhitvÈ 
gacchantÈ na vÈretabbÈ. RakkhitagopitaÑ veÄuÑ gaÓhantena samakaÑ vÈ 
atirekaÑ vÈ thÈvaraÑ antamaso taÑagghanakampi1 phÈtikammaÑ katvÈ 
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gahetabbo. PhÈtikammaÑ akatvÈ gaÓhantena tattheva vaÄaÒjetabbo, 
gamanakÈle saÑghikÈvÈse ÔhapetvÈ gantabbaÑ. AsatiyÈ gahetvÈ gatena 
pahiÓitvÈ dÈtabbo. DesantaraÑ gatena sampattavihÈre saÑghikÈvÈse 
Ôhapetabbo. 

 TiÓanti muÒjaÑ pabbajaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ yaÑkiÒci tiÓaÑ. Yattha 
pana tiÓaÑ natthi, tattha paÓÓehi chÈdenti, tasmÈ paÓÓampi tiÓeneva 
sa~gahitaÑ. Iti muÒjÈdÊsu yaÑkiÒci muÔÔhippamÈÓampi tiÓaÑ tÈlapaÓÓÈdÊsu 
ca ekaÑ paÓÓampi saÑghassa dinnaÑ vÈ tatthajÈtakaÑ vÈ bahÈrÈme 
saÑghassa tiÓavatthuto1 jÈtatiÓaÑ vÈ rakkhitagopitaÑ garubhaÓÉaÑ hoti. 
Tampi saÑghakamme ca cetiyakamme ca kate atirekaÑ puggalikakamme 
dÈtuÑ vaÔÔati. DaÉÉhagehamanussÈ gahetvÈ gacchantÈ na vÈretabbÈ. 
AÔÔha~gulappamÈÓopi rittapotthako garubhaÓÉameva. 

 MattikÈ pakatimattikÈ vÈ hotu paÒcavaÓÓÈ vÈ sudhÈ vÈ 
sajjurasaka~guÔÔhasilesÈdÊsu vÈ yaÑkiÒci, dullabhaÔÔhÈne ÈnetvÈ vÈ dinnaÑ 
tatthajÈtakaÑ vÈ rakkhitagopitaÑ tÈlaphalapakkamattaÑ garubhaÓÉaÑ hoti. 
Tampi saÑghakamme ca cetiyakamme ca niÔÔhite atirekaÑ puggalikakamme 
dÈtuÑ vaÔÔati. Hi~gu hi~gulaka haritÈla manosilaÒjanÈni pana 
bhÈjanÊyabhaÓÉÈni. 

 DÈrubhaÓÉe yo koci aÔÔha~gulas|cidaÓÉamattopi dÈrubhaÓÉako 
dÈrudullabhaÔÔhÈne saÑghassa dinno vÈ tatthajÈtako vÈ rakkhitagopito, 
ayaÑ garubhaÓÉaÑ hotÊti KurundiyaÑ vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana 
sabbampi dÈru veÄu camma pÈsÈÓÈdivikatiÑ dÈrubhaÓÉena sa~gaÓhitvÈ 
“tena kho pana samayena saÑghassa Èsandiko uppanno hotÊ”ti ito paÔÔhÈya 
dÈrubhaÓÉavinicchayo vutto. 

 TatrÈyaÑ atthuddhÈro, Èsandiko satta~go bhaddapÊÔhaÑ pÊÔhikÈ 
eÄakapÈdakapÊÔhaÑ ÈmalakavaÔÔakapÊÔhaÑ2 phalakaÑ kocchaÑ 
palÈlapÊÔhakanti 
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 2. ŒmaÓÉakavaÓÔikapÊÔhaÑ (SÊ), ÈmalakavaÓÉakapÊÔhaÑ (SyÈ) 
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imesu tÈva yaÑkiÒci khuddakaÑ vÈ hotu mahantaÑ vÈ, saÑghassa dinnaÑ 
garubhaÓÉaÑ hoti. PalÈlapÊÔhena cettha kadalipattÈdipÊÔhÈnipi sa~gahitÈni. 
Byagghacamma-onaddhampi vÈÄar|paparikkhittaÑ ratanaparisibbitaÑ 
kocchakaÑ garubhaÓÉameva. 

 Va~kaphalakaÑ dÊghaphalakaÑ cÊvaradhovanaphalakaÑ 
ghaÔÔanaphalakaÑ ghaÔÔanamuggaro dantakaÔÔhacchedanagaÓÔhikÈ 
daÓÉamuggaro1 ambaÓaÑ rajanadoÓi udakapaÔicchako dÈrumayo vÈ 
dantamayo vÈ veÄumayo vÈ, sapÈdakopi apÈdakopi samuggo, maÒj|sÈ, 
pÈdagaÓhanakato atirekappamÈÓo karaÓÉo udakadoÓi udakakaÔÈhaÑ uÄu~ko 
kaÔacchu pÈnÊyasarÈvaÑ pÈnÊyasa~khoti etesupi yaÑkiÒci saÑghe dinnaÑ 
garubhaÓÉaÑ. Sa~khathÈlakaÑ pana bhÈjanÊyaÑ, tathÈ dÈrumayo 
udakatumbo. 

 PÈdakathalikamaÓÉalaÑ dÈrumayaÑ vÈ hotu coÄapaÓÓÈdimayaÑ vÈ, 
sabbaÑ garubhaÓÉaÑ. ŒdhÈrako pattapidhÈnaÑ tÈlavaÓÔaÑ bÊjanÊ 
ca~koÔakaÑ pacchi yaÔÔhisammuÒjanÊ muÔÔhisammuÒjanÊti etesupi yaÑkiÒci 
khuddakaÑ vÈ mahantaÑ vÈ dÈruveÄupaÓÓacammÈdÊsu yena kenaci kataÑ 
garubhaÓÉameva. 

 ThambhatulÈsopÈnaphalakÈdÊsu dÈrumayaÑ vÈ pÈsÈÓamayaÑ vÈ 
yaÑkiÒci gehasambhÈrar|paÑ yo koci kaÔasÈrako yaÑkiÒci 
bh|mattharaÓaÑ yaÑkiÒci akappiyacammaÑ, sabbaÑ saÑghe dinnaÑ 
garubhaÓÉaÑ, bh|mattharaÓaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. EÄakacammaÑ pana 
paccattharaÓagatikaÑ hoti, tampi garubhaÓÉameva. KappiyacammÈni 
bhÈjanÊyÈni. KurundiyaÑ pana “sabbaÑ maÒcappamÈÓaÑ cammaÑ 
garubhaÓÉan”ti vuttaÑ. 

 UdukkhalaÑ musalaÑ suppaÑ nisadaÑ nisadapoto pÈsÈÓadoÓi 
pÈsÈÓakaÔÈhaÑ turivemabhastÈdi sabbaÑ pesakÈrÈdibhaÓÉaÑ, sabbaÑ 
kasibhaÓÉaÑ, sabbaÑ cakkayuttakayÈnaÑ garubhaÓÉameva. MaÒcapÈdo 
maÒca-aÔanÊ pÊÔhapÈdo pÊÔha-aÔanÊ vÈsipharasu-ÈdÊnaÑ daÓÉÈti etesu 
yaÑkiÒci vippakatatacchanakammaÑ aniÔÔhitameva bhÈjanÊyaÑ, 
tacchitamaÔÔhaÑ pana garubhaÓÉaÑ hoti. AnuÒÒÈtavÈsiyÈ pana daÓÉo 
chattamuÔÔhipaÓÓaÑ kattarayaÔÔhi upÈhanÈ araÓisahitaÑ dhammakaraÓo 
pÈdagaÓhanakato anatirittaÑ ÈmalakatumbaÑ ÈmalakaghaÔo lÈbukatumbaÑ 
lÈbughaÔo visÈÓakatumbanti sabbametaÑ bhÈjanÊyaÑ, tato mahantataraÑ 
garubhaÓÉaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DaÓÉamuggaro nÈvÈ (SÊ) 
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 Hatthidanto vÈ yaÑkiÒci visÈÓaÑ vÈ atacchitaÑ yathÈjÈtameva1 
bhÈjanÊyaÑ, tehi katamaÒcapÈdÈdÊsu purimasadisoyeva vinicchayo. 
TacchitaniÔÔhitopi hi~gukaraÓÉako aÒjanakaraÓÉako gaÓÔhikÈ vidho aÒjanÊ 
aÒjanisalÈkÈ udakapuÒchanÊti idaÑ sabbaÑ bhÈjanÊyameva. 

 MattikÈbhaÓÉe sabbaÑ manussÈnaÑ upabhogaparibhogaÑ 
ghaÔapiÔharÈdi2 kulÈlabhÈjanaÑ pattakaÔÈhaÑ a~gÈrakaÔÈhaÑ 
dh|madÈnakaÑ dÊparukkhato dÊpakapallikÈ cayaniÔÔhakÈ chadaniÔÔhakÈ 
thupikÈti saÑghassa dinnakÈlato paÔÔhÈya garubhaÓÉaÑ, pÈdagaÓhanakato 
anatirittappamÈÓo pana ghaÔako pattaÑ thÈlakaÑ kaÒcanako kuÓÉikÈti 
idamettha bhÈjanÊyabhaÓÉaÑ. YathÈ ca mattikÈbhaÓÉe, evaÑ lohabhaÓÉepi 
kuÓÉikÈ bhÈjanÊyakoÔÔhÈsameva bhajatÊti ayamettha anupubbikathÈ. 
 

NavakammadÈnakathÈ 

 323. BhaÓÉikÈÔÔhapanamattenÈti3 dvÈrabÈhÈnaÑ upari 
kapotabhaÓÉikayojanamattena. ParibhaÓÉakaraÓamattenÈti 
gomayaparibhaÓÉakasÈvaparibhaÓÉakaraÓamattena. Dh|makÈlikanti idaÑ 
yÈvassa citakadh|mo na paÒÒÈyati, tÈva ayaÑ vihÈro etassevÈti evaÑ 
dh|makÈle apaloketvÈ katapariyositaÑ vihÈraÑ denti. Vippakatanti ettha 
vippakato nÈma yÈva gopÈnasiyo na Èrohanti. GopÈnasÊsu pana ÈruÄhÈsu 
bahukato nÈma hoti, tasmÈ tato paÔÔhÈya na dÈtabbo, kiÒcideva samÈdapetvÈ 
kÈressati. Khuddake vihÈre kammaÑ oloketvÈ chappaÒcavassikanti 
kammaÑ oloketvÈ catuhatthavihÈre catuvassikaÑ, paÒcahatthe 
paÒcavassikaÑ, chahatthe chavassikaÑ dÈtabbaÑ. AÉÉhayogo pana yasmÈ 
sattaÔÔhahattho hoti, tasmÈ ettha “sattaÔÔhavassikan”ti vuttaÑ. Sace pana so 
navahattho hoti, navavassikampi dÈtabbaÑ. Mahallake pana dasahatthe 
ekÈdasahatthe vihÈre vÈ pÈsÈde vÈ dasavassikaÑ vÈ ekÈdasavassikaÑ vÈ 
dÈtabbaÑ. DvÈdasahatthe pana kato adhike vÈ lohapÈsÈdasadisepi 
dvÈdasavassikameva dÈtabbaÑ, na tato uttari. 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈbhatameva (SÊ) 2. GhaÔapidhÈnÈdi (SyÈ) 3. GaÓÉikÈthapanamattenÈti (SÊ) 
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 Navakammiko bhikkhu antovasse taÑ ÈvÈsaÑ labhati, utukÈle 
paÔibÈhituÑ na labhati. Sace so ÈvÈso jÊrati, ÈvÈsasÈmikassa vÈ tassa vaÑse 
uppannassa vÈ kassaci kathetabbaÑ “ÈvÈso te nassati, jaggatha etaÑ 
ÈvÈsan”ti. Sace so na sakkoti, bhikkh|hi ÒÈtÊ vÈ upaÔÔhÈke vÈ samÈdapetvÈ 
jaggitabbo. Sace tepi na sakkonti, saÑghikena paccayena jaggitabbo. 
Tasmimpi asati ekaÑ ÈvÈsaÑ vissajjetvÈ avasesÈ jaggitabbÈ. Bah| 
vissajjetvÈ ekaÑ saÓÔhÈpetumpi vaÔÔatiyeva. 

 Dubbhikkhe bhikkh|su pakkantesu sabbe ÈvÈsÈ nassanti, tasmÈ ekaÑ 
vÈ dve vÈ tayo vÈ ÈvÈse vissajjetvÈ tato yÈgubhattacÊvarÈdÊni 
paribhuÒjantehi sesÈvÈsÈ jaggitabbÈyeva. KurundiyaÑ pana vuttaÑ 
“saÑghike paccaye asati eko bhikkhu ‘tuyhaÑ ekaÑ maÒcaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
jaggÈhÊ’ti vattabbo. Sace bahutaraÑ icchati, tibhÈgaÑ vÈ upaÉÉhabhÈgaÑ vÈ 
datvÈpi jaggÈpetabbaÑ. Atha thambhamattamevettha avasiÔÔhaÑ, 
bahukammaÑ kÈtabbanti na icchati, ‘tuyhaÑ puggalikameva katvÈ jagga, 
evampi hi saÑghassa bhaÓÉakaÔÔhapanaÔÔhÈnaÑ navakÈnaÒca vasanaÔÔhÈnaÑ 
labhissatÊ’ti jaggÈpetabbo. EvaÑ jaggito pana tasmiÑ jÊvante puggaliko hoti, 
mate saÑghikoyeva. Sace saddhivihÈrikÈnaÑ dÈtukÈmo hoti, kammaÑ 
oloketvÈ tibhÈgaÑ vÈ upaÉÉhaÑ vÈ puggalikaÑ katvÈ jaggÈpetabbo. 
EvaÒhi1 saddhivihÈrikÈnaÑ dÈtuÑ labhati. EvaÑ jagganake pana asati ekaÑ 
ÈvÈsaÑ vissajjetvÈti-ÈdinÈ nayena jaggÈpetabbo”ti. 

 Idampi ca aÒÒaÑ tattheva vuttaÑ–dve bhikkh| saÑghikaÑ bh|miÑ 
gahetvÈ sodhetvÈ saÑghikaÑ senÈsanaÑ karonti, yena sÈ bh|mi paÔhamaÑ 
gahitÈ, so sÈmÊ. Ubhopi puggalikaÑ karonti, soyeva sÈmÊ. So saÑghikaÑ 
karoti, itaro puggalikaÑ karoti, aÒÒaÑ ce bahu senÈsanaÔÔhÈnaÑ atthi, 
puggalikaÑ karontopi na vÈretabbo. AÒÒasmiÑ pana tÈdise patir|pe ÔhÈne 
asati taÑ paÔibÈhitvÈ saÑghikaÑ karonteneva kÈtabbaÑ. YaÑ pana tassa 
tattha vayakammaÑ kataÑ, taÑ dÈtabbaÑ. Sace pana katÈvÈse vÈ 
ÈvÈsakaraÓaÔÔhÈne vÈ chÈy|pagaphal|pagarukkhÈ honti, 
______________________________________________________________ 
 1. EtaÒhi (SÊ) 
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apaloketvÈ hÈretabbÈ. PuggalikÈ ce honti, sÈmikÈ ÈpucchitabbÈ. No ce denti, 
yÈvatatiyaÑ ÈpucchitvÈ rukkha-agghanakam|laÑ dassÈmÈti hÈretabbÈ. 

 Yo pana saÑghikavallimattampi aggahetvÈ Èharimena upakaraÓena 
saÑghikÈya bh|miyÈ puggalikavihÈraÑ kÈreti, upaÉÉhuÑ saÑghikaÑ hoti, 
upaÉÉhaÑ puggalikaÑ. PÈsÈdo ce hoti, heÔÔhÈpÈsÈdo saÑghiko, upari 
puggaliko. Sace so heÔÔhÈpÈsÈdaÑ icchati, tassa hoti. Atha heÔÔhÈ ca upari ca 
icchati, ubhayattha upaÉÉhaÑ labhati. Dve senÈsanÈni kÈreti, ekaÑ 
saÑghikaÑ, ekaÑ puggalikaÑ. Sace vihÈre uÔÔhitena dabbasambhÈrena 
kÈreti, tatiyabhÈgaÑ labhati. Sace akataÔÔhÈne cayaÑ vÈ pamukhaÑ vÈ 
karoti, bahikuÔÔe upaÉÉhaÑ saÑghassa, upaÉÉhaÑ tassa. Atha mahantaÑ 
visamaÑ p|retvÈ apade padaÑ dassetvÈ kataÑ hoti, anissaro tattha saÑgho. 

 EkaÑ varaseyyanti ettha navakammadÈnaÔÔhÈne vÈ vassaggena 
pattaÔÔhÈne vÈ yaÑ icchati, taÑ ekaÑ varaseyyaÑ anujÈnÈmÊti attho. 

 Pariyosite pakkamati, tassevetanti puna ÈgantvÈ vasantassa antovassaÑ 
tasseva taÑ, anÈgacchantassa pana saddhivihÈrikÈdayo gahetuÑ na labhanti. 
 

AÒÒatraparibhogapaÔikkhepÈdikathÈ 

 324. NÈtiharantÊti aÒÒatra haritvÈ na paribhuÒjanti. GuttatthÈyÈti yaÑ 
tattha maÒcapÊÔhÈdi, tassa guttatthÈya taÑ aÒÒatra harituÑ anujÈnÈmÊti 
attho. TasmÈ taÑ aÒÒatra haritvÈ saÑghikaparibhogena paribhuÒjantassa 
naÔÔhaÑ sunaÔÔhaÑ, jiÓÓaÑ sujiÓÓaÑ. Sace arogaÑ, tasmiÑ vihÈre 
paÔisa~khate puna pÈkatikaÑ kÈtabbaÑ. Puggalikaparibhogena paribhuÒjato 
naÔÔhaÑ vÈ jiÓÓaÑ vÈ gÊvÈ hoti, tasmiÑ paÔisa~khate dÈtabbameva. Sace tato 
gopÈnasi-ÈdÊni gahetvÈ aÒÒasmiÑ saÑghikÈvÈse yojenti, suyojitÈni. 
PuggalikÈvÈse yojentehi pana m|laÑ vÈ dÈtabbaÑ, paÔipÈkatikaÑ vÈ 
kÈtabbaÑ. ChaÉÉitavihÈrato maÒcapÊÔhÈdÊni theyyacittena gaÓhanto 
uddhÈreyeva bhaÓÉagghena kÈretabbo. Puna ÈvÈsikakÈle dassÈmÊti gahetvÈ 
saÑghikaparibhogena paribhuÒjantassa naÔÔhaÑ sunaÔÔhaÑ, jiÓÓaÑ 
sujiÓÓaÑ. ArogaÒce, pÈkatikaÑ 
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kÈtabbaÑ. Puggalikaparibhogena paribhuÒjantassa naÔÔhaÑ gÊvÈ hoti. Tato 
dvÈravÈtapÈnÈdÊni saÑghikÈvÈse vÈ puggalikÈvÈse vÈ yojitÈni 
paÔidÈtabbÈniyeva. 

 PhÈtikammatthÈyÈti vaÉÉhikammatthÈya. PhÈtikammaÒcettha samakaÑ 
vÈ atirekaÑ vÈ agghanakaÑ maÒcapÊÔhÈdisenÈsanameva vaÔÔati. 

 Cakkalikanti kambalÈdÊhi veÔhetvÈ katacakkalikaÑ. Allehi pÈdehÊti yehi 
akkantaÔÔhÈne udakaÑ paÒÒÈyati, evar|pehi pÈdehi paribhaÓÉakatabh|mi vÈ 
senÈsanaÑ vÈ na akkamitabbaÑ. Sace pana udakasinehamattameva 
paÒÒÈyati, na udakaÑ, vaÔÔati. PÈdapuÒchaniÑ pana allapÈdehipi akkamituÑ 
vaÔÔatiyeva. Sa-upÈhanena dhotapÈdehi akkamitabbaÔÔhÈneyeva na vaÔÔati. 

 CoÄakena paliveÔhetunti sudhÈbh|miyaÑ vÈ paribhaÓÉabh|miyaÑ vÈ 
sace taÔÔikÈ vÈ kaÔasÈrako vÈ natthi, coÄakena pÈdÈ veÔhetabbÈ. TasmiÑ asati 
paÓÓampi attharituÑ vaÔÔati, kiÒci anattharitvÈ Ôhapentassa pana dukkaÔaÑ. 
Yadi pana tattha nevÈsikÈ anatthatÈyapi bh|miyÈ Ôhapenti, adhotapÈdehipi 
vaÄaÒjenti, tatheva vaÄaÒjetuÑ vaÔÔati. 

 Na bhikkhave parikammakatÈ bhittÊti setabhitti vÈ cittakammakatÈ vÈ. 
Na kevalaÒca bhittimeva, dvÈrampi vÈtapÈnampi apassenaphalakampi 
pÈsÈÓatthambhampi rukkhatthambhampi cÊvarena vÈ kenaci vÈ 
appaÔicchÈdetvÈ apassayituÑ na labbhatiyeva. 

 DhotapÈdakÈti dhotapÈdakÈ hutvÈ dhotehi pÈdehi akkamitabbaÔÔhÈne 
nipajjituÑ kukkuccÈyanti. DhotapÈdaketipi pÈÔho, dhotehi pÈdehi 
akkamitabbaÔÔhÈnassetaÑ adhivacanaÑ. PaccattharitvÈti paribhaÓÉakataÑ 
bh|miÑ vÈ bh|mattharaÓasenÈsanaÑ vÈ saÑghikamaÒcapÊÔhaÑ vÈ attano 
santakena paccattharaÓena paccattharitvÈva nipajjitabbaÑ. Sace niddÈyatopi 
paccattharaÓe sa~kuÔite1 koci sarÊrÈvayavo maÒcaÑ vÈ pÊÔhaÑ vÈ phusati, 
Èpattiyeva. Lomesu pana lomagaÓanÈya Èpattiyeva. ParibhogasÊsena 
apassayantassÈpi eseva nayo. HatthatalapÈdatalehi pana phusituÑ vÈ 
akkamituÑ vÈ vaÔÔati. MaÒcapÊÔhaÑ nÊharantassa kÈye paÔihaÒÒati, anÈpatti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~kucite (SÊ) 
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SaÑghabhattÈdi-anujÈnanakathÈ 

 325. Na sakkonti saÑghabhattaÑ kÈtunti sakalassa saÑghassa bhattaÑ 
kÈtuÑ na sakkonti. Uddesabhattanti-ÈdÊsu ekaÑ vÈ dve vÈ -pa- dasa vÈ 
bhikkh| saÑghato uddisitvÈ dethÈti evaÑ uddesena laddhabhikkh|naÑ 
bhattaÑ kÈtuÑ icchanti. Apare tatheva bhikkh| paricchinditvÈ nimantetvÈ 
tesaÑ bhattaÑ kÈtuÑ icchanti, apare salÈkÈyo chinditvÈ. Apare pakkhikaÑ, 
uposathikaÑ, pÈÔipadikanti evaÑ niyÈmetvÈ ekassa vÈ dvinnaÑ vÈ -pa- 
dasannaÑ vÈ bhikkh|naÑ bhattaÑ kÈtuÑ icchanti. Iti etÈni bhattÈni 
uddesabhattaÑ nimantananti imaÑ vohÈraÑ pattÈni. YasmÈ pana te sacepi 
dubbhikkhe na sakkonti, subhikkhe jÈte pana puna saÑghabhattaÑ kÈtuÑ 
sakkhissanti, tasmÈ BhagavÈ tampi anto katvÈ anujÈnÈmi bhikkhave 
saÑghabhattaÑ uddesabhattanti-ÈdimÈha. 

 Tattha saÑghabhatte ÔhitikÈ nÈma natthi, tasmÈ “amhÈkaÑ ajja dasa 
dvÈdasa divasÈ bhuÒjantÈnaÑ, idÈni aÒÒato bhikkh| ÈnethÈ”ti na evaÑ 
tattha vattabbaÑ. “Purimadivasesu amhehi na laddhaÑ, idÈni taÑ amhÈkaÑ 
gÈhethÈ”ti evampi vattuÑ na labbhati. TaÑ hi ÈgatÈgatÈnaÑ pÈpuÓÈtiyeva. 
 

UddesabhattakathÈ 

 UddesabhattÈdÊsu pana ayaÑ nayo–raÒÒo vÈ rÈjamahÈmattena vÈ 
saÑghato uddisitvÈ “ettake bhikkh| ÈnethÈ”ti pahite kÈlaÑ ghosetvÈ ÔhitikÈ 
pucchitabbÈ. Sace atthi, tato paÔÔhÈya gÈhetabbaÑ. No ce, therÈsanato 
paÔÔhÈya gÈhetabbaÑ. Uddesakena piÓÉapÈtikÈnampi na atikkÈmetabbaÑ. Te 
pana dhuta~gaÑ rakkhantÈ sayameva atikkamissanti. EvaÑ gÈhiyamÈne 
alasajÈtikÈ mahÈtherÈ pacchÈ Ègacchanti, “bhante vÊsativassÈnaÑ gÈhiyati, 
tumhÈkaÑ ÔhitikÈ atikkantÈ”ti na vattabbÈ, ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ tesaÑ gÈhetvÈ 
pacchÈ ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. “AsukavihÈre bahu uddesabhattaÑ 
uppannan”ti sutvÈ yojanantarikavihÈratopi bhikkh| Ègacchanti, 
sampattasampattÈnaÑ ÔhitaÔÔhÈnato paÔÔhÈya gÈhetabbaÑ. AsampattÈnampi 
upacÈrasÊmaÑ paviÔÔhÈnaÑ antevÈsikÈdÊsu 
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gaÓhantesu gÈhetabbameva. Bahi-upacÈrasÊmÈya ÔhitÈnaÑ gÈhethÈti1 
vadanti, na gÈhetabbaÑ. Sace pana upacÈrasÊmaÑ okkantehi ekÈbaddhÈ 
hutvÈ attano vihÈradvÈre vÈ antovihÈreyeva vÈ honti, parisÈvasena vaÉÉhitÈ 
nÈma sÊmÈ hoti, tasmÈ gÈhetabbaÑ. SaÑghanavakassa dinnepi pacchÈ 
ÈgatÈnaÑ gÈhetabbameva. DutiyabhÈge pana therÈsanaÑ ÈruÄhe puna 
ÈgatÈnaÑ paÔhamabhÈgo na pÈpuÓÈti, dutiyabhÈgato vassaggena 
gÈhetabbaÑ. 

 EkasmiÑ vihÈre ekaÑ bhattuddesaÔÔhÈnaÑ paricchinditvÈ 
gÈvutappamÈÓÈyapi upacÈrasÊmÈya yattha katthaci ÈrocitaÑ uddesabhattaÑ 
tasmiÑyeva bhattuddesaÔÔhÈne gÈhetabbaÑ. Eko ekassa bhikkhuno pahiÓÈti 
“svepi saÑghato uddisitvÈ dasa bhikkh| pahiÓathÈ”ti, tena so attho 
bhattuddesakassa Èrocetabbo. Sace taÑ divasaÑ pamussati, dutiyadivase 
pÈtova Èrocetabbo. Atha pamussitvÈva piÓÉÈya pavisanto sarati, yÈva 
upacÈrasÊmaÑ nÈtikkamati, tÈva yÈ bhojanasÈlÈya pakatiÔÔhitikÈ, tassÈyeva 
vasena gÈhetabbaÑ. Sacepi upacÈrasÊmaÑ atikkantÈ bhikkh| ca 
upacÈrasÊmaÔÔhakehi ekÈbaddhÈ honti, aÒÒamaÒÒaÑ dvÈdasahatthantaraÑ 
avijahitvÈ gacchanti, pakatiÔÔhitikÈya vasena gÈhetabbaÑ. Bhikkh|naÑ pana 
tÈdise ekÈbaddhe asati bahi-upacÈrasÊmÈya yasmiÑ ÔhÈne sarati, tattha 
navaÑ ÔhitikaÑ katvÈ gÈhetabbaÑ. AntogÈme ÈsanasÈlÈya sarantena 
ÈsanasÈlÈya ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. Yattha katthaci saritÈ gÈhetabbameva, 
agÈhetuÑ na vaÔÔati. Na hi etaÑ dutiyadivase labbhatÊti2. 

 Sace sakavihÈrato3 aÒÒaÑ vihÈraÑ gacchante bhikkh| disvÈ koci 
uddesabhattaÑ uddisÈpeti, yÈva anto-upacÈre vÈ upacÈrasÊmaÔÔhakehi 
saddhiÑ vuttanayena ekÈbaddhÈ vÈ honti, tÈva sakavihÈre ÔhitikÈvaseneva 
gÈhetabbaÑ. Bahi-upacÈre ÔhitÈnaÑ dinnaÑ pana “saÑghato bhante ettake 
nÈma bhikkh| uddisathÈ”ti vutte sampattÈnaÑ gÈhetabbaÑ. Tattha 
dvÈdasahatthantaraÑ avijahitvÈ ekÈbaddhanayena d|re ÔhitÈpi 
sampattÈyevÈti veditabbaÑ. Sace yaÑ vihÈraÑ gacchanti, tattha paviÔÔhÈnaÑ 
Èrocenti, tassa vihÈrassa ÔhitikÈvasena gÈhetabbaÑ. Sacepi gÈmadvÈre vÈ 
vÊthiyaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. GÈhetabbÈti (SÊ) 2. PaÔilabbhatÊti (SÊ) 3. PakativihÈrato (Ka) 
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catukke vÈ antaraghare vÈ bhikkh| disvÈ koci saÑghuddesaÑ Èroceti, 
tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne anto-upacÈragatÈnaÑ gÈhetabbaÑ. 

 Ghar|pacÈro cettha ekaÑ gharaÑ ek|pacÈraÑ, ekaÑ gharaÑ 
nÈn|pÈcÈraÑ, nÈnÈgharaÑ ek|pacÈraÑ, nÈnÈgharaÑ nÈn|pacÈranti imesaÑ 
vasena veditabbo. Tattha yaÑ ekakulassa gharaÑ ekavaÄaÒjaÑ hoti, taÑ 
suppapÈtaparicchedassa anto ek|pacÈraÑ nÈma. Tatthuppanno uddesalÈbho 
tasmiÑ upacÈre bhikkhÈcÈravattenapi ÔhitÈnaÑ sabbesaÑ pÈpuÓÈti. EtaÑ 
ekaÑ gharaÑ ek|pacÈraÑ nÈma. 

 YaÑ pana ekaÑ gharaÑ dvinnaÑ bhariyÈnaÑ sukhavihÈratthÈya majjhe 
bhittiÑ uÔÔhÈpetvÈ nÈnÈdvÈravaÄaÒjaÑ kataÑ, tatthuppanno uddesalÈbho 
bhitti-antarikassa na pÈpuÓÈti, tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne nisinnasseva pÈpuÓÈti. 
EtaÑ ekaÑ gharaÑ nÈn|pacÈraÑ nÈma. 

 YasmiÑ pana ghare bah| bhikkh| nimantetvÈ antogehato paÔÔhÈya 
ekÈbaddhe katvÈ paÔivissakagharÈnipi p|retvÈ nisÊdÈpenti, tatthuppanno 
uddesalÈbho sabbesaÑ pÈpuÓÈti. Yampi nÈnÈkulassa nivesanaÑ majjhe 
bhittiÑ akatvÈ ekadvÈreneva vaÄaÒjanti, tatrÈpi eseva nayo. EtaÑ 
nÈnÈgharaÑ ek|pacÈraÑ nÈma. 

 Yo pana nÈnÈnivesanesu nisinnÈnaÑ bhikkh|naÑ uddesalÈbho 
uppajjati, kiÒcÈpi bhitticchiddena bhikkh| dissanti, tasmiÑ tasmiÑ nivesane 
nisinnÈnaÑyeva pÈpuÓÈti. EtaÑ nÈnÈgharaÑ nÈn|pacÈraÑ nÈma. 

 Yo pana gÈmadvÈravÊthicatukkesu aÒÒatarasmiÑ ÔhÈne uddesabhattaÑ 
labhitvÈ aÒÒasmiÑ bhikkhusmiÑ asati attanova pÈpuÓÈpetvÈ dutiyadivasepi 
tasmiÑyeva ÔhÈne aÒÒaÑ labhati, tena yaÑ aÒÒaÑ navakaÑ vÈ vuÉÉhaÑ vÈ 
bhikkhuÑ passati, tassa gÈhetabbaÑ. Sace koci natthi, attanova pÈpetvÈ 
bhuÒjitabbaÑ. 

 Sace ÈsanasÈlÈya nisÊditvÈ kÈlaÑ paÔimÈnentesu bhikkh|su koci ÈgantvÈ 
“saÑghuddesapattaÑ detha, uddesapattaÑ detha, saÑghato uddisitvÈ pattaÑ 
detha, saÑghikaÑ pattaÑ dethÈ”ti vÈ vadati, uddesapattaÑ ÔhitikÈya gÈhetvÈ 
dÈtabbaÑ. “SaÑghuddesabhikkhuÑ detha, saÑghato uddisitvÈ bhikkhuÑ 
detha, saÑghikaÑ bhikkhuÑ dethÈ”ti vuttepi eseva nayo. 
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 Uddesako panettha pesalo lajjÊ medhÈvÊ icchitabbo, tena tikkhattuÑ 
ÔhitikaÑ pucchitvÈ sace koci ÔhitikaÑ jÈnanto natthi, therÈsanato 
gÈhetabbaÑ. Sace pana “ahaÑ jÈnÈmi, dasavassena laddhan”ti koci bhaÓati, 
“atthÈvuso dasavassÈ bhikkh|”ti pucchitabbaÑ. Sace tassa sutvÈ 
“dasavassamha dasavassamhÈ”ti bah| Ègacchanti, “tuyhaÑ pÈpuÓÈti, 
tuyhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti avatvÈ “sabbe appasaddÈ hothÈ”ti vatvÈ paÔipÈÔiyÈ 
ÔhapetabbÈ. ®hapetvÈ “kati icchathÈ”ti upÈsako pucchitabbo. “Ettake nÈma 
bhante bhikkh|”ti vutte “tuyhaÑ pÈpuÓÈti, tuyhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti avatvÈ 
sabbanavakassa vassaggaÒca utu ca divasabhÈgo ca chÈyÈ ca pucchitabbÈ. 
Sace chÈyÈyapi pucchiyamÈnÈya aÒÒo vuÉÉhataro Ègacchati, tassa 
dÈtabbaÑ. Atha chÈyaÑ pucchitvÈ “tuyhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti vutte vuÉÉhataro 
Ègacchati, na labhati. KathÈpapaÒcena hi nisinnassÈpi niddÈyantassÈpi 
gÈhitaÑ suggÈhitaÑ, atikkantaÑ su-atikkantaÑ. BhÈjanÊyabhaÓÉaÑ hi 
nÈmetaÑ sampattasseva pÈpuÓÈti, tattha sampattabhÈvo upacÈrena 
paricchinditabbo. ŒsanasÈlÈya ca antoparikkhepo upacÈro, tasmiÑ Ôhitassa 
lÈbho pÈpuÓÈtÊti. 

 Koci ÈsanasÈlato aÔÔha uddesapatte ÈharÈpetvÈ satta patte 
paÓÊtabhojanÈnaÑ, ekaÑ udakassa p|retvÈ ÈsanasÈlÈyaÑ pahiÓÈti, gahetvÈ 
ÈgatÈ kiÒci avatvÈ bhikkh|naÑ hatthesu patiÔÔhÈpetvÈ pakkamanti. Yena 
yaÑ laddhaÑ, tasseva taÑ hoti. Yena pana udakaÑ laddhaÑ, tassa 
atikkantampi ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ uddesabhattaÑ gÈhetabbaÑ. TaÒca 
l|khaÑ vÈ labhatu paÓÊtaÑ vÈ ticÊvaraparivÈraÑ vÈ, tassevetaÑ. ¢diso hissa 
puÒÒaviseso. UdakaÑ pana yasmÈ ÈmisaÑ na hoti, tasmÈ aÒÒaÑ 
uddesabhattaÑ labbhati. 

 Sace pana te gahetvÈ “idaÑ kira bhante sabbaÑ bhÈjetvÈ bhuÒjathÈ”ti 
vatvÈ gacchanti, sabbehi bhÈjetvÈ bhuÒjitvÈ udakaÑ pÈtabbaÑ. SaÑghato 
uddisitvÈ “aÔÔha mahÈthere detha, majjhime detha, navake detha, 
paripuÓÓavassasÈmaÓere detha, majjhimabhÈÓakÈdayo detha, mayhaÑ 
ÒÈtibhikkh| dethÈ”ti vadantassa pana “upÈsaka tvaÑ evaÑ vadasi, ÔhitikÈya 
pana tesaÑ na pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ ÔhitikÈvaseneva dÈtabbÈ. 
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daharasÈmaÓerehi pana uddesabhattesu laddhesu sace dÈyakÈnaÑ ghare 
ma~galaÑ hoti, “tumhÈkaÑ ÈcariyupajjhÈye pesethÈ”ti vattabbaÑ. 

 YasmiÑ pana uddesabhatte paÔhamabhÈgo sÈmaÓerÈnaÑ pÈpuÓÈti, 
anubhÈgo mahÈtherÈnaÑ, na tattha sÈmaÓerÈ “mayaÑ paÔhamabhÈgaÑ 
labhimhÈ”ti purato gantuÑ labhanti, yathÈpaÔipÈÔiyÈ eva gantabbaÑ. 
“SaÑghato uddisitvÈ tumhe ethÈ”ti vutte “mayhaÑ aÒÒadÈpi jÈnissasi, 
ÔhitikÈ pana evaÑ gacchatÊ”ti ÔhitikÈvaseneva gÈhetabbaÑ. Atha 
“saÑghuddesapattaÑ dethÈ”ti vatvÈ agÈhiteyeva patte yassa kassaci pattaÑ 
gahetvÈ p|retvÈ Èharati, ÈhaÔampi ÔhitikÈya eva gÈhetabbaÑ. 

 Eko “saÑghuddesapattaÑ ÈharÈ”ti pesito “bhante ekaÑ pattaÑ detha, 
nimantanabhattaÑ ÈharissÈmÊ”ti vadati, so ce uddesabhattagharato ayaÑ 
Ègatoti ÒatvÈ bhikkh|hi “nanu tvaÑ asukagharato Ègato”ti vutto “Èma 
bhante, na nimantanabhattaÑ, uddesabhattan”ti bhaÓati, ÔhitikÈya 
gahetabbaÑ. Yo pana “ekaÑ pattaÑ ÈharÈ”ti vutto “kinti vatvÈ ÈharÈmÊ”ti 
vatvÈ “yathÈ te ruccatÊ”ti vutto Ègacchati, ayaÑ vissaÔÔhad|to nÈma. 
UddesapattaÑ vÈ paÔipÈÔipattaÑ vÈ puggalikapattaÑ vÈ yaÑ icchati, taÑ 
tassa dÈtabbaÑ. Eko bÈlo abyatto uddesapattaÑ ÈharÈti pesito vattuÑ na 
jÈnÈti, tuÓhÊbh|to tiÔÔhati, so “kassa santikaÑ ÈgatosÊ”ti vÈ “kassa pattaÑ 
harissasÊ”ti vÈ na vattabbo. EvaÑ hi vutto pucchÈsabhÈgena “tumhÈkaÑ 
santikaÑ ÈgatomhÊ”ti “tumhÈkaÑ pattaÑ harissÈmÊ”ti vÈ vadeyya, tato taÑ 
bhikkhuÑ aÒÒe bhikkh| jigucchantÈ na olokeyyuÑ. “KuhiÑ gacchasi, kiÑ 
karonto ÈhiÓÉasÊ”ti pana vattabbo. Tassa “uddesapattatthÈya ÈgatomhÊ”ti 
vadantassa gÈhetvÈ patto dÈtabbo. 

 EkÈ k|ÔaÔÔhitikÈ nÈma hoti. RaÒÒo vÈ hi rÈjamahÈmattassa vÈ gehe 
atipaÓÊtÈni aÔÔha uddesabhattÈni niccaÑ diyyanti, tÈni ekacÈrikabhattÈni 
katvÈ bhikkh| visuÑ ÔhitikÈya paribhuÒjanti. Ekacce bhikkh| “sve dÈni 
amhÈkaÑ pÈpuÓissantÊ”ti attano ÔhitikaÑ sallakkhetvÈ gatÈ, tesu 
anÈgatesuyeva aÒÒe ÈgantukÈ bhikkh| ÈgantvÈ 
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ÈsanasÈlÈya nisÊdanti, ta~khaÓaÒÒeva rÈjapurisÈ ÈgantvÈ “paÓÊtabhattapatte 
dethÈ”ti vadanti, ÈgantukÈ ÔhitikaÑ ajÈnantÈ gÈhenti, ta~khaÓaÒÒeva ca 
ÔhitikaÑ jÈnanakabhikkh| ÈgantvÈ “kiÑ gÈhethÈ”ti vadanti. RÈjagehe 
paÓÊtabhattanti. Kativassato paÔÔhÈyÈti. Ettakavassato nÈmÈti. MÈ gÈhethÈti 
nivÈretvÈ ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ, gÈhite Ègatehipi pattadÈnakÈle Ègatehipi 
dinnakÈle Ègatehipi rÈjagehato patte p|retvÈ ÈhaÔakÈle Ègatehipi, rÈjÈ “ajja 
bhikkh|yeva Ègacchant|”ti pesetvÈ bhikkh|naÑyeva hatthe piÓÉapÈtaÑ 
deti, evaÑ dinnapiÓÉapÈtaÑ gahetvÈ ÈgatakÈle Ègatehipi ÔhitikaÑ 
jÈnanakabhikkh|hi mÈ bhuÒjitthÈti vÈretvÈ ÔhitikÈyameva gÈhetabbaÑ. 

 Atha ne rÈjÈ bhojetvÈ pattepi nesaÑ p|retvÈ deti, yaÑ ÈhaÔaÑ, taÑ 
ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. Sace pana “mÈ tucchahatthÈ gacchant|”ti thokameva 
pattesu pakkhittaÑ hoti, taÑ na gÈhetabbaÑ. Atha bhuÒjitvÈ tucchapattÈva 
Ègacchanti, yaÑ tehi bhuttaÑ, taÑ nesaÑ gÊvÈ gÊvÈ hotÊti MahÈsumatthero 
Èha. MahÈpadumatthero panÈha “gÊvÈkiccaÑ ettha natthi, ÔhitikaÑ pana 
ajÈnantehi yÈva jÈnanakÈ Ègacchanti, tÈva nisÊditabbaÑ siyÈ, evaÑ santepi 
bhuttaÑ subhuttaÑ, idÈni pattaÔÔhÈnena gÈhetabban”ti. 

 Eko ticÊvaraparivÈro satagghanako piÓÉapÈto avassikassa bhikkhuno 
patto, vihÈre ca “evar|po piÓÉapÈto avassikassa patto”ti likhitvÈ ÔhapesuÑ. 
Atha saÔÔhivassaccayena aÒÒo tathÈr|po piÓÉapÈto uppanno, ayaÑ kiÑ 
avassikaÔÔhitikÈya gÈhetabbo, udÈhu saÔÔhivassikaÔÔhikÈyÈti. 
SaÔÔhivassikaÔÔhitikÈyÈti vuttaÑ, ayaÑ hi bhikkhu ÔhitikaÑ gahetvÈyeva 
vaÉÉhitoti. 

 Eko uddesabhattaÑ bhuÒjitvÈ sÈmaÓero jÈto, puna taÑ bhattaÑ 
sÈmaÓeraÔÔhitikÈya pattaÑ gaÓhituÑ labhati. AyaÑ kira antarÈbhaÔÔhako 
nÈma. Yo pana paripuÓÓavasso sÈmaÓero “sve uddesabhattaÑ labhissatÊ”ti 
ajjeva upasampajjati, atikkantÈ tassa ÔhitikÈ. Ekassa bhikkhuno 
uddesabhattaÑ pattaÑ, patto cassa na tuccho hoti, so aÒÒassa samÊpe 
nisinnassa pattaÑ dÈpeti, taÒce theyyÈya haranti, gÊvÈ 
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hoti. Sace pana so bhikkhu mayhaÑ pattaÑ dammÊti sayameva deti, assa 
gÊvÈ na hoti. AthÈpi tena bhattena anatthiko hutvÈ “alaÑ mayhaÑ, tavetaÑ 
bhattaÑ dammi, pattaÑ pesetvÈ ÈharÈpehÊ”ti aÒÒaÑ vadati, yaÑ tato 
ÈharÊyati, sabbaÑ pattasÈmikassa hoti. PattaÒce theyyÈya haranti, suhaÔo, 
bhattassa dinnattÈ gÊvÈ na hoti. 

 VihÈre dasa bhikkh| honti, tesu nava piÓÉapÈtikÈ, eko sÈdiyanako, dasa 
uddesapatte dethÈti vutte piÓÉapÈtikÈ gahetuÑ na icchanti. Itaro bhikkhu 
“sabbÈni mayhaÑ pÈpuÓantÊ”ti gaÓhÈti, ÔhitikÈ na hoti. EkekaÑ ce pÈpetvÈ 
gaÓhÈti, ÔhitikÈ tiÔÔhati. EvaÑ gÈhetvÈ dasahipi pattehi ÈharÈpetÈ “bhante 
mayhaÑ sa~gahaÑ karothÈ”ti nava patte piÓÉapÈtikÈnaÑ deti, 
bhikkhudattiyaÑ nÈmetaÑ, gaÓhituÑ vaÔÔati. 

 Sace so upÈsako “bhante gharaÑ Ègantabban”ti vadati, so ca bhikkhu te 
bhikkh| “etha bhante, mayhaÑ sahÈyÈ hothÈ”ti tassa gharaÑ gacchati, yaÑ 
tattha labhati, sabbaÑ tasseva hoti. Itare tena dinnaÑ labhanti. Atha nesaÑ 
ghareyeva nisÊdÈpetvÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ yÈgukhajjakÈdÊni denti “bhante 
yaÑ manussÈ denti, taÑ gaÓhathÈ”ti, tassa bhikkhuno vacaneneva itaresaÑ 
vaÔÔati. BhuttÈvÊnaÑ patte p|retvÈ gaÓhitvÈ gamanatthÈya denti, sabbaÑ 
tasseva bhikkhuno hoti, tena dinnaÑ itaresaÑ vaÔÔati. 

 Yadi pana te vihÈreyeva tena bhikkhunÈ “bhante mayhaÑ bhikkhaÑ 
gaÓhatha, manussÈnaÒca vacanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vuttÈ gacchanti, yaÑ 
tattha bhuÒjanti ceva nÊharanti ca, sabbaÑ taÑ tasseva santakaÑ. AthÈpi 
“mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti avuttÈ “manussÈnaÑ vacanaÑ kÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti gacchanti, tatra ce ekassa madhurena sarena anumodanaÑ 
karontassa sutvÈ therÈnaÒca upasame pasÊditvÈ bahuÑ samaÓaparikkhÈraÑ 
denti, ayaÑ theresu pasÈdena uppanno akatabhÈgo nÈma, tasmÈ sabbesaÑ 
pÈpuÓÈti. 

 Eko saÑghato uddisÈpetvÈ ÔhitikÈya gÈhitaÑ pattaÑ haritvÈ paÓÊtassa 
khÈdanÊyabhojanÊyassa p|retvÈ ÈharitvÈ “imaÑ bhante sabbo saÑgho 
paribhuÒjat|”ti deti, sabbehi bhÈjetvÈ paribhuÒjitabbaÑ. PattasÈmikassa 
pana atikkantampi ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ uddesabhattaÑ dÈtabbaÑ. 
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Atha paÔhamaÑyeva sabbaÑ saÑghikaÑ pattaÑ dethÈti vadati, ekassa 
lajjibhikkhuno santako patto dÈtabbo. ŒharitvÈ ca “sabbo saÑgho 
paribhuÒjat|”ti vutte bhÈjetvÈ paribhuÒjitabbaÑ. 

 Eko pÈtiyÈ bhattaÑ ÈharitvÈ “saÑghuddesaÑ dammÊ”ti vadati, ekekaÑ 
ÈlopaÑ adatvÈ ÔhitikÈya ekassa yÈpanamattaÑ katvÈ dÈtabbaÑ. Atha so 
bhattaÑ ÈharitvÈ kiÒci vattuÑ ajÈnanto tuÓhÊbh|to acchati, “kassa te ÈnÊtaÑ, 
kassa dÈtukÈmosÊ”ti na vattabbaÑ. PucchÈsabhÈgena hi “tumhÈkaÑ ÈnÊtaÑ, 
tumhÈkaÑ dÈtukÈmomhÊ”ti vadeyya, tato taÑ bhikkhuÑ aÒÒe bhikkh| 
jigucchantÈ gÊvaÑ parivattetvÈ oloketabbampi na maÒÒeyyuÑ. Sace pana 
kuhiÑ yÈsi, kiÑ karonto ÈhiÓÉasÊti vutte uddesabhattaÑ gahetvÈ ÈgatomhÊti 
vadati, ekena lajjibhikkhunÈ ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. Sace ÈbhataÑ bahu hoti, 
sabbesaÑ pahoti, ÔhitikÈkiccaÑ natthi, therÈsanato paÔÔhÈya pattaÑ p|retvÈ 
dÈtabbaÑ. 

 “SaÑghuddesapattaÑ dethÈ”ti vutte kiÑ ÈharissasÊti1 avatvÈ 
pakatiÔÔhikÈya eva gÈhetabbaÑ. Yo pana pÈyÈso vÈ rasapiÓÉapÈto vÈ niccaÑ 
labbhati, evar|pÈnaÑ paÓÊtabhojanÈnaÑ ÈveÓikÈ ÔhitikÈ kÈtabbÈ. TathÈ 
saparivÈrÈya yÈguyÈ mahagghÈnaÑ phalÈnaÑ paÓÊtÈnaÒca khajjakÈnaÑ. 
PakatibhattayÈguphalakhajjakÈnaÑ pana ekÈva ÔhitikÈ kÈtabbÈ. SappiÑ 
ÈharissÈmÊti vutte sabbasappÊnaÑ ekÈva ÔhitikÈ vaÔÔati, tathÈ sabbatelÈnaÑ. 
MadhuÑ ÈharissÈmÊti vutte pana madhuno ekÈva ÔhitikÈ vaÔÔati, tathÈ 
phÈÓitassa laÔÔhimadhukÈdinaÒca bhesajjÈnaÑ. Sace pana gandhamÈlaÑ 
saÑghuddesaÑ denti, piÓÉapÈtikassa vaÔÔati na vaÔÔatÊti. Œmisasseva 
paÔikkhittattÈ vaÔÔati, saÑghaÑ uddissa dinnattÈ pana na gahetabbanti 
vadanti. 
 

UddesabhattakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
NimantanabhattakathÈ 

 NimantanaÑ puggalikaÒce, sayameva issaro. saÑghikaÑ pana 
uddesabhatte vuttanayeneva gÈhetabbaÑ. Sace panettha d|to byatto hoti, 
______________________________________________________________ 
 1. ŒharÊyatÊti (SÊ, SyÈ) 
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“bhante rÈjagehe bhikkhusaÑghassa bhattaÑ gaÓhathÈ”ti avatvÈ “bhikkhaÑ 
gaÓhathÈ”ti vadati, piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. Atha d|to abyatto bhattaÑ 
gaÓhathÈti vadati, bhattuddesako byatto bhattanti avatvÈ bhante tumhe 
yÈthÈti vadati, evampi piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. TumhÈkaÑ paÔipÈÔiyÈ 
bhattaÑ pÈpuÓÈtÊti vutte pana na vaÔÔati. Sace nimantetuÑ Ègatamanusso 
ÈsanasÈlaÑ pavisitvÈ aÔÔha bhikkh| dethÈti vÈ aÔÔha patte dethÈti vÈ vadati, 
evampi piÓÉapÈtikÈnaÑ vaÔÔati, tumhe ca tumhe ca gacchathÈti vattabbaÑ. 
Sace pana aÔÔha bhikkh| detha, bhattaÑ gaÓhatha, aÔÔha patte detha, bhattaÑ 
gaÓhathÈti vadati, paÔipÈÔiyÈ gÈhetabbaÑ. GÈhentena pana vicchinditvÈ 
bhattanti avadantena tumhe ca tumhe ca gacchathÈti vutte piÓÉapÈtikÈnaÑ 
vaÔÔati. Bhante tumhÈkaÑ pattaÑ detha, tumhe ethÈti vutte pana sÈdhu 
upÈsakÈti gantabbaÑ. SaÑghato uddisitvÈ tumhe ethÈti vuttepi 
yathÈÔhitikÈya1 gÈhetabbaÑ. 

 Nimantanabhattagharato pana pattatthÈya Ègatassa uddesabhatte 
vuttanayeneva ÔhitikÈya patto dÈtabbo. Eko “saÑghato paÔipÈÔiyÈ pattan”ti 
avatvÈ kevalaÑ “ekaÑ pattaÑ dethÈ”ti vatvÈ agÈhiteyeva patte yassa kassaci 
pattaÑ gahetvÈ p|retvÈ Èharati, taÑ pattasÈmikasseva hoti, uddesabhatte 
viya ÔhitikÈya na gÈhetabbaÑ. IdhÈpi yo ÈgantvÈ tuÓhÊbh|to tiÔÔhati, so 
“kassa santikaÑ ÈgatosÊ”ti vÈ “kassa pattaÑ harissasÊ”ti vÈ na vattabbo. 

 PucchÈsabhÈgena hi “tumhÈkaÑ santikaÑ Ègato, tumhÈkaÑ pattaÑ 
harissÈmÊ”ti vadeyya, tato so bhikkhu bhikkh|hi jigucchanÊyo assa. KuhiÑ 
gacchasi, kiÑ karonto ÈhiÓÉasÊti pana vutte tassa pattatthÈya ÈgatomhÊti 
vadantassa paÔipÈÔiyÈ bhattaÔÔhitikÈya gÈhetvÈ patto dÈtabbo. 
BhattÈharaÓakapattaÑ dethÈti vuttepi paÔipÈÔiyÈ bhattaÔÔhitikÈya eva 
dÈtabbo. Sace ÈharitvÈ sabbo saÑgho bhuÒjat|ti vadati, bhÈjetvÈ 
bhuÒjitabbaÑ. PattasÈmikassa atikkantampi ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ 
paÔipÈÔibhattaÑ gÈhetabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Na ÔhitikÈya (SÊ), ÔhitikÈya (SyÈ) 
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 Eko pÈtiyÈ bhattaÑ ÈharitvÈ saÑghassa dammÊti vadati, 
ÈlopabhattaÔÔhitikato paÔÔhÈya Èlopasa~khepena bhÈjetabbaÑ. Sace pana 
tuÓhÊbh|to acchati, “kassa te ÈbhataÑ, kassa dÈtukÈmosÊ”ti na vattabbo. 
Sace pana “kuhiÑ gacchasi, kiÑ karonto ÈhiÓÉasÊ”ti vutte “saÑghassa me 
bhattaÑ ÈbhataÑ, therÈnaÑ me bhattaÑ Èbhatan”ti vadati, gahetvÈ 
ÈlopabhattaÔÔhitikÈya bhÈjetabbaÑ. Sace pana evaÑ ÈbhataÑ bahu hoti, 
sakalassa saÑghassa bahu hoti, abhihaÔabhikkhÈ nÈma piÓÉapÈtikÈnampi 
vaÔÔati, ÔhitikÈpucchanakiccaÑ natthi, therÈsanato paÔÔhÈya pattaÑ p|retvÈ 
dÈtabbaÑ. 

 UpÈsako saÑghattherassa vÈ ganthadhuta~gavasena abhiÒÒÈtassa vÈ 
bhattuddesakassa vÈ pahiÓÈti “amhÈkaÑ bhattagahaÓatthÈya aÔÔha bhikkh| 
gahetvÈ ÈgacchathÈ”ti, sacepi ÒÈti-upaÔÔhÈkehi pesitaÑ hoti, ime tayo janÈ 
pucchituÑ na labhanti, ÈruÄhÈyeva mÈtikaÑ, saÑghato aÔÔha bhikkh| 
uddisÈpetvÈ attanavamehi gantabbaÑ. KasmÈ? bhikkhusaÑghassa hi ete 
bhikkh| nissÈya lÈbho uppajjatÊti. Ganthadhuta~gÈdÊhi pana anabhiÒÒÈto 
ÈvÈsikabhikkhu pucchituÑ labhati, tasmÈ tena “kiÑ saÑghato gaÓhÈmi, 
udÈhu ye jÈnÈmi, tehi saddhiÑ ÈgacchÈmÊ”ti mÈtikaÑ ÈropetvÈ yathÈ dÈyakÈ 
vadanti, tathÈ paÔipajjitabbaÑ. “TumhÈkaÑ nissitake vÈ, ye vÈ jÈnÈtha te 
gahetvÈ ethÈ”ti vutte pana ye icchanti, tehi saddhiÑ gantuÑ labhati. Sace 
aÔÔha bhikkh| pahiÓathÈti pesenti, saÑghatova pesetabbÈ. AttanÈ sace 
aÒÒasmiÑ gÈme sakkÈ hoti bhikkhÈ labhituÑ, aÒÒo gÈmo gantabbo. Na 
sakkÈ ce hoti labhituÑ, soyeva gÈmo piÓÉÈya pavisitabbo. 

 Nimantitabhikkh| ÈsanasÈlÈya nisinnÈ honti, tatra ce manussÈ patte 
dethÈti Ègacchanti, animantitehi na dÈtabbÈ. “Ete nimantitabhikkh|”ti 
vattabbaÑ. “Tumhepi dethÈ”ti vutte pana dÈtuÑ vaÔÔati. UssavÈdÊsu manussÈ 
sayameva pariveÓÈni ca padhÈnagharÈni ca gantvÈ TipiÔake ca 
dhammakathike ca bhikkhusatenapi saddhiÑ nimantenti, tadÈ yepi jÈnanti, 
te gahetvÈ gantuÑ vaÔÔati. KasmÈ? Na hi mahÈbhikkhusaÑghena atthikÈ 
manussÈ pariveÓÈni ca padhÈnagharÈni ca gacchanti, sannipÈtaÔÔhanatova 
yathÈsatti yathÈbalaÑ bhikkh| gaÓhitvÈ gacchantÊti. 
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 Sace pana saÑghatthero vÈ ganthadhuta~gavasena abhiÒÒÈtako vÈ 
bhattuddesako vÈ aÒÒatra vÈ vassaÑ vasitvÈ katthaci vÈ gantvÈ puna 
sakaÔÔhÈnaÑ Ègacchanti, manussÈ ca Ègantukassa sakkÈraÑ karonti, 
ekavÈraÑ ye jÈnanti, te gahetvÈ gantabbaÑ. PaÔibaddhakÈlato pana paÔÔhÈya 
dutiyavÈre Èraddhe saÑghatoyeva gahetvÈ gantabbaÑ. Abhinava-
ÈgantukÈva hutvÈ ÒÈtÊ vÈ upaÔÔhÈke vÈ passissÈmÈti gacchanti, tatra tesaÑ 
ÒÈtÊ ca upaÔÔhÈkÈ ca sakkÈraÑ karonti, ettha pana ye jÈnanti, te gahetvÈ 
gantuÑ vaÔÔati. 

 Yo pana atilÈbhÊ hoti, sakaÔÔhÈnaÒca ÈgantukaÔÔhÈnaÒca ekasadisaÑ, 
sabbattha manussÈ saÑghabhattaÑ sajjetvÈva nisÊdenti, tena saÑghatova 
gahetvÈ gantabbanti ayaÑ nimantane viseso. Avaseso sabbapaÒho 
uddesabhatte vuttanayeneva veditabbo. KurundiyaÑ pana “aÔÔha mahÈthere 
dethÈti vutte aÔÔha mahÈtherÈva dÈtabbÈ”ti vuttaÑ, esa nayo majjhimÈdÊsu, 
sace pana avisesetvÈ “aÔÔha bhikkh| dethÈ”ti vadati, saÑghato dÈtabbÈ. 
 

NimantanabhattakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
SalÈkabhattakathÈ 

 SalÈkabhatte1 pana “anujÈnÈmi bhikkhave salÈkÈya vÈ paÔÔikÈya vÈ 
upanibandhitvÈ opuÒjitvÈ2 uddisitun”ti vacanato rukkhasÈramayÈya salÈkÈya 
vÈ veÄuvilÊvatÈlapaÓÓÈdimayÈya paÔÔikÈya vÈ asukassa nÈma salÈkabhattanti 
evaÑ akkharÈni upanibandhitvÈ pacchiyaÑ vÈ cÊvarabhoge vÈ katvÈ sabbÈ 
salÈkÈyo opuÒjitvÈ punappunaÑ heÔÔhuparivaseneva ÈloÄetvÈ 
paÒca~gasamannÈgatena bhattuddesakena sace ÔhitikÈ atthi, Ôhitikato 
paÔÔhÈya, no ce atthi, therÈsanato paÔÔhÈya salÈkÈ dÈtabbÈ. PacchÈ 
ÈgatÈnampi ekÈbaddhavasena d|re ÔhitÈnampi uddesabhatte vuttanayeneva 
dÈtabbÈ. 
______________________________________________________________ 
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 Sace vihÈrassa samantato bah| gocaragÈmÈ, bhikkh| pana na bahukÈ, 
gÈmavasenapi salÈkÈyo pÈpuÓanti, tumhÈkaÑ asukagÈme salÈkabhattaÑ 
pÈpuÓÈtÊti gÈmavaseneva gÈhetabbÈ. EvaÑ gÈhentena sacepi ekekasmiÑ 
gÈme nÈnappakÈrÈni saÔÔhisalÈkabhattÈni, sabbÈni gÈhitÈneva honti. Tassa 
pattagÈmasamÊpe aÒÒÈnipi dve tÊÓi salÈkabhattÈni honti, tÈnipi tasseva 
dÈtabbÈni. Na hi sakkÈ tesaÑ kÈraÓÈ aÒÒaÑ bhikkhuÑ pahiÓitunti. 

 Sace ekaccesu gÈmesu bah|ni salÈkabhattÈni, sallakkhetvÈ sattannampi 
aÔÔhannampi bhikkh|naÑ dÈtabbÈni. Dadantena pana catunnaÑ paÒcannaÑ 
bhattÈnaÑ salÈkÈyo ekato bandhitvÈ dÈtabbÈ. Sace taÑ gÈmaÑ atikkamitvÈ 
aÒÒo gÈmo hoti, tasmiÒca ekameva salÈkabhattaÑ, taÑ pana pÈtova denti, 
tampi etesu bhikkh|su etassa niggahena datvÈ “pÈtova taÑ gahetvÈ pacchÈ 
orimagÈme itarÈni bhattÈni gaÓhÈhÊ”ti vattabbo. Sace orimagÈme 
salÈkabhattesu agÈhitasveva gÈhitasaÒÒÈya gacchati, parabhÈgagÈme 
salÈkabhattaÑ gÈhetvÈ puna vihÈraÑ ÈgantvÈ itarÈni gÈhetvÈ orimagÈmo 
gantabbo. Na hi bahisÊmÈya saÑghalÈbho gÈhetuÑ labbhatÊti ayaÑ nayo 
KurundiyaÑ vutto. 

 Sace pana bhikkh| bah| honti, gÈmavasena salÈkÈ na pÈpuÓanti, 
vÊthivasena vÈ vÊthiyaÑ ekagehavasena vÈ kulavasena vÈ gÈhetabbÈ. VÊthi-
ÈdÊsu ca yattha bah|ni bhattÈni, tattha gÈme vuttanayeneva bah|naÑ 
bhikkh|naÑ gÈhetabbÈni. SalÈkÈsu asati uddisitvÈpi gÈhetabbÈni. 

 SalÈkadÈyakena pana vattaÑ jÈnitabbaÑ, tena hi kÈlasseva vuÔÔhÈya 
pattacÊvaraÑ gahetvÈ bhojanasÈlaÑ gantvÈ asammaÔÔhaÔÔhÈnaÑ1 
sammajjitvÈ pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetvÈ idÈni bhikkh|hi vattaÑ 
kataÑ bhavissatÊti kÈlaÑ sallakkhetvÈ ghaÓÔiÑ paharitvÈ bhikkh|su 
sannipatitesu paÔhamameva vÈragÈme salÈkabhattaÑ gÈhetabbaÑ. “TuyhaÑ 
asukasmiÑ nÈma vÈragÈme salÈkÈ pÈpuÓÈti, tatra gacchÈ”ti vattabbaÑ. 

 Sace atirekagÈvute gÈmo hoti, taÑ divasaÑ gacchantÈ kilamanti, sve 
tuyhaÑ vÈragÈme pÈpuÓÈtÊti ajjeva gÈhetabbaÑ. Yo vÈragÈmaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AsammajjanaÔhÈnaÑ (SyÈ, Ka) 
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pesiyamÈno na gacchati, aÒÒaÑ salÈkaÑ maggati, na dÈtabbÈ. SaddhÈnaÑ hi 
manussÈnaÑ puÒÒahÈni saÑghassa ca lÈbhacchedo hoti, tasmÈ tassa 
dutiyepi tatiyepi divase aÒÒÈ salÈkÈ na dÈtabbÈ, “atthano pattaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ bhuÒjÈhÊ”ti vattabbo, tÊÓi pana divasÈni agacchantassa vÈragÈmato 
orimavÈragÈme salÈkÈ gÈhetabbÈ. TaÒce na gaÓhÈti1, tato paÔÔhÈya tassa 
aÒÒaÑ salÈkaÑ dÈtuÑ na vaÔÔati, daÓÉakammaÑ pana gÈÄhaÑ kÈtabbaÑ, 
saÔÔhito vÈ paÓÓÈsato vÈ na parihÈpetabbaÑ. VÈragÈme gÈhetvÈ vihÈravÈro 
gÈhetabbo, “tuyhaÑ vihÈravÈro pÈpuÓÈtÊ”ti vattabbaÑ. VihÈravÈrikassa2 dve 
tisso yÈgusalÈkÈyo tisso catasso vÈ bhattasalakÈyo ca dÈtabbÈ, nibaddhaÑ 
katvÈ pana na dÈtabbÈ. YÈgubhattadÈyakÈ hi “amhÈkaÑ yÈgubhatttaÑ 
vihÈragopakÈva bhuÒjantÊ”ti aÒÒathattaÑ ÈpajjeyyuÑ, tasmÈ aÒÒesu kulesu 
dÈtabbÈ. 

 Sace vihÈravÈrikÈnaÑ sabhÈgÈ ÈharitvÈ denti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce, 
vÈraÑ gÈhetvÈ tesaÑ yÈgubhattaÑ ÈharÈpetabbaÑ. TÈva nesaÑ salÈkÈ 
phÈtikammameva bhavanti3, vassaggena pattaÔÔhÈne pana aÒÒampi 
paÓÊtabhattasalÈkaÑ gaÓhituÑ labhantiyeva. Atireka-uttaribha~gassa 
ekacÈrikabhattassa visuÑ ÔhitikaÑ katvÈ salÈkÈ dÈtabbÈ. 

 Sace yena salÈkÈ laddhÈ, so taÑdivasaÑ taÑ bhattaÑ na labhati, 
punadivase gÈhetabbaÑ. Bhattameva labhati, na uttaribha~gaÑ, evampi 
puna gÈhetabbaÑ. KhÊrabhattassa salÈkÈyapi eseva nayo. Sace pana 
khÊrameva labhati, na bhattaÑ, khÊralÈbhato paÔÔhÈya puna na gÈhetabbaÑ. 
Dve tÊÓi ekacÈrikabhattÈni ekasseva pÈpuÓanti, dubbhikkhasamaye 
saÑghanavakena laddhakÈle vijaÔetvÈ visuÑ gÈhetabbÈni. 
PÈkatikasalÈkabhattaÑ aladdhassÈpi punadivase gÈhetabbaÑ. 

 Sace khuddako vihÈro hoti, sabbe bhikkh| ekasambhogÈ, ucchusalÈkaÑ 
gÈhentena yassa kassaci sammukhÊbh|tassa pÈpetvÈ mahÈtherÈdÊnaÑ divÈ 
tacchetvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. RasasalÈkaÑ pÈpetvÈ pacchÈbhattaÑ parissÈvetvÈ 
vÈ phÈÓitaÑ vÈ kÈretvÈ piÓÉapÈtikÈdinampi 
______________________________________________________________ 
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dÈtabbaÑ. ŒgantukÈnaÑ ÈgatÈnÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ gÈhetabbÈ. MahÈ-ÈvÈse 
ÔhitikaÑ katvÈ gÈhetabbÈ. 

 TakkasalÈkampi sabhÈgaÔÔhÈne pÈpetvÈ vÈ pacÈpetvÈ vÈ dh|mÈpetvÈ vÈ 
therÈnaÑ dÈtuÑ vaÔÔati. MahÈ-ÈvÈse vuttanayeneva paÔipajjitabbaÑ. 
PhalasalÈkap|vasalÈkabhesajjagandhamÈlasalÈkÈyopi visuÑ ÔhitikÈya 
gÈhetabbÈ. BhesajjÈdisalÈkÈyo cettha kiÒcÈpi piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔanti, 
salÈkavasena gÈhitattÈ pana na sÈditabbÈ. AggabhikkhÈmattaÑ 
salÈkabhattaÑ denti, Ôhitika pucchitvÈ gÈhetabbaÑ. AsatiyÈ ÔhitikÈya 
therÈsanato paÔÔhÈya gÈhetabbaÑ. Sace tÈdisÈni bhattÈni bah|ni honti, 
ekekassa bhikkhuno dve tÊÓi dÈtabbÈni. No ce, ekekameva datvÈ paÔipÈÔiyÈ 
gatÈya puna therÈsanato paÔÔhÈya dÈtabbaÑ. Sace antarÈva upacchijjati, 
ÔhitikÈ sallakkhetabbÈ. Yadi pana tÈdisaÑ bhattaÑ nibaddhameva hoti, yassa 
pÈpuÓÈti, so vattabbo “laddhÈ vÈ aladdhÈ vÈ svepi gaÓheyyÈsÊ”ti. EkaÑ 
anibaddhaÑ hoti, labhanadivase pana yÈvadatthaÑ labhati, alabhanadivasÈ 
bahutarÈ honti, taÑ yassa pÈpuÓÈti, so alabhitvÈ “sve gaÓheyyÈsÊ”ti 
vattabbo. 

 Yo salÈkÈsu gÈhitÈsu pacchÈ Ègacchati, tassa atikkantÈva salÈkÈ na 
upaÔÔhÈpetvÈ dÈtabbÈ. SalÈkaÑ nÈma ghaÓÔippaharaÓato paÔÔhÈya ÈgantvÈ 
hatthaÑ pasÈrentova labhati, aÒÒassa ÈgantvÈ samÊpe ÔhitassÈpi atikkantÈ 
atikkantÈva hoti. Sace panassa aÒÒo gaÓhanto atthi, sayaÑ anÈgatopi labhati. 
SabhÈgaÔÔhÈne “asuko anÈgato”ti ÒatvÈ “ayaÑ tassa salÈkÈ”ti ÔhapetuÑ 
vaÔÔati. Sace “anÈgatassa na dÈtabbÈ”ti katikaÑ karonti, adhammikÈ hoti. 
Anto-upacÈre Ôhitassa hi bhÈjanÊyabhaÓÉaÑ pÈpuÓÈti. Sace pana “anÈgatassa 
dethÈ”ti mahÈsaddaÑ karonti, daÓÉakammaÑ ÔhapetabbaÑ, “ÈgantvÈ 
gaÓhant|”ti vattabbaÑ. 

 ChappaÒcasalÈkÈ naÔÔhÈ honti, bhattuddesako dÈyakÈnaÑ nÈmaÑ 
nassarati, so ce naÔÔhasalÈkÈ mahÈtherassa vÈ attano vÈ pÈpetvÈ bhikkh| 
vadeyya “mayÈ asukagÈme salÈkabhattaÑ mayhaÑ pÈpitaÑ, tumhe tattha 
laddhaÑ salÈkabhattaÑ bhuÒjeyyÈthÈ”ti, vaÔÔati. VihÈre apÈpitaÑ pana 
ÈsanasÈlÈya taÑ bhattaÑ labhitvÈ tattheva pÈpetvÈ 
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bhuÒjituÑ na vaÔÔati. “Ajja paÔÔhÈya mayhaÑ salÈkabhattaÑ gaÓhathÈ”ti 
vutte tatra ÈsanasÈlÈya gÈhetuÑ na vaÔÔati, vihÈraÑ ÈnetvÈ gÈhetabbaÑ. 
“Sve paÔÔhÈyÈ”ti vutte pana bhattuddesakassa ÈcikkhitabbaÑ “sve paÔÔhÈya 
asukakulaÑ nÈma salÈkabhattaÑ deti, salÈkaggÈhaÓakÈle sareyyÈsÊ”ti. 
Dubbhikkhe salÈkabhattaÑ pacchinditvÈ subhikkhe jÈte kiÒci disvÈ ajja 
paÔÔhÈya amhÈkaÑ salÈkabhattaÑ gaÓhathÈti puna paÔÔhapenti, antogÈme 
agÈhetvÈ vihÈraÑ ÈnetvÈva gÈhetabbaÑ. IdaÑ hi salÈkabhattaÑ nÈma 
uddesabhattasadisaÑ na hoti, vihÈrameva sandhÈya diyyati, tasmÈ bahi-
upacÈre gÈhetuÑ na vaÔÔati. “Sve paÔÔhÈyÈ”ti vutte pana vihÈre 
gÈhetabbameva. 

 Gamiko bhikkhu yaÑ disÈbhÈgaÑ gantukÈmo, tattha aÒÒena 
vÈragÈmasalÈkÈ laddhÈ hoti, taÑ gahetvÈ itaraÑ bhikkhuÑ “mayhaÑ 
pattasalÈkaÑ tvaÑ gaÓhÈhÊ”ti vatvÈ gantuÑ vaÔÔati. Tena pana 
upacÈrasÊmaÑ anatikkanteyeva tasmiÑ tassa salÈkÈ gÈhetabbÈ. 

 ChaÉÉitavihÈre manussÈ bodhicetiyÈdÊni jaggitvÈ bhuÒjant|ti 
salÈkabhattaÑ paÔÔhapenti, bhikkh| sakaÔÔhÈnesu vasitvÈ kÈlasseva gantvÈ 
tattha vattaÑ karitvÈ taÑ bhattaÑ bhuÒjanti, vaÔÔati. Sace tesu svÈtanÈya 
attano pÈpetvÈ gatesu Ègantuko bhikkhu chaÉÉitavihÈre vasitvÈ kÈlasseva 
vattaÑ katvÈ ghaÓÔiÑ paharitvÈ salÈkabhattaÑ attano pÈpetvÈ ÈsanasÈlaÑ 
gacchati, sova tassa bhattassa issaro. Yo pana bhikkh|su vattaÑ 
karontesuyeva bh|miyaÑ dve tayo sammuÒjanippahÈre datvÈ ghaÓÔiÑ 
paharitvÈ “dhuragÈme salÈkabhattaÑ mayhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti gacchati, tassa 
taÑ corikÈya gahitattÈ na pÈpuÓÈti, vattaÑ katvÈ pÈpetvÈ pacchÈ 
gatabhikkh|naÑyeva hoti. 

 Eko gÈmo atid|re1 hoti, bhikkh| niccaÑ gantuÑ na icchanti, manussÈ 
“mayaÑ puÒÒena paribÈhirÈ homÈ”ti vadanti, ye tassa gÈmassa 
ÈsannavihÈre sabhÈgabhikkh|, te vattabbÈ “imesaÑ bhikkh|naÑ 
anÈgatadivase tumhe bhuÒjathÈ”ti. SalÈkÈ pana devasikaÑ pÈpetabbÈ, tÈ ca 
kho pana ghaÓÔippaharaÓamattena vÈ pacchicÈlanamattena vÈ pÈpitÈ na 
honti, pacchiÑ pana 
______________________________________________________________ 
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gahetvÈ salÈkÈ pÊÔhake ÈkiritabbÈ, pacchi pana mukhavaÔÔiyaÑ na gahetabbÈ. 
Sace hi tattha ahi vÈ vicchiko vÈ bhaveyya, dukkhaÑ uppÈdeyya. TasmÈ 
heÔÔhÈ gahetvÈ pacchiÑ parammukhaÑ katvÈ salÈkÈ ÈkiritabbÈ “sacepi 
sappo bhavissati, ettova palÈyissatÊ”ti. EvaÑ salÈkÈ ÈkiritvÈ gÈmÈdivasena 
pubbe vuttanayeneva gÈhetabbÈ. Apica ekaÑ mahÈtherassa pÈpetvÈ avasesÈ 
mayhaÑ pÈpuÓantÊti attano pÈpetvÈ vattaÑ katvÈ cetiyaÑ vanditvÈ 
vitakkamÈÄake Ôhitehi bhikkh|hi “pÈpitÈ Èvuso salÈkÈ”ti vutte “Èma bhante, 
tumhe gatagatagÈme salÈkabhattaÑ gaÓhathÈ”ti vattabbaÑ. EvaÑ pÈpitÈpi hi 
supÈpitÈva honti. 

 Bhikkh| sabbarattiÑ dhammasavanatthaÑ aÒÒaÑ vihÈraÑ gacchantÈ 
“mayaÑ tattha dÈnaÑ aggahetvÈva amhÈkaÑ gocaragÈmeva piÓÉÈya caritvÈ 
ÈgamissÈmÈ”ti salÈkÈ aggahetvÈva gatÈ, vihÈre therassa pattasalÈkabhattaÑ 
bhuÒjituÑ Ègacchanti, vaÔÔati. Atha mahÈtheropi “ahaÑ idha kiÑ karomÊ”ti 
tehiyeva saddhiÑ gacchati, tehi gatavihÈre abhuÒjitvÈva1 gocaragÈmaÑ 
anuppattehi “detha bhante patte salÈkayÈgu-ÈdÊni ÈharissÈmÈ”ti vutte pattÈ 
na dÈtabbÈ. KasmÈ bhante na dethÈti, vihÈraÔÔhakaÑ bhattaÑ vihÈre 
vutthÈnaÑ pÈpuÓÈti, mayaÑ aÒÒasmiÑ vihÈre vutthÈti. “Detha bhante, na 
mayaÑ vihÈre pÈlikÈya dema, tumhÈkaÑ dema, gaÓhatha amhÈkaÑ 
bhikkhan”ti vutte pana vaÔÔati. 
 

SalÈkabhattakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
PakkhikabhattÈdikathÈ 

 PakkhikÈdÊsu pana yaÑ abhilakkhitesu cÈtuddasÊ paÒcadasi paÒcamÊ 
aÔÔhamÊti imesu pakkhesu kammappasutehi uposathaÑ kÈtuÑ 
satikaraÓatthÈya diyyati, taÑ pakkhikaÑ nÈma. TaÑ salÈkabhattagatikameva 
hoti, gÈhetvÈ bhuÒjitabbaÑ. Sace salÈkabhattampi pakkhikabhattampi bahu2 

sabbesaÑ vinivijjhitvÈ gacchati, dvepi bhattÈni visuÑ visuÑ gÈhetabbÈni. 
Sace bhikkhusaÑgho mahÈ, pakkhikaÑ gÈhetvÈ tassa ÔhitikÈya 
salÈkabhattaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. BhuÒjitvÈva (SÊ) 2. BahuÑ (SyÈ, Ka) 

 



104 VinayapiÔaka      

gÈhetabbaÑ, salÈkabhattaÑ vÈ gÈhÈpetvÈ tassa ÔhitikÈya pakkhikaÑ 
gÈhetabbaÑ. YesaÑ na pÈpuÓÈti, te piÓÉÈya carissanti. Sace dvepi bhattÈni 
bah|ni, bhikkh| mandÈ, salÈkabhattaÑ nÈma devasikaÑ labbhati, tasmÈ taÑ 
ÔhapetvÈ “pakkhikaÑ Èvuso bhuÒjathÈ”ti pakkhikameva gÈhetabbaÑ. 
PakkhikaÑ paÓÊtaÑ denti, visuÑ ÔhitikÈ kÈtabbÈ. “Sve pakkho”ti ajja 
pakkhikaÑ na gÈhetabbaÑ. Sace pana dÈyakÈ vadanti “sve amhÈkaÑ ghare 
l|khabhattaÑ1 bhavissati, ajjeva pakkhikabhattaÑ uddisathÈ”ti, evaÑ 
vaÔÔati. 

 UposathikaÑ nÈma anvaÉÉhamÈse uposatha~gÈni samÈdiyitvÈ yaÑ 
attanÈ bhuÒjati, tadeva diyyati. PÈÔipadikaÑ nÈma “uposathe bah| saddhÈ 
pasannÈ bhikkh|naÑ sakkÈraÑ karonti, pÈÔipade pana bhikkh| kilamanti, 
pÈÔipade dinnaÑ dubbhikkhadÈnasadisaÑ mahapphalaÑ hoti, 
uposathakammena vÈ parisuddhasÊlÈnaÑ dutiyadivase dinnaÑ mahapphalaÑ 
hotÊ”ti sallakkhetvÈ pÈÔipade diyyanakadÈnaÑ, tampi ubhayaÑ 
salÈkabhattagatikameva. Iti imÈni sattapi bhattÈni piÓÉapÈtikÈnaÑ na 
vaÔÔanti, dhuta~gabhedaÑ karontiyeva. 

 AparÈnipi CÊvarakkhandhake VisÈkhÈya varaÑ yÈcitvÈ dinnÈni 
ÈgantukabhattaÑ gamiyabhattaÑ gilÈnabhattaÑ gilÈnupaÔÔhÈkabhattanti 
cattÈri bhattÈni PÈÄiyaÑ ÈgatÈneva. Tattha ÈgantukÈnaÑ dinnaÑ bhattaÑ 
ÈgantukabhattaÑ. Esa nayo sesesu. Sace panettha ÈgantukabhattÈnipi 
ÈgantukÈpi bah| honti, sabbesaÑ ekekaÑ gÈhetabbaÑ. Bhattesu 
appahontesu ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. Eko Ègantuko paÔhamameva ÈgantvÈ 
sabbaÑ ÈgantukabhattaÑ attano gÈhetvÈ nisÊdati, sabbaÑ tasseva hoti, 
pacchÈ Ègatehi Ègantukehi tena dinnÈni paribhuÒjitabbÈni. Tenapi ekaÑ 
attano gahetvÈ sesÈni dÈtabbÈni, ayaÑ uÄÈro. 

 Sace pana yo paÔhamaÑ ÈgantvÈpi attano aggahetvÈ tuÓhÊbh|to nisÊdati, 
pacchÈ Ègatehi saddhiÑ paÔipÈÔiyÈ gaÓhitabbaÑ. Sace niccaÑ ÈgantukÈ 
Ègacchanti, Ègatadivaseyeva bhuÒjitabbaÑ. AntarantarÈ ce Ègacchanti, dve 
tÊÓi divasÈni bhuÒjitabbaÑ. MahÈpaccariyaÑ pana satta divasÈni bhuÒjituÑ 
vaÔÔatÊti vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
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 ŒvÈsiko katthaci gantvÈ Ègato, tenÈpi ÈgantukabhattaÑ 
paribhuÒjitabbaÑ. Sace pana taÑ vihÈre nibandhÈpitaÑ1 hoti, vihÈre 
gÈhetabbaÑ. Atha vihÈro d|re2 hoti, ÈsanasÈlÈya nibandhÈpitaÑ1 
ÈsanasÈlÈya gÈhetabbaÑ. Sace pana dÈyakÈ “Ègantukesu asati ÈvÈsikÈpi 
paribhuÒjant|”ti vadanti, vaÔÔati. 

 Gamiyabhattepi ayameva kathÈmaggo. AyaÑ pana viseso, Ègantuko 
Ègantukabhattameva labhati, gamiko Ègantukabhattampi gamiyabhattampi. 
ŒvÈsikopi pakkamitukÈmo gamiko hoti, gamiyabhattaÑ labhati. YathÈ pana 
ÈgantukabhattaÑ, evamidaÑ dve tÊÓi vÈ satta vÈ divasÈni na labbhati. 
“GamissÈmÊ”ti bhutto taÑdivasaÑ kenacideva kÈraÓena na gato, 
punadivasepi bhuÒjituÑ vaÔÔati, sa-ussÈhattÈ. “GamissÈmÊ”ti bhuttassa corÈ 
vÈ panthaÑ rundhanti udakaÑ vÈ, devo vÈ vassati, sattho vÈ na gacchati, sa-
ussÈhena bhuÒjitabbaÑ. Ete upaddave olokentena dve tayo divase bhuÒjituÑ 
vaÔÔatÊti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. “GamissÈmÊ”ti pana lesaÑ oÉÉetvÈ 
bhuÒjituÑ na labbhati. 

 GilÈnabhattampi sace sabbesaÑ gilÈnÈnaÑ pahoti, sabbesaÑ dÈtabbaÑ. 
No ce, ÔhitikaÑ katvÈ gÈhetabbaÑ. Eko gilÈno arogar|po sakkoti 
antogÈmaÑ gantuÑ, eko na sakkoti, ayaÑ mahÈgilÈno nÈma. Etassa 
gilÈnabhattaÑ dÈtabbaÑ. Dve mahÈgilÈnÈ, eko lÈbhÊ abhiÒÒÈto bahuÑ 
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ labhati, eko anÈtho appalÈbhatÈya antogÈmaÑ 
pavisati, etassa gilÈnabhattaÑ dÈtabbaÑ. GilÈnabhatte pana 
divasaparicchedo natthi, yÈva rogo na v|pasammati, sappÈyabhojanaÑ 
abhuÒjanto na yÈpeti, tÈva bhuÒjitabbaÑ. YadÈ pana missakayÈguÑ vÈ 
missakabhattaÑ vÈ bhuttassÈpi rogo na kuppati, tato paÔÔhÈya na 
bhuÒjitabbaÑ. 

 GilÈnupaÔÔhÈkabhattampi yaÑ sabbesaÑ pahoti, taÑ sabbesaÑ 
dÈtabbaÑ. No ce pahoti, ÔhitikaÑ katvÈ gÈhetabbaÑ. Idampi dvÊsu gilÈnesu 
mahÈgilÈnupaÔÔhÈkassa gÈhetabbaÑ, dvÊsu mahÈgilÈnesu 
anÈthagilÈnupaÔÔhÈkassa. YaÑ kulaÑ gilÈnabhattampi deti 
gilÈnupaÔÔhÈkabhattampi, 
______________________________________________________________ 
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tattha yassa gilÈnassa bhattaÑ pÈpuÓÈti, tadupaÔÔhÈkassÈpi tattheva 
gÈhetabbaÑ. GilÈnupaÔÔhÈkabhattepi divasaparicchedo natthi, yÈva gilÈno 
labhati, tÈvassa upaÔÔhÈkopi labhatÊti. ImÈni cattÈri bhattÈni sace evaÑ 
dinnÈni honti “ÈgantukagamikagilÈnupaÔÔhÈkÈ mama bhikkhaÑ gaÓhant|”ti, 
piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. Sace pana ÈgantukÈdÊnaÑ bhattaÑ nibandhÈpemi, 
“mama bhattaÑ gaÓhant|”ti evaÑ dinnÈni honti, piÓÉapÈtikÈnaÑ na vaÔÔati. 

 AparÈnipi dhurabhattaÑ kuÔibhattaÑ vÈkarabhattanti tÊÓi bhattÈni. 
Tattha dhurabhattanti niccabhattaÑ vuccati. TaÑ duvidhaÑ saÑghikaÑ 
puggalikaÒca. Tattha yaÑ “saÑghassa dhurabhattaÑ demÈ”ti 
nibandhÈpitaÑ, taÑ salÈkabhattagatikaÑ. “Mama nibaddhaÑ bhikkhaÑ 
gaÓhant|”ti vatvÈ dinnaÑ pana piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. Puggalikepi 
“tumhÈkaÑ dhurabhattaÑ dammÊ”ti vutte piÓÉapÈtiko ce, na vaÔÔati. “Mama 
nibaddhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti vutte pana vaÔÔati, sÈditabbaÑ. Sacepi 
pacchÈ katipÈhe vÊtivatte “dhurabhattaÑ gaÓhathÈ”ti vadati, m|le suÔÔhu 
sampaÔicchitattÈ vaÔÔati. 

 KuÔibhattaÑ nÈma yaÑ saÑghassa ÈvÈsaÑ kÈretvÈ “amhÈkaÑ 
senÈsanavÈsino amhÈkaÑyeva bhattaÑ gaÓhant|”ti evaÑ nibandhÈpitaÑ, 
taÑ salÈkabhattagatikameva hoti, gahetvÈ bhuÒjitabbaÑ. “AmhÈkaÑ 
senÈsanavÈsino amhÈkaÑyeva bhikkhaÑ gaÓhant|’ti vutte pana 
piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. YaÑ pana puggale pasÊditvÈ tassa vÈ ÈvÈsaÑ 
katvÈ “tumhÈkaÑ demÈ”ti dinnaÑ, taÑ tasseva hoti, tasmiÑ katthaci gate 
nissitakehi bhuÒjitabbaÑ. 

 VÈrabhattaÑ nÈma dubbhikkhasamaye “vÈrena bhikkh| jaggissÈmÈ”ti 
dhuragehato paÔÔhÈya dinnaÑ, tampi bhikkhÈvacanena dinnaÑ 
piÓÉapÈtikÈnaÑ vaÔÔati. “VÈrabhattan”ti vutte pana salÈkabhattagatikaÑ hoti. 
Sace taÓÉulÈdÊni pesenti “sÈmaÓerÈ pacitvÈ dent|”ti, piÓÉapÈtikÈnaÑ vaÔÔati. 
Iti imÈni ca tÊÓi ÈgantukabhattÈdÊni ca cattÈrÊti satta, tÈni saÑghabhattÈdÊhi 
saha cuddasa bhattÈni honti. 

 AÔÔhakathÈyaÑ pana vihÈrabhattaÑ aÔÔhakabhattaÑ catukkabhattaÑ 
guÄhakabhattanti aÒÒÈnipi cattÈri bhattÈni vuttÈni. Tattha vihÈrabhattaÑ 
nÈma vihÈre tatruppÈdabhattaÑ, taÑ saÑghabhattena gahitaÑ. TaÑ pana 
tissamahÈvihÈracittalapabbatÈdÊsu paÔisambhidÈpattehi khÊÓÈsavehi yathÈ 
piÓÉapÈtikÈnampi 
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sakkÈ hoti paribhuÒjituÑ, tathÈ paÔiggahitattÈ tÈdisesu ÔhÈnesu 
piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. “AÔÔhannaÑ bhikkh|naÑ dema, catunnaÑ demÈ”ti 
evaÑ dinnaÑ pana aÔÔhakabhattaÒceva catukkabhattaÒca, tampi 
bhikkhÈvacanena dinnaÑ piÓÉapÈtikÈnaÑ vaÔÔati. MahÈbhisa~khÈrikena 
atirasakap|vena pattaÑ p|retvÈ thaketvÈ dinnaÑ guÄhakabhattaÑ nÈma. 
ImÈni tÊÓi salÈkabhattagatikÈneva. 

 Aparampi guÄhakabhattaÑ nÈma atthi, idhekacce manussÈ 
mahÈdhammasavanaÒca vihÈrap|jaÒca kÈretvÈ sakalasaÑghassa dÈtuÑ na 
sakkomÈti “dve tÊÓi bhikkhusatÈni amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhant|”ti 
bhikkhuparicchedajÈnanatthaÑ guÄake denti, idaÑ piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. 
Iti CÊvarakkhandhake cÊvarabhÈjanÊyaÑ, imasmiÑ pana 
SenÈsanakkhandhake senÈsanabhÈjanÊyaÒceva piÓÉapÈtabhÈjanÊyaÒca 
vuttaÑ. 
 GilÈnapaccayabhÈjanÊyaÑ pana evaÑ veditabbaÑ–sappi-ÈdÊsu 
bhesajjesu rÈjarÈjamahÈmattÈ sappissa tÈva kumbhasatampi 
kumbhasahassampi vihÈraÑ pesenti, ghaÓÔiÑ paharitvÈ therÈsanato paÔÔhÈya 
gahitabhÈjanaÑ p|retvÈ dÈtabbaÑ, piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. Sace 
alasajÈtikÈ mahÈtherÈ pacchÈ Ègacchanti, “bhante vÊsativassÈnaÑ diyyati, 
tumhÈkaÑ ÔhitikÈ atikkantÈ”ti na vattabbÈ, ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ tesaÑ datvÈ 
pacchÈ ÔhitikÈya dÈtabbaÑ. 
 “AsukavihÈre bahu sappi uppannan”ti sutvÈ yojanantaravihÈratopi 
bhikkh| Ègacchanti, sampattasampattÈnaÑ ÔhitaÔÔhÈnato paÔÔhÈya dÈtabbaÑ. 
AsampattÈnampi upacÈrasÊmaÑ paviÔÔhÈnaÑ antevÈsikÈdÊsu gaÓhantesu 
dÈtabbameva. “Bahi-upacÈrasÊmÈya ÔhitÈnaÑ dethÈ”ti vadanti, na dÈtabbaÑ. 
Sace pana upacÈrasÊmaÑ okkantehi ekÈbaddhÈ hutvÈ attano vihÈradvÈre vÈ 
antovihÈreyeva vÈ honti, parisÈvasena vaÉÉhitÈ nÈma sÊmÈ hoti, tasmÈ 
dÈtabbaÑ. SaÑghanavakassa dinnepi pacchÈ ÈgatÈnaÑ dÈtabbameva. 
DutiyabhÈge pana therÈsanaÑ ÈruÄhe pacchÈ ÈgatÈnaÑ paÔhamabhÈgo na 
pÈpuÓÈti, dutiyabhÈgato vassaggena dÈtabbaÑ. UpacÈrasÊmaÑ pavisitvÈ 
yattha katthaci dinnaÑ hoti, sabbasannipÈtaÔÔhÈneyeva bhÈjetabbaÑ. 
 YasmiÑ vihÈre dasa bhikkh|, daseva ca sappikumbhÈ diyyanti, 
ekekakumbhavaseneva bhÈjetabbaÑ. Eko sappikumbho hoti, dasabhikkh|hi 
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bhÈjetvÈ gahetabbaÑ. Sace yathÈÔhitaÑyeva “amhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti gaÓhanti, 
duggahitaÑ, gatagataÔÔhÈne saÑghikameva hoti. KumbhaÑ pana ÈvajjetvÈ1 
thÈlake thokaÑ sappiÑ katvÈ “idaÑ mahÈtherassa pÈpuÓÈti, avasesaÑ 
amhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ tampi kumbheyeva ÈkiritvÈ yathicchitaÑ 
gahetvÈ gantuÑ vaÔÔati. Sace thinaÑ sappi hoti, lekhaÑ katvÈ “lekhato 
parabhÈgo2 mahÈtherassa pÈpuÓÈti, avasesaÑ amhÈkan”ti gahitampi 
suggahitaÑ. Vuttaparicchedato |nÈdhikesupi bhikkh|su ca sappikumbhesu 
ca etenevupÈyena bhÈjetabbaÑ. 

 Sace paneko bhikkhu, ekopi kumbho hoti, ghaÓÔiÑ paharitvÈ “ayaÑ 
mayhaÑ pÈpuÓÈtÊ”tipi gahetuÑ vaÔÔati. “AyaÑ paÔhamabhÈgo mayhaÑ 
pÈpuÓÈti, ayaÑ dutiyabhÈgo”ti evaÑ thokaÑ thokampi pÈpetuÑ vaÔÔati. Esa 
nayo navanÊtÈdÊsupi. YasmiÑ pana vippasanne tilatelÈdimhi lekhÈ na 
santiÔÔhati, taÑ uddharitvÈ bhÈjetabbaÑ. Si~giveramaricÈdibhesajjampi 
avasesapattathÈlakÈdisamaÓaparikkhÈropi sabbo vuttÈnur|peneva nayena 
suÔÔhu sallakkhetvÈ bhÈjetabboti. 

   PÈÄiÑ AÔÔhakathaÒceva, oloketvÈ vicakkhaÓo. 
   SaÑghike paccaye evaÑ, appamattova bhÈjayeti3. 

Iti sabbÈkÈrena paccayabhÈjanÊyakathÈ niÔÔhitÈ. 
 

 SammannitvÈ ÔhapitayÈgubhÈjakÈdÊhi bhÈjanÊyaÔÔhÈnaÑ 
ÈgatamanussÈnaÑ anÈpucchitvÈva upaÉÉhabhÈgo dÈtabbo, asammatehi pana 
apaloketvÈ dÈtabbo. Sammatena appamattakavissajjanakena bhikkhunÈ 
cÊvarakammaÑ karontassa “s|ciÑ dehÊ”ti vadato ekÈ dÊghÈ ekÈ rassÈti dve 
s|ciyo dÈtabbÈ. AvibhattaÑ saÑghikaÑ bhaÓÉanti pucchitabbakiccaÑ 
natthi. Pipphalakatthikassa eko pipphalako, addhÈnakantÈraÑ 
paÔipajjitukÈmassa upÈhanayugaÄaÑ, kÈyabandhanatthikassa 
kÈyabandhanaÑ, “aÑsabaddhako me jiÓÓo”ti Ègatassa aÑsabaddhako, 
parissÈvanatthikassa parissÈvanaÑ dÈtabbaÑ. DhammakaraÓatthikassa4 
dhammakaraÓo. Sace paÔako na hoti, dhammakaraÓo paÔakena saddhiÑ 
dÈtabbo. “ŒgantukapaÔÔaÑ ÈropessÈmÊ”ti 
______________________________________________________________ 
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yÈcantassa kusiyÈ ca aÉÉhakusiyÈ ca pahonakaÑ dÈtabbaÑ. “MaÓÉalaÑ 
nappahotÊ”ti Ègatassa maÓÉalaÑ ekaÑ dÈtabbaÑ, aÉÉhamaÓÉalÈni dve 
dÈtabbÈni. Dve maÓÉalÈni yÈcantassa na dÈtabbÈni. 
AnuvÈtaparibhaÓÉatthikassa ekassa cÊvarassa pahonakaÑ dÈtabbaÑ. 
SappinavanÊtÈdi-atthikassa gilÈnassa ekaÑ bhesajjaÑ nÈÄimattaÑ katvÈ tato 
tatiyakoÔÔhÈso dÈtabbo. EvaÑ tÊÓi divasÈni datvÈ nÈÄiyÈ paripuÓÓÈya 
catutthadivasato paÔÔhÈya saÑghaÑ pucchitvÈ dÈtabbaÑ. GuÄapiÓÉepi 
ekadivasaÑ tatiyabhÈgo dÈtabbo. EvaÑ tÊhi divasehi niÔÔhite piÓÉe tato 
paraÑ saÑghaÑ pucchitvÈ dÈtabbaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 

 
 

SenÈsanakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



       

7. SaÑghabhedakakkhandhaka 
 

ChasakyapabbajjÈkathÈ 

 330. SaÑghabhedakakkhandhake abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈti pÈkaÔÈ pÈkaÔÈ. 
SakyakumÈrÈ nÈma KÈÄudÈyippabhutayo dasa d|tÈ saddhiÑ parivÈrehi aÒÒe 
ca bah| janÈ. AmhÈkanti amhesu, amhÈkaÑ kulatoti vÈ vuttaÑ hoti. 
GharÈvÈsatthaÑ anusÈsissÈmÊti gharÈvÈse yaÑ kattabbaÑ, taÑ jÈnÈpessÈmi. 
UdakaÑ ninnetabbanti yathÈ udakaÑ sabbaÔÔhÈne samaÑ hoti, evaÑ 
kÈtabbaÑ. NiddhÈpetabbanti tiÓÈni uddharitabbÈni. BhusikÈ 
uddharÈpetabbÈti sukhumapalÈlamissadhaÒÒÈ palÈlikÈ palÈpetabbÈ. 
OpunÈpetabbanti sukhumapalÈlaÑ apanetabbaÑ. TvaÒÒeva gharÈvÈsatthena 
upajÈnÈhÊti tvaÒÒeva gharÈvÈsatthaÑ jÈnÈhi. AhaÑ tayÈ yathÈsukhaÑ 
pabbajÈhÊti ettha ahaÑ tayÈ saddhiÑ pabbajissÈmÊti sahÈyasinehena sahasÈ 
vattukÈmo hutvÈ puna rajjasirilobhena parikaÉÉhiyamÈnahadayo “ahaÑ 
tayÈ”ti ettakameva vatvÈ sesaÑ vattuÑ nÈsakkhÊti evamattho veditabbo. 
 
 331. NippÈtitÈti nikkhamitÈ. MÈnassinoti mÈnassayino, mÈnanissitÈti 
vuttaÑ hoti. 
 
 332. Yassantarato na santi kopÈti tatiyamaggena sam|hatattÈ yassa citte 
kopÈ na santi. YasmÈ pana bhavoti sampatti, vibhavoti vipatti, tathÈ bhavoti 
vuÉÉhi, vibhavoti hÈni, bhavoti sassataÑ, vibhavoti ucchedo, bhavoti 
puÒÒaÑ, vibhavoti pÈpaÑ, vibhavoti ca abhavoti ca atthato ekameva, tasmÈ 
itibhavÈbhavataÒca vÊtivattoti ettha yÈ esÈ 
sampattivipattivuÉÉhihÈnisassatucchedapuÒÒapÈpavasena iti anekappakÈrÈ 
bhavÈbhavatÈ vuccati, cat|hipi maggehi yathÈsambhavaÑ tena tena nayena 
taÑ itibhavÈbhavataÒca vÊtivattoti evamattho daÔÔhabbo. NÈnubhavantÊti na 
sampÈpuÓanti, tassa dassanaÑ devÈnampi dullabhanti adhippÈyo. 
 
 333. AhimekhalikÈti ahiÑ kaÔiyaÑ bandhitvÈ. Uccha~geti a~ke. 
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 334. SammannatÊti sammÈneti. YaÑ tumo1 karissatÊti yaÑ so karissati. 
 

PakÈsanÊyakammÈdikathÈ 

 336. KheÄÈsakassÈti ettha micchÈjÊvena uppannapaccayÈ ariyehi 
vantabbÈ kheÄasadisÈ, tathÈr|pe paccaye ayaÑ ajjhoharatÊti katvÈ 
“kheÄÈsako”ti BhagavatÈ vutto. 
 
 340. Patthaddhena kÈyenÈti potthakar|pasadisena niccalena kÈyena. 
 
 342. MayaÑ kho bhaÓe rÈjaÒÈtakÈ nÈmÈti rÈjÈ amhe jÈnÈtÊti 
rÈjaÒÈtakassa bhÈvena attÈnaÑ ukkaÑsanto Èha. PahaÔÔhakaÓÓavÈloti 
bandhane niccale katvÈ. 

 DukkhaÑ hi kuÒjara nÈgamÈsadoti bho kuÒjara BuddhanÈgaÑ 
ÈsÈdanaÑ vadhakacittena upagamanaÑ nÈma dukkhaÑ. NÈgahatassÈti 
BuddhanÈgaÑ ghÈtakassa. 

 PaÔikuÔiyova osakkÊti tathÈgatÈbhimukhoyeva piÔÔhimehi pÈdehi 
avasakki. Alakkhikoti ettha na lakkhetÊti alakkhiko, na jÈnÈtÊti attho, ahaÑ 
pÈpakammaÑ karomÊti na jÈnÈti. Na lakkhitabboti vÈ alakkhiko, na 
passitabboti attho. 
 
 343. Tikabhojananti ettha tÊhi janehi bhuÒjitabbabhojanaÑ. TaÑ 
paÒÒÈpessÈmÊti taÑ anujÈnissÈmi. GaÓabhojane pana yathÈdhammo 
kÈretabboti. PaÒcavatthuyÈcanakathÈ saÑghÈdisesavaÓÓanÈyaÑ vuttÈ. 
Kappanti ÈyukappaÑ. BrahmaÑ puÒÒanti seÔÔhaÑ puÒÒaÑ. KappaÑ 
saggamhÊti Èyukappameva. 
 

SaÑghabhedakakathÈ 

 344. Atha kho Devadatto saÑghaÑ bhinditvÈti so kira evaÑ salÈkaÑ 
gÈhetvÈ tattheva ÈveÓikaÑ uposathaÑ katvÈ gato, tenetaÑ vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÑ tumho (Ka)

 



112 VinayapiÔaka       

 345. PiÔÔhi me ÈgilÈyatÊti ciranisajjÈya vedanÈbhibh|tÈ bÈdhati. 
TamahaÑ ÈyamissÈmÊti taÑ ahaÑ pasÈressÈmi. ŒdesanÈpÈÔihÈriyÈnusÈsanÊ 
nÈma “evampi te mano, tathÈpi te mano”ti evaÑ parassa cittaÑ jÈnitvÈ 
tadanur|pÈ dhammadesanÈ. 
 
 346. MamÈnukubbanti mamÈnukiriyaÑ kurumÈno. KapaÓoti dukkhito. 
MahÈvarÈhassÈti mahÈnÈgassa. MahiÑ vikubbatoti pathaviÑ padÈlentassa. 
BhisaÑ ghasamÈnassÈti bhisaÑ khÈdantassa. NadÊsu jaggatoti ettha so kira 
hatthinÈgo sÈyanhasamayaÑ taÑ nadinÈmakaÑ pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ 
kilanto sabbarattiÑ vÊtinÈmesi, jÈlikaÑ karoti, tena vuttaÑ “nadÊsu 
jaggato”ti. 
 
 347. SutÈti sotÈ. Asandiddho ca akkhÈtÊti1 nissandeho hutvÈ akkhÈti2 
anusandhivasena yojetvÈ yojetvÈ. 
 
 350. ApÈye nibbattissatÊti ÈpÈyiko. EvaÑ nerayiko. KappaÑ ÔhassatÊti 
kappaÔÔho. IdÈni BuddhasahassenÈpi tikicchituÑ na sakkÈti atekiccho. 

 MÈ jÈtu koci lokasminti mÈ kadÈcipi koci satto lokasmiÑ. 
UdapajjathÈti upapajjathÈ. JalaÑva yasasÈ aÔÔhÈti yasasÈ jalanto viya Ôhito. 
Devadattoti me sutanti “Êdiso Devadatto”ti BhagavatÈ sutampi atthi, tadeva 
gahetvÈ idaÑ vuttaÑ. So pamÈdamanuciÓÓoti ettha pamÈdaÑ anucinÈtÊti 
anuciÓÓo, pamÈdo appahÊnoti attho. Œsajja nanti pÈpakena cittena patvÈ, 
visosetvÈti vÈ attho. AvÊcinirayaÑ pattoti idaÑ pana ÈsÊsÈyaÑ3 
atÊtavacanaÑ. BhesmÈti bhayÈnako. 
 

UpÈlipaÒhÈkathÈ 

 351. Ekato UpÈli ekoti dhammavÈdipakkhe eko. Ekato dveti 
adhammavÈdipakkhe dve. Catuttho anussÈvetÊti saÑghaÑ bhindissÈmÊti 
______________________________________________________________ 
 1. AsandiÔÔho ca akkhÈtÈti (Ka) 2. AkkhÈtÈ (Ka) 
 3. ŒsiÑsÈyaÑ (SÊ, SyÈ) ÈsaÑsÈka (Ka) 
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adhammavÈdicatuttho hutvÈ anussÈveti, anunayanto sÈveti, “na 
tumhÈkaÑyeva narakabhayaÑ atthi, amhÈkampi atthi, na amhÈkaÑ 
AvÊcimaggo pihito1. Na mayaÑ akusalÈ na bhÈyÈma, yadi hi ayaÑ 
adhammo avinayo asatthusÈsanaÑ vÈ bhaveyya, na mayaÑ gaÓheyyÈmÈ”ti-
ÈdinÈ nayena “adhammaÑ dhammo”ti evaÑ aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni 
bodhetÊti attho. SalÈkaÑ gÈhetÊti evaÑ anussÈvetvÈ pana “idaÑ gaÓhatha, 
idaÑ rocethÈ”ti vadanto salÈkaÑ gÈheti. 

 Ekato UpÈli dve hontÊti-ÈdÊsupi eseva nayo. EvaÑ kho UpÈli 
saÑgharÈji ceva hoti saÑghabhedo cÈti evaÑ hoti, na pana ettÈvatÈ saÑgho 
bhinno hoti. 

 Bhikkhu kho UpÈli pakatatto samÈnasaÑvÈsako samÈnasÊmÈyaÑ Ôhito 
saÑghaÑ bhindatÊti ettha siyÈ evaÑ “Devadatto kathaÑ pakatatto”ti. 
KathaÑ tÈva na pakatatto, raÒÒo ghÈtÈpitattÈ ruhiruppÈdassa ca katattÈti. 
Tattha vadÈma–ÈÓattiyÈ tÈva viraddhattÈ raÒÒo ghÈtÈpanaÑ natthi, “tena hi 
tvaÑ kumÈra pitaraÑ hantvÈ rÈjÈ hohi, ahaÑ BhagavantaÑ hantvÈ Buddho 
bhavissÈmÊ”ti evaÒhi tassa ÈÓatti, kumÈro pana rÈjÈ hutvÈ pacchÈ pitaraÑ 
mÈresi. EvaÑ tÈva ÈÓattiyÈ viraddhattÈ raÒÒo ghÈtÈpanaÑ natthi. 
RuhiruppÈde pana katamatteyeva ruhiruppÈdapaccayÈ BhagavatÈ abhabbatÈ 
na vuttÈ, na ca sakkÈ Bhagavato vacanaÑ vinÈyeva tassa abhabbatÈ 
ÈropetuÑ. 

“RuhiruppÈdako bhikkhave anupasampanno na 
upasampÈdetabbo, upasampanno nÈsetabbo”ti– 

 IdaÑ pana BhagavatÈ saÑghabhedato pacchÈ vuttaÑ. TasmÈ 
pakatatteneva tena saÑgho bhinnoti. 

 AdhammaÑ Dhammoti dÊpentÊti-ÈdÊsu aÔÔhÈrasasu bhedakaravatth|su 
suttantapariyÈyena tÈva dasa kusalakammapathÈ dhammo, dasa 
akusalakammapathÈ adhammo. TathÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro 
sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ paÒcandriyÈni paÒca balÈni satta 
bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggoti sattatiÑsa bodhipakkhiyadhammÈ 
dhammo nÈma, tayo 
______________________________________________________________ 
 1. BhÊto (Ka) 
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satipaÔÔhÈnÈ tayo sammappadhÈnÈ tayo iddhipÈdÈ cha indriyÈni cha balÈni 
aÔÔha bojjha~gÈ nava~giko maggoti ca cattÈro upÈdÈna paÒca nÊvaraÓÈ satta 
anusayÈ aÔÔha micchattÈti ca ayaÑ adhammo. 

 Tattha yaÑkiÒci ekaÑ adhammakoÔÔhÈsaÑ gahetvÈ “imaÑ adhammaÑ 
dhammoti karissÈma, evaÑ amhÈkaÑ ÈcariyakulaÑ nissÈya niyyÈnikaÑ 
bhavissati, mayaÒca loke pÈkaÔÈ bhavissÈmÈ”ti taÑ adhammaÑ “dhammo 
ayan”ti kathayantÈ adhammaÑ dhammoti dÊpenti nÈma. Tatheva 
dhammakoÔÔhÈsesu ca ekaÑ gahetvÈ ayaÑ adhammoti kathentÈ dhammaÑ 
adhammoti dÊpenti nÈma. VinayapariyÈyena pana bh|tena vatthunÈ codetvÈ 
sÈretvÈ yathÈpaÔiÒÒÈya kÈtabbaÑ kammaÑ dhammo nÈma, abh|tena 
vatthunÈ acodetvÈ asÈretvÈ apaÔiÒÒÈya kÈtabbaÑ kammaÑ adhammo nÈma. 

 SuttantapariyÈyena rÈgavinayo dosavinayo mohavinayo saÑvaro 
pahÈnaÑ paÔisa~khÈti ayaÑ vinayo nÈma, rÈgÈdÊnaÑ avinayo asaÑvaro 
appahÈnaÑ appaÔisa~khÈti ayaÑ avinayo nÈma. VinayapariyÈyena 
vatthusampatti Òattisampatti anussÈvanasampatti sÊmÈsampatti 
parisÈsampattÊti ayaÑ vinayo nÈma, vatthuvipatti -pa- parisÈvipattÊti ayaÑ 
avinayo nÈma. 

 SuttantapariyÈyena cattÈro satipaÔÔhÈnÈ -pa- aÔÔha~giko-pa- maggoti 
idaÑ bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena, tayo satipaÔÔhÈnÈ tayo sammappadhÈnÈ 
tayo iddhipÈdÈ cha indriyÈni cha balÈni aÔÔha bojjha~gÈ nava~giko maggoti 
idaÑ abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena. VinayapariyÈyena cattÈro pÈrÈjikÈ 
terasa saÑghÈdisesÈ dve aniyatÈ tiÑsa nissaggiyÈ pÈcittiyÈti idaÑ bhÈsitaÑ 
lapitaÑ TathÈgatena, tayo pÈrÈjikÈ cuddasa saÑghÈdisesÈ tayo aniyatÈ 
ekattiÑsa nissaggiyÈ pÈcittiyÈti idaÑ abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena. 

 SuttantapariyÈyena devasikaÑ phalasamÈpattisamÈpajjanaÑ 
mahÈkaruÓÈsamÈpattisamÈpajjanaÑ BuddhacakkhunÈ lokavolokanaÑ 
aÔÔhuppattivasena suttantadesanÈ jÈtakakathÈti idaÑ ÈciÓÓaÑ, na devasikaÑ 
phalasamÈpattisamÈpajjanaÑ -pa- na jÈtakakathÈti idaÑ anÈciÓÓaÑ. 
VinayapariyÈyena 
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nimantitassa vassÈvÈsaÑ vasitvÈ apaloketvÈ cÈriyapakkamanaÑ pavÈretvÈ 
cÈriyapakkamanaÑ Ègantukehi saddhiÑ paÔhamaÑ paÔisanthÈrakaraÓanti 
idaÑ ÈciÓÓaÑ, tasseva ÈciÓÓassa akaraÓaÑ anÈciÓÓaÑ nÈma. 

 SuttantapariyÈyena cattÈro satipaÔÔhÈnÈ -pa- aÔÔha~giko maggoti idaÑ 
paÒÒattaÑ nÈma, tayo satipaÔÔhÈnÈ -pa- nava~giko maggoti idaÑ apaÒÒattaÑ 
nÈma. VinayapariyÈyena cattÈro pÈrÈjikÈ -pa- tiÑsa nissaggiyÈ pÈcittiyÈti 
idaÑ paÒÒattaÑ nÈma, tayo pÈrÈjikÈ -pa- ekattiÑsa nissaggiyÈ pÈcittiyÈti 
idaÑ apaÒÒattaÑ nÈma. 

 “AnÈpatti ajÈnantassa, atheyyacittassa, na maraÓÈdhippÈyassa, 
anullapanÈdhippÈyassa, na mocanÈdhippÈyassÈ”ti tattha tattha vuttÈ anÈpatti 
anÈpatti nÈma, “jÈnantassa theyyacittassÈ”ti-ÈdinÈ nayena vuttÈ Èpatti Èpatti 
nÈma. PaÒcÈpattikkhandhÈ lahukÈpatti nÈma, dve ÈpattikkhandhÈ 
garukÈpatti nÈma. Cha ÈpattikkhandhÈ sÈvasesÈpatti nÈma, eko 
pÈrÈjikÈpattikkhandho anavasesÈpatti nÈma. Dve ÈpattikkhandhÈ 
duÔÔhullÈpatti nÈma, paÒcÈpattikkhandhÈ aduÔÔhullÈpatti nÈma. 

 Purimanayeneva panettha vuttappakÈraÑ DhammaÑ “adhammo ayan”ti 
kathayantÈ “dhammaÑ adhammo”ti dÊpenti nÈma. AvinayaÑ “vinayo 
ayan”ti -pa- aduÔÔhullÈpattiÑ “duÔÔhullÈpatti ayan”ti kathayantÈ 
“aduÔÔhullÈpattiÑ duÔÔhullÈpattÊ”ti dÊpenti nÈma. EvaÑ “adhammaÑ 
dhammo”ti vÈ -pa- “aduÔÔhullÈpattiÑ duÔÔhullÈpattÊ”ti vÈ dÊpetvÈ pakkhaÑ 
labhitvÈ catunnaÑ saÑghakammÈnaÑ aÒÒataraÑ saÑghakammaÑ 
ekasÊmÈyaÑ visuÑ karontehi saÑgho bhinno nÈma hoti. Tena vuttaÑ “te 
imehi aÔÔhÈrasahi vatth|hi apakassantÊ”ti-Èdi. 

 Tattha apakassantÊti parisaÑ ÈkaÉÉhanti vijaÔenti ekamantaÑ ussÈrenti 
ca. AvapakÈsantÊti ati viya pakÈsenti1, yathÈ visaÑsaÔÔhÈva honti, evaÑ 
karonti. Œveninti2 visuÑ. EttÈvatÈ kho UpÈli saÑgho bhinno hotÊti evaÑ 
aÔÔhÈrasasu bhedakaravatth|su yaÑkiÒci ekampi vatthuÑ dÊpetvÈ tena tena 
kÈraÓena “imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ”ti saÒÒÈpetvÈ salÈkaÑ gÈhÈpetvÈ 
visuÑ saÑghakamme kate saÑgho bhinno hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. VipakÈsantÊti ati viya pakÈsenti (SÊ), apakassantÊti ati viya ÈkaÉÉhanti (YojanÈ) 
 2. ŒveÓÊti (SÊ), ÈveÓikanti (SyÈ) 
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ParivÈre pana “paÒcahi UpÈli ÈkÈrehi saÑgho bhijjatÊ”ti-Èdi vuttaÑ, tassa 
iminÈ idha vuttena saÑghabhedalakkhaÓena atthato nÈnÈkaraÓaÑ natthi. 
TaÑ panassa nÈnÈkaraÓÈbhÈvaÑ tattheva pakÈsayissÈma. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 

 
 

SaÑghabhedakakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

8. Vattakkhandhaka 
 

ŒgantukavattakathÈ 

 357. Vattakkhandhake idÈni ÈrÈmaÑ pavisissÈmÊti iminÈ 
upacÈrasÊmasamÊpaÑ dasseti, tasmÈ upacÈrasÊmaÑ patvÈ upÈhanÈ-
omuÒcanÈdi sabbaÑ kÈtabbaÑ. GahetvÈti upÈhanadaÓÉakena gahetvÈ. 
PaÔikkamantÊti sannipatanti. (  )1 vissajjetabbanti pattharitabbaÑ. Gocaro 
pucchitabboti “gocaragÈmo Èsanne udÈhu d|re, kÈlasseva piÓÉÈya 
caritabbaÑ udÈhu divÈ”ti evaÑ bhikkhÈcÈro pucchitabbo. Agocaro nÈma 
micchÈdiÔÔhikÈnaÑ vÈ gÈmo paricchinnabhikkho vÈ gÈmo, yattha ekassa vÈ 
dvinnaÑ vÈ bhikkhÈ diyyati, sopi pucchitabbo. PÈnÊyaÑ pucchitabbanti 
“kiÑ imissÈ pokkharaÓiyÈ pÈnÊyaÑyeva pivanti, nahÈnÈdiparibhogampi 
karontÊ”ti evaÑ pÈnÊyaÒceva paribhojanÊyaÒca pucchitabbaÑ. Kesuci 
ÔhÈnesu vÈÄamigÈ vÈ amanussÈ vÈ honti, tasmÈ “kaÑ kÈlaÑ pavisitabbaÑ, 
kaÑ kÈlaÑ nikkhamitabban”ti pucchitabbaÑ. 

 Bahi ÔhitenÈti bahi nikkhamantassa ahino vÈ amanussassa vÈ maggaÑ 
datvÈ Ôhitena nilloketabbo. Sace ussahati, sodhetabboti yadi sakkoti, sabbo 
vihÈro sodhetabbo. Asakkontena attano vasanokÈso jaggitabbo. SabbaÑ 
sodhetuÑ sakkontassa pana dassite vihÈrasodhanavatte vinicchayo 
MahÈkhandhake vuttanayeneva veditabbo. 
 

ŒvÈsikavattakathÈ 

 359. ŒvÈsikavatte ÈsanaÑ paÒÒapetabbanti evamÈdi sabbaÑ vuÉÉhatare 
Ègate cÊvarakammaÑ vÈ navakammaÑ vÈ ÔhapetvÈpi kÈtabbaÑ. 
Cetiya~gaÓaÑ sammajjantena sammajjaniÑ nikkhipitvÈ tassa vattaÑ kÈtuÑ 
ÈrabhitabbaÑ. PaÓÉito 
______________________________________________________________ 
 1. (UpÈhanÈpuÒchanacoÄakaÑ pucchitvÈ upÈhanÈ puÒchitabbÈti katarasmiÑ 
 ÔhÈne upÈhanÈpuÒchanacoÄakanti ÈvÈsikÈ bhikkh| pucchitabbÈ) (Ka) 
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hi Ègantuko “sammajjÈhi tÈva cetiya~gaÓan”ti vakkhati. GilÈnabhesajjaÑ 
karontena pana sace nÈti-Èturo gilÈno hoti, bhesajjaÑ akatvÈ vattameva 
kÈtabbaÑ. MahÈgilÈnassa pana bhesajjameva kÈtabbaÑ. PaÓÉito hi Ègantuko 
“karohi tÈva bhesajjan”ti vakkhati. PÈnÊyena pacchantena sace sakiÑ ÈnÊtaÑ 
pÈnÊyaÑ sabbaÑ pivati, “puna ÈnemÊ”ti pucchi tabboyeva. Apica bÊjanenapi 
bÊjitabbo, bÊjantena sakiÑ pÈdapiÔÔhiyaÑ bÊjitvÈ sakiÑ majjhe sakiÑ sÊse 
bÊjitabbaÑ, alaÑ hot|”ti vuttena tato mandataraÑ bÊjitabbaÑ. Puna “alan”ti 
vuttena tato mandataraÑ bÊjitabbaÑ. TatiyavÈraÑ vuttena bÊjanÊ ÔhapetabbÈ. 
PÈdÈpissÈ dhovitabbÈ, dhovitvÈ sace attano telaÑ atthi, tena makkhetabbÈ. 
No ce atthi, tassa santakena makkhetabbÈ. UpÈhanÈpuÒchanaÑ pana attano 
rucivasena kÈtabbaÑ. Teneva hettha “sace ussahatÊ”ti vuttaÑ. TasmÈ 
upÈhanÈ apuÒchantassÈpi anÈpatti. “Kattha mayhaÑ senÈsanaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti 
pucchitena senÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, “etaÑ tumhÈkaÑ senÈsanaÑ 
pÈpuÓÈtÊ”ti evaÑ Ècikkhitabbanti attho. PapphoÔetvÈ hi pattharituÑ pana 
vaÔÔatiyeva. 

 Navakassa vatte pÈnÊyaÑ Ècikkhitabbanti “etaÑ pÈnÊyaÑ gahetvÈ 
pivÈhÊ”ti ÈcikkhitabbaÑ. ParibhojanÊyepi eseva nayo. SesaÑ 
purimasadisameva. MahÈ-ÈvÈsepi attano santikaÑ sampattassa Ègantukassa 
vattaÑ akÈtuÑ na labhati. 
 

GamikavattakathÈ 

360. Gamikavattesu dÈrubhaÓÉanti SenÈsanakkhandhake vuttaÑ 
maÒcapÊÔhÈdi. MattikÈbhaÓÉampi rajanabhÈjanÈdi sabbaÑ tattha 
vuttappabhedameva. TaÑ sabbaÑ aggisÈlÈya vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ 
guttaÔÔhÈne paÔisÈmetvÈ gantabbaÑ. Anovassake pabbhÈrepi ÔhapetuÑ 
vaÔÔati. SesÈsanaÑ Èpucchitabbanti ettha yaÑ pÈsÈÓapiÔÔhiyaÑ vÈ 
pÈsÈÓatthambhesu vÈ katasenÈsanaÑ, yattha upacikÈ nÈrohanti, taÑ 
anÈpucchantassÈpi anÈpatti. Cat|su pÈsÈÓakes|ti-Èdi upacikÈnaÑ 
uppattiÔÔhÈne paÓÓasÈlÈdisenÈsane kattabbÈkÈradassanatthaÑ vuttaÑ. 
Appeva nÈma a~gÈnipi seseyyunti ayaÑ ajjhokÈse Ôhapitamhi ÈnisaÑso. 
Ovassakagehe pana tiÓesu ca mattikÈpiÓÉesu ca upari patantesu 
paÒcapÊÔhÈnaÑ a~gÈnipi vinassanti.
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AnumodanavattakathÈ 

 362. AnumodanavatthusmiÑ iddhaÑ ahosÊti sampannaÑ ahosi. Cat|hi 
paÒcahÊti saÑghattherena anumodanatthÈya nisinne heÔÔhÈ paÔipÈÔiyÈ cat|hi 
nisÊditabbaÑ. Anuthere nisinne mahÈtherena ca heÔÔhÈ ca tÊhi nisÊditabbaÑ. 
PaÒcame nisinne upari cat|hi nisÊditabbaÑ. SaÑghattherena heÔÔhÈ 
daharabhikkhusmiÑ ajjhiÔÔhepi saÑghattherato paÔÔhÈya cat|hi 
nisÊditabbameva. Sace pana anumodako bhikkhu “gacchatha bhante, 
ÈgametabbakiccaÑ natthÊ”ti vadati, gantuÑ vaÔÔati. MahÈtherena “gacchÈma 
Èvuso”ti vutte “gacchathÈ”ti vadati, evampi vaÔÔati. “BahigÈme 
ÈgamessÈmÈ”ti ÈbhogaÑ katvÈpi bahigÈmaÑ gantvÈ attano nissitake “tumhe 
tassa ÈgamanaÑ ÈgamethÈ”ti vatvÈpi gantuÑ vaÔÔatiyeva. Sace pana 
manussÈ attano rucikena1 ekena anumodanaÑ kÈrenti, neva tassa 
anumodato Èpatti, na mahÈtherassa bhÈro hoti. UpanisinnakathÈyameva hi 
manussesu kathÈpentesu mahÈthero Èpucchitabbo, mahÈtherena ca 
anumodanÈya ajjhiÔÔhova Ègametabboti idamettha lakkhaÓaÑ. Vaccitoti 
saÒjÈtavacco, vaccapÊÄitoti adhippÈyo. 
 

BhattaggavattakathÈ 

 346. Bhattaggavatte antogÈmo vÈ hotu vihÈro vÈ, manussÈnaÑ 
parivisanaÔÔhÈnaÑ gacchantena cÊvaraÑ pÈrupitvÈ kÈyabandhanaÑ 
bandhanameva vaÔÔatÊti AÔÔhakathÈsu vuttaÑ. Na there bhikkh| 
anupakhajjÈti there bhikkh| ati-allÊyitvÈ na nisÊditabbaÑ. Sace mahÈtherassa 
nisinnÈsanena samakaÑ ÈsanaÑ hoti, bah|su Èsanesu sati ekaÑ dve ÈsanÈni 
ÔhapetvÈ nisÊditabbaÑ. Bhikkh| gaÓetvÈ paÒÒattÈsanesu anisÊditvÈ 
mahÈtherena “nisÊdÈ”ti vuttena nisÊditabbaÑ. No ce mahÈthero vadati, 
“idaÑ bhante ÈsanaÑ uccan”ti vattabbaÑ. NisÊdÈti vutte nisÊditabbaÑ. Sace 
pana evaÑ Èpucchitepi na vadati, nisÊdantassa anÈpatti, mahÈtherasseva 
Èpatti. Navako hi evar|pe Èsane anÈpucchÈ nisÊdanto Èpajjati, thero 
Èpucchite ananujÈnanto. Na sa~ghÈÔiÑ ottharitvÈti na sa~ghÈÔiÑ avattharitvÈ 
nisÊditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Attano cittarucikena (SÊ), attanÈ rucitena (SyÈ) 
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 Ubhohi hatthehÊti pattadhovana-udakaÑ sandhÈya vuttaÑ. 
DakkhiÓodakaÑ pana purato ÈdhÈrake pattaÑ ÔhapetvÈ gahetabbaÑ. 
SÈdhukanti udakasaddaÑ akarontena. 

 S|passa okÈsoti yathÈ s|passa okÈso hoti, evaÑ mattÈya odano 
gaÓhitabboti attho. SamakaÑ sampÈdehÊti idaÑ na kevalaÑ sappi-
ÈdÊsuyeva, odanepi vattabbaÑ. Sappi-ÈdÊsu pana yaÑ appaÑ hoti ekassa vÈ 
dvinnaÑ vÈ anur|pakaÑ, sabbesaÑ samakaÑ sampÈdehÊti vutte 
manussÈnaÑ vihesÈ hoti, tasmÈ tÈdisaÑ sakiÑ vÈ dvikkhattuÑ vÈ gahetvÈ 
sesaÑ na gahetabbaÑ. 

 Na tÈva therena bhuÒjitabbanti idaÑ yaÑ paricchinnabhikkhukaÑ 
bhattaggaÑ, yattha manussÈ sabbesaÑ pÈpetvÈ dÈtukÈmÈ1 honti, taÑ 
sandhÈya vuttaÑ. YaÑ pana mahÈbhattaggaÑ hoti, yattha ekasmiÑ padese 
bhuÒjanti, ekasmiÑ padese udakaÑ diyyati, tattha yathÈsukhaÑ 
bhuÒjitabbaÑ. 

 Na tÈva udakanti idaÑ hatthadhovana-udakaÑ sandhÈya vuttaÑ. AntarÈ 
pipÈsitena pana gale vilaggÈmisena vÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ hatthÈ na 
dhovitabbÈ. Sace manussÈ “dhovatha bhante pattaÒca hatthe cÈ”ti vadanti, 
bhikkh| vÈ “tumhe udakaÑ gaÓhathÈ”ti vadanti, vaÔÔati. 

 NivattantenÈti bhattaggato uÔÔhÈya nivattantena saÑghena evaÑ 
nivattitabbanti dasseti, kathaÑ? NavakehÊti sabbaÑ daÔÔhabbaÑ. 
SambÈdhesu hi gharesu mahÈtherÈnaÑ nikkhamanokÈso na hoti, tasmÈ 
evaÑ vuttaÑ. EvaÑ nivattantehi pana navakehi gehadvÈre ÔhatvÈ theresu 
nikkhantesu paÔipÈÔiyÈ gantabbaÑ. Sace pana mahÈtherÈ dhure2 nisinnÈ 
honti, navakÈ antogehe, therÈsanato paÔÔhÈya paÔipÈÔiyÈ eva 
nikkhamitabbaÑ. KÈyena kÈyaÑ aghaÔÔentena yathÈ antarena manussÈ 
gantuÑ sakkonti, evaÑ viraÄÈya paÔipÈÔiyÈ gantabbaÑ. 
 

PiÓÉacÈrikavattakathÈ 

 366. PiÓÉacÈrikavatte kammaÑ vÈ nikkhipatÊti kappÈsaÑ vÈ suppaÑ 
musalaÑ vÈ yaÑ gahetvÈ kammaÑ karonti, ÔhitÈ vÈ nisinnÈ vÈ honti, taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VanditukÈmÈ (SyÈ, Ka) 2. D|re (SÊ, SyÈ, Ka), pure (Katthaci) 
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nikkhipati. Na ca bhikkhÈdÈyikÈyÈti itthÊ vÈ hotu puriso vÈ, 
bhikkhÈdÈnasamaye mukhaÑ na ulloketabbaÑ1. 
 

ŒraÒÒikavattakathÈ 

 368. ŒraÒÒikavatte senÈsanÈ otaritabbanti vasanaÔÔhÈnato 
nikkhamitabbaÑ. 

 PattaÑ thavikÈya pakkhipitvÈti ettha sace bahigÈme udakaÑ natthi, 
antogÈmeyeva bhattakiccaÑ katvÈ, atha bahigÈme atthi, bahigÈme 
bhattakiccaÑ katvÈ patto dhovitvÈ vodako katvÈ thavikÈya pakkhipitabbo. 

 ParibhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbanti sace bhÈjanÈni nappahonti, 
pÈnÊyameva paribhojanÊyampi katvÈ upaÔÔhÈpetabbaÑ. BhÈjanaÑ 
alabhantena veÄunÈÄikÈyapi upaÔÔhÈpetabbaÑ. Tampi alabhantassa yathÈ 
samÊpe udaka-ÈvÈÔo hoti, evaÑ kÈtabbaÑ. AraÓisahite sati aggiÑ akÈtumpi 
vaÔÔati. yathÈ ca ÈraÒÒikassa, evaÑ kantÈrappaÔipannassÈpi araÓisahitaÑ 
icchitabbaÑ. GaÓavÈsino pana tena vinÈpi vaÔÔati. NakkhattÈneva 
nakkhattapadÈni. 
 

SenÈsanavattakathÈ 

 369. SenÈsanavatte dvÈraÑ nÈma yasmÈ mahÈvaÄaÒjaÑ, tasmÈ tattha 
ÈpucchanakiccaÑ natthi, sesÈni pana uddesadÈnÈdÊni ÈpucchitvÈva 
kÈtabbÈni. Devasikampi ÈpucchituÑ vaÔÔati. AthÈpi “bhante Èpucchitameva 
hot|”ti vutte vuÉÉhataro “sÈdh|”ti sampaÔicchati, sayameva vÈ “tvaÑ 
yathÈsukhaÑ viharÈhÊ”ti vadati, evampi vaÔÔati. SabhÈgassa vissÈsenÈpi 
vaÔÔatiyeva. Yena vuÉÉho tena parivattitabbanti vuÉÉhÈbhimukhena 
parivattitabbaÑ. BhojanasÈlÈdÊsupi evameva paÔipajjitabbaÑ. 
 

JantÈgharavattÈdikathÈ 

 371. JantÈgharavatte paribhaÓÉanti bahijagati. 
______________________________________________________________ 
 1. OloketabbaÑ (SyÈ, Ka) 
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 373. ŒcamanavatthusmiÑ sati udaketi ettha sace udakaÑ atthi, 
paÔicchannaÔÔhÈnaÑ pana natthi, bhÈjanena nÊharitvÈ ÈcamitabbaÑ. BhÈjane 
asati pattena nÊharitabbaÑ. Pattepi asati asantaÑ nÈma hoti. “IdaÑ 
ativivaÔaÑ, purato aÒÒaÑ udakaÑ bhavissatÊ”ti gatassa udakaÑ 
alabhantasseva bhikkhÈcÈravelÈ hoti, kaÔÔhena vÈ kenaci vÈ puÒchitvÈ 
gantabbaÑ, bhuÒjitumpi anumodanampi kÈtuÑ vaÔÔati. ŒgatapaÔipÈÔiyÈti 
vaccakuÔiyaÑ passÈvaÔÔhÈne nhÈnatittheti tÊsupi ÈgatapaÔipÈÔiyeva pamÈÓaÑ. 
 
 374. VaccakuÔivatte na dantakaÔÔhaÑ khÈdantenÈti ayaÑ vaccakuÔiyÈpi 
avaccakuÔiyÈpi sabbettheva paÔikkhepo. Na pharusena kaÔÔhenÈti 
phÈlitakaÔÔhena vÈ kharena vÈ gaÓÔhikena vÈ kaÓÔakena vÈ susirena vÈ 
p|tinÈ vÈ na avalekhitabbaÑ. AvalekhanakaÔÔhaÑ pana aggahetvÈ 
paviÔÔhassa Èpatti natthi. 

 Na ÈcamanasarÈvaketi sabbasÈdhÈraÓaÔÔhÈnaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 
Tatra hi aÒÒe aÒÒe Ègacchanti1, tasmÈ udakaÑ na sesetabbaÑ. YaÑ pana 
saÑghikepi vihÈre ekadese nibaddhagamanatthÈya kataÑ ÔhÈnaÑ hoti 
puggalikaÔÔhÈnaÑ vÈ, tasmiÑ vaÔÔati. VirecanaÑ pivitvÈ punappunaÑ 
pavisantassÈpi vaÔÔatiyeva. 

 �hatÈti |haditÈ2, bahi vaccamakkhitÈti attho. DhovitabbÈti udakaÑ 
ÈharitvÈ dhovitabbÈ. UdakaÑ atthi bhÈjanaÑ natthi, asantaÑ nÈma hoti. 
BhÈjanaÑ atthi udakaÑ natthi, etampi asantaÑ. Ubhaye pana asati 
asantameva, kaÔÔhena vÈ kenaci vÈ puÒchitvÈ gantabbaÑ. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
 

 
VattakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒo aÒÒo Ègacchati (SÊ), aÒÒe Ègacchanti (Ka) 
 2. �hatÈti ohanitÈ (SyÈ), uhatÈti uhaditÈ (Ka)

 



   

9. PÈtimokkhaÔÔhapanakkhandhaka 
 

PÈtimokkhuddesayÈcanakathÈ 

 383. PÈtimokkhaÔÔhapanakkhandhake (nandimukhiyÈ rattiyÈti 
aruÓuÔÔhitakÈlepi hi nandimukhÈ viya ratti khÈyati. TenÈha nandimukhiyÈ 
rattiyÈti. Antop|tinti attacittasantÈne kilesap|tibhÈvena antop|tiÑ. 
Avassutanti kilesavassanavassena avassutaÑ. KasambukajÈtanti 
ÈkiÓÓadosatÈya saÑkiliÔÔhajÈtaÑ.)1 YÈva bÈhÈgahaÓÈpi nÈmÈti “aparisuddhÈ 
Œnanda parisÈ”ti vacanaÑ sutvÈyeva hi tena pakkamitabbaÑ siyÈ, evaÑ 
apakkamitvÈ yÈva bÈhÈga-aÓÈpi nÈma so moghapuriso Ègamessati, 
acchariyamidanti dasseti. 
 
 384. Na Èyatakeneva papÈtoti na paÔhamameva gambhÊro, anupubbena 
gambhÊroti attho. ®hitadhammo velaÑ nÈtivattatÊti vÊcÊnaÑ 
osakkanakandaraÑ mariyÈdavelaÑ nÈtikkamati. TÊraÑ vÈhetÊti tÊrato2 
appeti, ussÈretÊti attho. AÒÒÈpaÔivedhoti arahattappatti.  
 
 385. ChannamativassatÊti3 ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ paÔicchÈdento aÒÒaÑ 
navaÑ ÈpattiÑ Èpajjati, idametaÑ sandhÈya vuttaÑ. VivaÔaÑ nÈtivassatÊti 
ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ vivaranto aÒÒaÑ nÈpajjati, idametaÑ sandhÈya vuttaÑ. 
 

PÈtimokkhasavanÈrahakathÈ 

 386. ®hapitaÑ hoti pÈtimokkhanti ettha pure vÈ pacchÈ vÈ Ôhapitampi 
aÔÔhapitaÑ hoti, khette Ôhapitameva pana ÔhapitaÑ nÈma hoti. TasmÈ “suÓÈtu 
me bhante saÑgho, ajjuposatho pannaraso, yadi saÑghassa pattakallaÑ, 
saÑgho uposathaÑ kareyyÈ”ti ettha yÈva re-kÈraÑ bhaÓati, tÈva 
ÔhapetabbaÑ, idaÑ hi khettaÑ. Yya-kÈre pana vutte Ôhapentena pacchÈ 
ÔhapitaÑ nama hoti. SuÓÈtu meti anÈraddheyeva Ôhapentena pure ÔhapitaÑ 
hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Natthi SÊhaÄa-potthake. 2. TÊraÑ (SyÈ) 3. SuchannamativassatÊti (Ka) 
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DhammikÈdhammikapÈtimokkhaÔÔhapanakathÈ 

 387. Am|likÈya sÊlavipattiyÈ pÈtimokkhaÑ Ôhapeti akatÈyÈti tena 
puggalena sÈ vipatti katÈ vÈ hotu akatÈ vÈ, pÈtimokkhaÔÔhapanakassa saÒÒÈ-
am|likavasena am|likÈ hoti. KatÈkatÈyÈti kataÒca akataÒca ubhayaÑ 
gahetvÈ vuttaÑ. 

 DhammikaÑ sÈmaggiÑ na upetÊti kammaÑ kopetukÈmatÈya saÑghassa 
kamme karÊyamÈne neva Ègacchati, na chandaÑ deti, sammukhÊbh|tova 
paÔikkosati, tena dukkaÔaÑ Èpajjati. IccassÈpi sÈpattikasseva pÈtimokkhaÑ 
ÔhapitaÑ hoti. PaccÈdiyatÊti puna kÈtabbaÑ kammanti paccÈdiyati, tena 
ukkoÔanakena pÈcittiyaÑ Èpajjati. IccassÈpi sÈpattikasseva pÈtimokkhaÑ 
ÔhapitaÑ hoti. 

 

DhammikapÈtimokkhaÔÔhapanakathÈ 

 388. Yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehÊti ettha maggena 
maggapaÔipÈdanÈdÊsu ÈkÈrÈdisaÒÒÈ veditabbÈ. Tena diÔÔhena tena sutena 
tÈya parisa~kÈyÈti ettha diÔÔhaÒca sutaÒca PÈÄiyaÑ Ègatameva. Sace pana 
tehi diÔÔhasutehi parisa~kaÑ uppÈdeyya, taÑ sandhÈya vuttaÑ “tÈya 
parisa~kÈyÈ”ti. 

 

AttÈdÈna-a~gakathÈ 

 398. AttÈdÈnaÑ ÈdÈtukÈmenÈti ettha sÈsanaÑ sodhetukÈmo bhikkhu 
yaÑ adhikaraÓaÑ attanÈ Èdiyati, taÑ attÈdÈnanti vuccati. AkÈlo imaÑ 
attÈdÈnaÑ ÈdÈtunti ettha rÈjabhayaÑ corabhayaÑ dubbhikkhabhayaÑ 
vassÈrattoti ayaÑ akÈlo, viparÊto kÈlo. 

 Abh|taÑ idaÑ attÈdÈnanti asantamidaÑ, mayÈ adhammo vÈ dhammoti, 
dhammo vÈ adhammoti, avinayo vÈ vinayoti, vinayo vÈ avinayoti, dussÊlo 
vÈ puggalo sÊlavÈti, sÊlavÈ vÈ dussÊloti gahitoti attho. VipariyÈyena bh|taÑ 
veditabbaÑ. AnatthasaÑhitaÑ idaÑ attÈdÈnanti
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ettha yaÑ jÊvitantarÈyÈya vÈ brahmacariyantarÈyÈya vÈ saÑvattati, idaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, viparÊtaÑ atthasaÑhitaÑ nÈma. 

 Na labhissÈmi sandiÔÔhe sambhatte bhikkh|ti appekadÈ hi 
rÈjabhayÈdÊsu evar|pÈ attano pakkhassa upatthambhakÈ bhikkh| laddhuÑ 
na sakkÈ honti, taÑ sandhÈya vuttaÑ “na labhissÈmÊ”ti. AppekadÈ pana 
khemasubhikkhÈdÊsu laddhuÑ sakkÈ honti, taÑ sandhÈya “labhissÈmÊ”ti 
vuttaÑ. 

 Bhavissati saÑghassa tatonidÈnaÑ bhaÓÉananti kosambakÈnaÑ viya 
bhaÓÉanaÑ kalaho viggaho vivÈdo saÑghabhedo ca bhavissatÊti. PacchÈpi 
avippaÔisÈrakaraÑ bhavissatÊti subhaddaÑ vuÉÉhapabbajitaÑ niggahetvÈ 
paÒcasatikasa~gÊtiÑ karontassa MahÈkassapattherasseva, dasavatthuke 
adhikaraÓe dasabhikkhusahassÈni niggahetvÈ sattasatikasa~gÊtiÑ karontassa 
Èyasmato Yasasseva, saÔÔhibhikkhusahassÈni niggahetvÈ sahassikasa~gÊtiÑ 
karontassa Moggaliputtatissattherasseva ca pacchÈ samanussaraÓakaraÓaÑ 
hoti, sÈsanassa ca vigatupakkilesacandimas|riyasassirikatÈya saÑvattati. 
 

CodakenapaccavekkhitabbadhammakathÈ 

 399. Acchiddena appaÔimaÑsenÈti-ÈdÊsu yena gahaÔÔhapabbajitesu yo 
koci pahaÔo vÈ hoti, gihÊnaÑ gaÓÉaphÈlanÈdÊni vejjakammÈni vÈ katÈni, 
tassa kÈyasamÈcÈro upacikÈhi khÈyitatÈlapaÓÓamiva chiddo ca, paÔimÈsituÑ 
yattha katthaci gahetvÈ ÈkaÉÉhituÑ sakkuÓeyyatÈya sappaÔimaÑso ca hoti. 
ViparÊto acchiddo appaÔimaÑsoti veditabboti. VacÊsamÈcÈro pana 
musÈvÈda-omasavÈdapesuÒÒa-am|lakÈnuddhaÑsanÈdÊhi chiddo ca 
sappaÔimaÑso ca hoti, viparÊto acchiddo appaÔimaÑso. 

 MettaÑ nu kho me cittanti palibodhe chinditvÈ 
kammaÔÔhÈnabhÈvanÈnuyogena adhigataÑ mettacittaÑ. AnÈghÈtanti 
ÈghÈtavirahitaÑ, vikkhambhanavasena vihatÈghÈtanti attho. IdaÑ panÈvuso 
kattha vuttaÑ BhagavatÈti idaÑ sikkhÈpadaÑ katarasmiÑ nagare vuttanti 
attho. 
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Codakena-upaÔÔhÈpetabbakathÈ 

 400. KÈlena vakkhÈmÊti-ÈdÊsu eko ekaÑ okÈsaÑ kÈretvÈ codento 
kÈlena vadati nÈma. SaÑghamajjhagaÓamajjhasalÈkaggayÈgu-
aggavitakkamÈÄa- 
kabhikkhÈcÈramagga-ÈsanasÈlÈdÊsu upaÔÔhÈkehi parivÈritakkhaÓe vÈ codento 
akÈlena vadati nÈma. Tacchena vadanto bh|tena vadati nÈma, “ambho 
mahallaka parisÈvacara paÑsuk|likadhammakathikapatir|paÑ tava idan”ti 
vadanto pharusena vadati nÈma. KÈraÓanissitaÑ pana katvÈ “bhante 
mahallakattha, parisÈvacarÈ paÑsuk|likÈ dhammakathikattha, patir|paÑ 
tumhÈkaÑ idan”ti vadanto saÓhena vadati nÈma. KÈraÓanissitaÑ katvÈ 
vadanto atthasaÑhitena vadati nÈma, mettacitto vakkhÈmi no dosantaroti 
mettacittaÑ upaÔÔhapetvÈ vakkhÈmi, na duÔÔhacitto hutvÈ. 
 

CodakacuditakapaÔisaÑyuttakathÈ 

 401. AjjhattaÑ manasikaritvÈti attano citte uppÈdetvÈ. KÈruÒÒatÈti 
karuÓÈbhÈvo. IminÈ karuÓaÒca karuÓÈpubbabhÈgaÒca dasseti. HitesitÈti 
hitagavesanatÈ. AnukampitÈti1 tena hitena saÑyojanatÈ. DvÊhipi mettaÒca 
mettÈpubbabhÈgaÒca dasseti. ŒpattivuÔÔhÈnatÈti Èpattito vuÔÔhÈpetvÈ 
suddhante patiÔÔhÈpanÈ. VatthuÑ codetvÈ sÈretvÈ paÔiÒÒaÑ ÈropetvÈ 
yathÈpaÔiÒÒÈya kammakaraÓaÑ vinayapurekkhÈratÈ nÈma. Ime paÒca 
dhammeti ye ete kÈruÒÒatÈti-ÈdinÈ nayena vuttÈ, ime paÒca dhamme 
ajjhattaÑ manasi karitvÈ paro codetabboti. 

 Sacce ca akuppe cÈti vacÊsacce ca akuppanatÈya ca. Cuditakena hi 
saccaÒca vattabbaÑ, kopo ca na kÈtabbo, neva attanÈ kujjhitabbo, na paro 
ghaÔÔetabboti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PÈtimokkhaÔÔhapanakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
______________________________________________________________ 
 1. AnukampatÈti (Ka)

 



   

10. Bhikkhunikkhandhaka 
 

MahÈpajÈpatigotamÊvatthukatÈ 

 402. Bhikkhunikkhandhake alaÑ Gotami mÈ te ruccÊti kasmÈ 
paÔikkhipati, nanu sabbesampi BuddhÈnaÑ catasso parisÈ hontÊti. KÈmaÑ 
honti, kilamitvÈ pana anekakkhattuÑ yÈcitena1 anuÒÒÈtaÑ pabbajjaÑ 
“dukkhena laddhÈ ayaÑ amhehÊ”ti sammÈ paripÈlessantÊti bhaddakaÑ2 
katvÈ anujÈnitukÈmo paÔikkhipati. AÔÔhagarudhammakathÈ 
MahÈvibha~geyeva kathitÈ. 
 
 403. KumbhathenakehÊti kumbhe dÊpaÑ jÈletvÈ tena Èlokena 
paragharena bhaÓÉaÑ vicinitvÈ thenakacorehi. 

 SetaÔÔikÈ3 nÈma rogajÈtÊti eko pÈÓako nÈÄimajjhagataÑ kaÓÉaÑ vijjhati, 
yena viddhattÈ nikkhantampi sÈlisÊsaÑ khÊraÑ gahetuÑ na sakkoti. 

 MaÒjiÔÔhikÈ4 nÈma rogajÈtÊti ucch|naÑ antorattabhÈgo. Mahato 
taÄÈkassa paÔikacceva ÈÄinti iminÈ pana etamatthaÑ dasseti–yathÈ mahato 
taÄÈkassa ÈÄiyÈ abaddhÈyapi kiÒci udakaÑ tiÔÔheyya, paÔhamameva baddhÈya 
pana yaÑ abaddhapaccayÈ na tiÔÔheyya, tampi tiÔÔheyya, evameva ye ime 
anuppanne vatthusmiÑ paÔikacceva avÊtikkamanatthÈya garudhammÈ 
paÒÒattÈ, tesu apaÒÒattesupi mÈtugÈmassa pabbajitattÈ paÒceva vassasatÈni 
saddhammo tiÔÔheyya. PaÔikacceva paÒÒattatttÈ pana aparÈnipi 
paÒcavassasatÈni ÔhassatÊti evaÑ paÔhamaÑ vuttaÑ vassasahassameva 
ÔhassatÊti. Vassasahassanti cetaÑ 
paÔisambhidÈpabhedappattakhÊÓÈsavavaseneva vuttaÑ, kato pana uttaripi 
sukkhavipassakakhÊÓÈsavavasena vasasahassaÑ, anÈgÈmivasena 
vassasahassaÑ, sakadÈgÈmivasena vassasahassaÑ, sotÈpannavasena 
vassasahassanti evaÑ paÒcavassasahassÈni paÔivedhasaddhammo Ôhassati. 
Pariyattidhammopi tÈniyeva, na hi pariyattiyÈ asati 
______________________________________________________________ 
 1. YÈcite (SÊ), yÈcito (Ka) 2. GaruÑ (SÊ), garukaÑ (SyÈ) 
 3. SetaÔÔhikÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 4. MaÒjaÔÔhikÈ (Ka), maÒjeÔÔhikÈ (SÊ, SyÈ) 
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paÔivedho atthi, nÈpi pariyattiyÈ sati paÔivedho na hoti. Li~gaÑ pana 
pariyattiyÈ1 antarahitÈyapi ciraÑ pavattissatÊti. 
 

BhikkhunÊ-upasampadÈnujÈnanakathÈ 

 404. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhuniyo upasampÈdetunti 
imÈya anupaÒÒattiyÈ bhikkh| paÒcasatÈ sÈkiyÈniyo MahÈpajÈpatiyÈ 
saddhivihÈriniyo katvÈ upasampÈdesuÑ, iti tÈ sabbÈpi ekato-upasampannÈ 
nÈma ahesuÑ. Ye kho tvaÑ GotamÊti iminÈ ovÈdena GotamÊ arahattaÑ 
pattÈ. 
 
 409. KammaÑ na karÊyatÊti tajjanÊyÈdi sattavidhampi kammaÑ na 
karÊyati. KhamÈpentÊti na puna evaÑ karissÈmÊti khamÈpenti. 
 
 410. AnujÈnÈmi bhikkhave bhikkh|hi bhikkhunÊnaÑ kammaÑ ropetvÈ 
niyyÈdetunti ettha tajjanÊyÈdÊsu idaÑ nÈma kammaÑ etissÈ kÈtabbanti evaÑ 
ropetvÈ “taÑ dÈni tumheva karothÈ”ti niyyÈdetabbaÑ. Sace pana aÒÒasmiÑ 
ropite aÒÒaÑ karonti, “tajjanÊyakammÈrahassa niyassakammaÑ karotÊ”ti 
ettha vuttanayena kÈretabbataÑ Èpajjati. 
 
 411. KaddamodakenÈti ettha na kevalaÑ kaddamodakena, vippasanna-
udakarajanakaddamÈdÊsupi yena kenaci osiÒcantassa dukkaÔameva. 
Avandiyo so bhikkhave bhikkhu bhikkhunisaÑghena kÈtabboti 
bhikkhunupassaye sannipatitvÈ “asuko nÈma ayyo bhikkhunÊnaÑ 
apasÈdanÊyaÑ dasseti, etassa ayyassa avandiyakaraÓaÑ ruccatÊ”ti evaÑ 
tikkhattuÑ sÈvetabbaÑ, ettÈvatÈ avandiyo kato hoti. Tato paÔÔhÈya yathÈ 
sÈmaÓere disvÈ na vandanti, evameva disvÈpi na vanditabbo. Tena 
bhikkhunÈ sammÈ vattantena bhikkhunupassayaÑ agantvÈ vihÈreyeva 
saÑghaÑ vÈ gaÓaÑ vÈ ekapuggalaÑ vÈ upasa~kamitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ 
aÒjaliÑ paggahetvÈ “bhikkhunisaÑgho mayhaÑ khamat|”ti 
khamÈpetabbaÑ. Tena bhikkhunÈ bhikkhunÊnaÑ santikaÑ ÈgantvÈ “eso 
bhikkhu tumhe khamÈpetÊ”ti vattabbaÑ. Tato paÔÔhÈya so vanditabbo. 
Ayamettha sa~khepo, vitthÈraÑ pana Kammavibha~ge vakkhÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔipattiyÈ (SÊ)
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 ObhÈsentÊti asaddhammena obhÈsenti. BhikkhunÊhi saddhiÑ 
sampayojentÊti bhikkhunÊhi saddhiÑ purise asaddhammena sampayojenti. 
AvandiyakaraÓaÑ vuttanayameva. ŒvaraÓanti vihÈrappavesane nivÈraÓaÑ. 
OvÈdaÑ Ôhapetunti ettha na bhikkhunupassayaÑ gantvÈ Ôhapetabbo, 
ovÈdatthÈya pana ÈgatÈ bhikkhuniyo vattabbÈ “asukÈ nÈma bhikkhunÊ 
sÈpattikÈ, tassÈ ovÈdaÑ Ôhapemi, mÈ tÈya saddhiÑ uposathaÑ karitthÈ”ti. 
KÈyavivaraÓÈdÊsupi daÓÉakammaÑ vuttanayameva. 
 
  413. Na bhikkhave bhikkhuniyÈ ovÈdo na gantabboti-Èdi 
Bhikkhunivibha~gavaÓÓanÈyaÑ vuttameva. 
 
 416. PhÈsukÈ namentÊti gihidÈrikÈyo viya ghanapaÔÔakena 
kÈyabandhanena phÈsukÈ namanatthÈya bandhanti. EkapariyÈkatanti 
ekavÈraÑ parikkhipanakaÑ. 
 VilÊvena paÔÔenÈti saÓhehi veÄuvilÊvehi katapaÔÔena. DussapaÔÔenÈti 
setavatthapaÔÔena. DussaveÓiyÈti dussena kataveÓiyÈ. DussavaÔÔiyÈti dussena 
katavaÔÔiyÈ. CoÄapaÔÔÈdÊsu coÄakÈsÈvaÑ coÄanti veditabbaÑ. 
 AÔÔhillenÈti goja~ghaÔÔhikena. Jaghananti kaÔippadeso vuccati. HatthaÑ 
koÔÔÈpentÊti aggabÈhaÑ koÔÔÈpetvÈ morapattÈdÊhi cittÈla~kÈraÑ karoti. 
Hatthakocchanti piÔÔhihatthaÑ. PÈdanti ja~ghaÑ. PÈdakocchanti 
piÔÔhipÈdaÑ. 
 
 417. MukhalimpanÈdÊni vuttanayÈneva. Ava~gaÑ karontÊti akkhÊ 
aÒjantiyo ava~gadese adhomukhaÑ lekhaÑ karonti. Visesakanti 
gaÓÉappadese vicitrasaÓÔhÈnaÑ visesakaÑ karonti. OlokentÊti1 vÈtapÈnaÑ 
vivaritvÈ vÊthiÑ olokenti. SÈloke tiÔÔhantÊti dvÈraÑ vivaritvÈ upaÉÉhakÈyaÑ 
dassentiyo tiÔÔhanti. Naccanti naÔasamajjaÑ kÈrenti. VesiÑ vuÔÔhÈpentÊti 
gaÓikaÑ vuÔÔhÈpenti. PÈnÈgÈraÑ ÔhapentÊti suraÑ vikkiÓanti. S|naÑ 
ÔhapentÊti maÑsaÑ vikkiÓanti. ŒpaÓanti nÈnÈbhaÓÉÈnaÑ anekavidhaÑ 
ÈpaÓaÑ pasÈrenti. DÈsaÑ upaÔÔhÈpentÊti dÈsaÑ gahetvÈ tena attano 
veyyÈvaccaÑ kÈrenti. DÈsÊ-ÈdÊsupi eseva nayo. 
______________________________________________________________ 
 1. OlokanakenÈti (SyÈ) 
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haritakapakkikaÑ pakiÓantÊti haritakaÒceva pakkaÒca pakiÓanti, 
pakiÓÓakÈpaÓaÑ pasÈrentÊti vuttaÑ hoti. 
 
 418. SabbanÊlakÈdikathÈ kathitÈyeva. 
 
 419. BhikkhunÊ ce bhikkhave kÈlaÑ karontÊti-ÈdÊsu ayaÑ 
PÈÄimuttakavinicchayo, sace hi paÒcasu sahadhammikesu yo koci kÈlaÑ 
karonto “mamaccayena mayhaÑ parikkhÈro upajjhÈyassa hotu, Ècariyassa 
hotu, saddhivihÈrikassa hotu, antevÈsikassa hotu, mÈtu hotu, pitu hotu, 
aÒÒassa vÈ yassa kassaci hot|”ti vadati, tesaÑ na hoti, saÑghasseva hoti. Na 
hi paÒcannaÑ sahadhammikÈnaÑ accayadÈnaÑ ruhati, gihÊnaÑ pana ruhati. 
Bhikkhu hi bhikkhunivihÈre kÈlaÑ karoti, tassa parikkhÈro bhikkh|naÑyeva 
hoti. BhikkhunÊ bhikkhuvihÈre kÈlaÑ karoti, tassÈ parikkhÈro 
bhikkhunÊnaÑyeva hoti. 
 
 420. PurÈÓamallÊti purÈÓe gihikÈle Mallakassa bhariyÈ. 
PurisabyaÒjananti purisanimittaÑ. ChinnaÑ vÈ hotu acchinnaÑ vÈ 
paÔicchannaÑ vÈ appaÔicchannaÑ vÈ, sace etasmiÑ ÔhÈne purisabyaÒjananti 
cittaÑ uppÈdetvÈ upanijjhÈyati, dukkaÔaÑ. 
 
 421. Attano paribhogatthÈya dinnaÑ nÈma yaÑ “tumheyeva 
paribhuÒjathÈ”ti vatvÈ dinnaÑ, taÑ aÒÒassa dadato dukkaÔaÑ. AggaÑ 
gahetvÈ pana dÈtuÑ vaÔÔati. Sace asappÈyaÑ, sabbaÑ apanetuÑ vaÔÔati. 
CÊvaraÑ ekÈhaÑ vÈ dvÊhaÑ vÈ paribhuÒjitvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. PattÈdÊsupi 
eseva nayo. 

 Bhikkh|naÑ sannidhiÑ bhikkhunÊhi paÔiggÈhÈpetvÈti hiyyo 
paÔiggahetvÈ ÔhapitamaÑsaÑ ajja aÒÒasmiÑ anupasampanne asati bhikkh|hi 
paÔiggÈhÈpetvÈ bhikkhunÊhi paribhuÒjitabbaÑ. Bhikkh|hi paÔiggahitaÑ hi 
bhikkhunÊnaÑ appaÔiggahitakaÔÔhÈne tiÔÔhati, bhikkhunÊnaÑ paÔiggahitampi 
bhikkh|su eseva nayo. 
 
 426. ŒsanaÑ saÑkasÈyantiyo1 kÈlaÑ vÊtinÈmesunti aÒÒaÑ vuÔÔhÈpetvÈ 
aÒÒaÑ nisÊdÈpentiyo bhojanakÈlaÑ atikkÈmesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~kÈyantiyo (SÊ), sa~gÈyantiyo (SyÈ) 
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 AÔÔhannaÑ bhikkhunÊnaÑ yathÈvuÉÉhanti ettha sace pure aÔÔhasu 
nisinnÈsu tÈsaÑ abbhantarimÈ aÒÒÈ Ègacchati, sÈ attano navakaÑ uÔÔhÈpetvÈ 
nisÊdituÑ labhati. YÈ pana aÔÔhahipi navakatarÈ, sÈ sacepi saÔÔhivassÈ hoti, 
ÈgatapaÔipÈÔiyÈva nisÊdituÑ labhati. AÒÒattha sabbattha yathÈvuÉÉhaÑ1 na 
paÔibÈhitabbanti ÔhapetvÈ bhattaggaÑ aÒÒasmiÑ catupaccayabhÈjanÊyaÔÔhÈne 
“ahaÑ pubbe ÈgatÈ”ti vuÉÉhaÑ paÔibÈhitvÈ kiÒci na gahetabbaÑ, 
yathÈvuÉÉhameva vaÔÔati. PavÈraÓÈkathÈ kathitÈyeva. 
 
 429. Itthiyuttanti-ÈdÊhi sabbayÈnÈni anuÒÒÈtÈni. PÈÔa~kinti 
paÔapoÔÔalikaÑ2.  
 
 430. D|tena upasampadÈ dasannaÑ antarÈyÈnaÑ yena kenaci vaÔÔati. 
KammavÈcÈpariyosÈne sÈ bhikkhunÊ bhikkhunupassaye ÔhitÈ vÈ hotu 
nipannÈ vÈ jagarÈ vÈ niddaÑ okkantÈ vÈ, upasampannÈva hoti. TÈvadeva 
chÈyÈdÊni ÈgatÈya d|tabhikkhuniyÈ ÈcikkhitabbÈni. 
 
 431. Udositoti3 bhaÓÉasÈlÈ. Na sammatÊti nappahoti. Upassayanti 
gharaÑ. Navakammanti saÑghassatthÈya bhikkhuniyÈ navakammampi 
kÈtuÑ anujÈnÈmÊti attho. 
 
 432. TassÈ pabbajitÈyÈti tassÈ pabbajitakÈle. YÈva so dÈrako viÒÒutaÑ 
pÈpuÓÈtÊti yÈva khÈdituÑ bhuÒjituÑ nahÈyituÒca maÓÉituÒca attano 
dhammatÈya sakkotÊti attho. 

 ®hapetvÈ sÈgÈranti sahagÈraseyyamattaÑ ÔhapetvÈ yathÈ aÒÒasmiÑ 
purise, evaÑ dutiyikÈya bhikkhuniyÈ tasmiÑ dÈrake paÔipajjitabbanti 
dasseti. MÈtÈ pana nahÈpetuÑ pÈyetuÑ bhojetuÑ maÓÉetuÑ ure katvÈ 
sayituÒca labhati. 
 
 434. Yadeva sÈ vibbhantÈti yasmÈ sÈ vibbhantÈ attano ruciyÈ khantiyÈ 
odÈtÈni vatthÈni nivatthÈ, tasmÈyeva sÈ abhikkhunÊ, na 
sikkhÈpaccakkhÈnenÈti dasseti. SÈ puna upasampadaÑ na labhati. 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒattha yathÈvuÉÉhaÑ (SÊ, SyÈ) 2. PaÔapoÔalikaÑ (SÊ) 3. Uddositoti (SÊ, SyÈ) 
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 SÈ ÈgatÈ na upasampÈdetabbÈti na kevalaÑ na upasampÈdetabbÈ, 
pabbajjampi na labhati. OdÈtÈni gahetvÈ vibbhantÈ pana pabbajjÈmattaÑ 
labhati. 

 AbhivÈdananti-ÈdÊsu purisÈ pÈde sambÈhantÈ vandanti, kese chindanti, 
nakhe chindanti, vaÓapaÔikammaÑ karonti, taÑ sabbaÑ kukkuccÈyantÈ na 
sÈdiyantÊti attho. Tatreke ÈcariyÈ “sace ekato vÈ ubhato vÈ avassutÈ honti 
sÈrattÈ, yathÈvatthukameva”. Eke ÈcariyÈ “natthi ettha ÈpattÊ”ti vadanti. 
EvaÑ ÈcariyavÈdaÑ dassetvÈ idaÑ odissa anuÒÒÈtaÑ vaÔÔatÊti AÔÔhakathÈsu 
vuttaÑ, taÑ pamÈÓaÑ. “AnujÈnÈmi bhikkhave sÈditun”ti hi vacaneneva 
kappiyaÑ. 
 
 435. Palla~kena nisÊdantÊti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdanti. 
AÉÉhapalla~kanti ekaÑ pÈdaÑ ÈbhujitvÈ katapalla~kaÑ. HeÔÔhÈ vivaÔe 
upari paÔicchanneti ettha sace k|po khato hoti, upari pana padaramattameva 
sabbadisÈsu paÒÒÈyati, evar|pepi vaÔÔati. 
 
 436. KukkusaÑ mattikanti kuÓÉakaÒceva mattikaÒca. Sesamettha 
uttÈnamevÈti. 
 

 
BhikkhunikkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

11. PaÒcasatikakkhandhaka 
 

KhuddÈnukhuddakasikkhÈpadakathÈ 

 441. PaÒcasatikakkhandhake cattÈri pÈrÈjikÈni ÔhapetvÈ avasesÈni 
khuddÈnukhuddakÈnÊti evamÈdi ekasikkhÈpadampi apariccajitvÈ sabbesaÑ 
sa~gahetabbabhÈvadassanatthaÑ pariyÈyeva vuttaÑ. IdaÑ vo samaÓÈnanti 
idaÑ samaÓÈnaÑ, padap|raÓamatte vokÈro. (  )1 
 
 443. Idampi te Èvuso Œnanda dukkaÔanti idaÑ “tayÈ duÔÔhu katan”ti 
kevalaÑ garahantehi therehi vuttaÑ, na ÈpattiÑ sandhÈya vuttaÑ. Na hi te 
ÈpattÈnÈpattiÑ na jÈnanti. IdÈneva cetaÑ anussÈvitaÑ “saÑgho apaÒÒattaÑ 
na paÒÒapeti paÒÒattaÑ na samucchindatÊ”ti. Desehi taÑ dukkaÔanti idampi 
ca “Èma bhante, duÔÔhu mayÈ katan”ti evaÑ paÔijÈnÈhi taÑ dukkaÔanti idaÑ 
sandhÈya vuttaÑ, na ÈpattidesanaÑ. Thero pana yasmÈ asatiyÈ na pucchi, na 
anÈdarena, tasmÈ tattha duÔÔhukatabhÈvampi asallakkhento “nÈhaÑ taÑ 
dukkaÔaÑ passÈmÊ”ti vatvÈ theresu gÈrava dassento “apicÈyasmantÈnaÑ 
sandhÈya desemi taÑ dukkaÔan”ti Èha, yathÈ tumhe vadatha, tathÈ 
paÔijÈnÈmÊti vuttaÑ hoti. Eseva nayo avasesesu cat|su ÔhÈnesu. Sesamettha 
yaÑ vattabbaÑ siyÈ, taÑ nidÈnavaÓÓanÈyameva vuttaÑ. (  )2 

 
PaÒcasatikakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. (Dh|makÈlikanti yÈva samaÓassa Gotamassa parinibbÈnacitakadh|mo paÒÒÈyati, 
 tÈva kÈloti attho.) (SyÈ, Ka) 
 2. (Visesamattameva vaÓÓayissÈma. MÈyimÈsaÑ vikÈle ahesunti mÈ imÈsaÑ 
 pikÈle gamanaÑ ahesunti adhippÈyenÈha. 
 RajoharaÓaÑ karissÈmÈti udakena temetvÈ pÊÄetvÈ parikammakataÑ bh|miÑ 
 puÒchissÈma. Na kulavaÑ gamentÊti na koÔÔhake gÈmentÊti adhippÈyo.  
 Yadaggena tayÈti yaÑ divasaÑ aggaÑ katvÈ tayÈti) (Ka)

 



        

12. Sattasatikakkhandhaka 
 

DasavatthukathÈ 

 446. Sattasatikakkhandhake (bhikkhaggenÈti bhikkhu-aggena, bhikkh| 
gaÓetvÈ tattake paÔivÊse Ôhapesunti attho. MahiyÈti himapÈtasamaye 
himavalÈhakÈ. 
 
 447. AvijjÈnivuÔÈti avijjÈpaÔicchannÈ. PosÈti purisÈ. Piyar|paÑ 
abhinandanti patthentÊti piyar|pÈbhinandino. Aviddas|ti avijÈnantÈ. 
RÈgarajehi sarajÈ. MagasadisÈti magÈ. Saha nettiyÈti sanettikÈ.)1 VaÉÉhenti 
kaÔasinti punappunaÑ kaÄevaraÑ nikkhipamÈnÈ bh|miÑ vaÉÉhenti, evaÑ 
vaÉÉhentÈva ghoraÑ Èdiyanti punabbhavaÑ. 
 
 454. PÈpakaÑ no Èvuso katanti Èvuso amhehi pÈpakaÑ katanti attho. 
 
 455. Katamena tvaÑ bh|mi2 vihÈrenÈti ettha bh|mÊti3 
piyavacanametaÑ, piyaÑ vattukÈmo kira ÈyasmÈ SabbakÈmÊ navake 
bhikkh| evaÑ Èmanteti. KullavihÈrenÈti uttÈnavihÈrena. 
 
 457. SÈvatthiyÈ Suttavibha~geti kathaÑ Suttavibha~ge paÔikkhittaÑ 
hoti? Tatra hi “sannidhi nÈma ajja paÔiggahitaÑ aparajj|”ti vatvÈ puna 
“sannidhikÈrake asannidhikÈrakasaÒÒÊ khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ 
khÈdati vÈ bhuÒjati vÈ Èpatti pÈcittiyassÈ”ti ÈpattiÑ vadantena paÔikkhittaÑ 
hoti. Tatreke maÒÒanti “yo pana bhikkhu sannidhikÈrakaÑ khÈdanÊyaÑ vÈ 
bhojanÊyaÑ vÈti hi vuttaÑ, idaÒca loÓaÑ nÈma yÈvajÊvikattÈ 
sannidhibhÈvaÑ nÈpajjati, yampi aloÓakaÑ ÈmisaÑ paÔiggahetvÈ tena 
saddhiÑ paribhuÒjati, taÑ tadahupaÔiggahitameva, tasmÈ ‘yÈvakÈlikena 
bhikkhave yÈvajÊvikaÑ tadahupaÔiggahitaÑ kÈle kappati, vikÈle na kappatÊ’ti 
vacanato dukkaÔenettha bhavitabban”ti. Te vattabbÈ–tumhÈkaÑ matena 
dukkaÔenapi na bhavitabbaÑ, na hi ettha yÈvajÊvikaÑ tadahupaÔiggahitaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. (...) Natthi SÊhaÄa-potthake. 2. Bhummi (SÊ, SyÈ) 3. BhummÊti (SÊ, SyÈ)
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yÈvakÈlikameva tadahupaÔiggahitaÑ, na ca taÑ vikÈle paribhuttaÑ. Yadi 
vÈ1 “vikÈle na kappatÊ”ti vacanena tumhe dukkaÔaÑ maÒÒatha, yÈva 
jÊvikamissaÑ yÈvakÈlikaÑ vikÈle bhuÒjantassa vikÈlabhojanapÈcittiyaÑ na 
bhaveyya, tasmÈ na byaÒjanamattaÑ gahetabbaÑ, attho uparikkhitabbo. 

 AyaÑ hettha attho–yÈvakÈlikena yÈvajÊvikaÑ tadahupaÔiggahitaÑ yadi 
sambhinnarasaÑ hoti, yÈvakÈlikagatikameva hoti, tasmÈ “yo pana bhikkhu 
vikÈle khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ”ti iminÈ sikkhÈpadena kÈle kappati, 
vikÈle na kappati, na idha “na kappatÊ”ti vacanamattenettha dukkaÔaÑ hoti. 
Yatheva yÈvajÊvikaÑ tadahupaÔiggahitaÑ yÈvakÈlikena sambhinnarasaÑ 
vikÈle na kappati, vikÈlabhojanapÈcittiyÈvahaÑ2 hoti, evaÑ ajja 
paÔiggahitampi aparajju yÈvakÈlikena sambhinnarasaÑ na kappati, 
sannidhibhojanapÈcittiyÈvahaÑ hoti, taÑ “sannidhikataÑ idan”ti ajÈnantopi 
na muccati. VuttaÑ hetaÑ “sannidhikÈrake asannidhikÈrakasaÒÒÊ 
khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ khÈdati vÈ bhuÒjati vÈ Èpatti pÈcittiyassÈ”ti. 
TasmÈ “kattha paÔikkhittan”ti imissÈ pucchÈya parisuddhamidaÑ 
byÈkaraÓaÑ SÈvatthiyÈ Suttavibha~geti. 

 RÈjagahe uposathasaÑyutteti idaÑ “na bhikkhave ekasmiÑ ÈvÈse dve 
uposathÈgÈrÈni sammannitabbÈni, yo sammanneyya Èpatti dukkaÔassÈ”ti 
etaÑ sandhÈya vuttaÑ. VinayÈtisÈre dukkaÔanti “na bhikkhave ekasmiÑ 
ÈvÈse dve uposathÈgÈrÈni sammannitabbÈnÊ”ti etassa vinayassa atisÈre 
dukkaÔaÑ. Campeyyake vinayavatthusminti idaÑ “adhammena ce 
bhikkhave vaggakammaÑ, akammaÑ na ca karaÓÊyen”ti evamÈdiÑ katvÈ 
Campeyyakkhandhake ÈgataÑ vinayavatthuÑ sandhÈya vuttaÑ. 

 Ekacco kappatÊti idaÑ dhammikaÑ ÈciÓÓaÑ sandhÈya vuttaÑ. 
Chedanake pÈcittiyanti Suttavibha~ge hi “nisÊdanaÑ nÈma sadasaÑ 
vuccatÊ”ti ÈgataÑ, tasmÈ dvinnaÑ SugatavidatthÊnaÑ upari dasÈyeva 
vidatthimattÈ labbhati. DasÈya vinÈ taÑ pamÈÓaÑ karontassa idaÑ 
Ègatameva hoti “taÑ atikkÈmayato chedanakaÑ pÈcittiyan”ti. TasmÈ “kiÑ 
ÈpajjatÊ”ti puÔÔho 
______________________________________________________________ 
 1. Yadi taÑ (SÊ, Ka) 2. ...pÈcittiyÈva taÑ (Ka) 
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“chedanake pÈcittiyan”ti Èha, ChedanakasikkhÈpade vuttapÈcittiyaÑ 
ÈpajjatÊti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 

SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya 

SattasatikakkhandhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

   Dvivaggasa~gahÈ vuttÈ, dvÈvÊsatipabhedanÈ. 
   KhandhakÈ sÈsane paÒca-kkhandhadukkhappahÈyino. 

   YÈ tesaÑ vaÓÓanÈ esÈ, antarÈyaÑ vinÈ yathÈ. 
   SiddhÈ sijjhantu kalyÈÓÈ, evaÑ ÈsÈpi pÈÓinanti. 

 
 

C|Äavagga-aÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.

 



  
  

VinayapiÔaka 
 

ParivÈra-aÔÔhakathÈ 

 
_____ 

 
Namo Tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 

 
SoÄasamahÈvÈra 

 
PaÒÒattivÈravaÓÓanÈ 

  VisuddhaparivÈrassa, parivÈroti sÈsane. 
  DhammakkhandhasarÊrassa, khandhakÈnaÑ anantarÈ. 
  Sa~gahaÑ yo samÈruÄho, tassa pubbÈgataÑ nayaÑ. 
  HitvÈ dÈni karissÈmi, anuttÈnatthavaÓÓanaÑ. 
 
 1. Tattha yaÑ tena BhagavatÈ -pa- paÒÒattanti ÈdinayappavattÈya tÈva 
pucchÈya ayaÑ sa~khepattho–yo so BhagavÈ sÈsanassa ciraÔÔhitikatthaÑ 
DhammasenÈpatinÈ saddhammagÈravabahumÈnavegasamussitaÑ aÒjaliÑ 
sirasmiÑ patiÔÔhÈpetvÈ yÈcito dasa atthavase paÔicca vinayapaÒÒattiÑ 
paÒÒapesi, tena BhagavatÈ tassa tassa sikkhÈpadassa paÒÒattikÈlaÑ jÈnatÈ. 
TassÈ tassÈ sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ dasa atthavase passatÈ. Apica 
pubbenivÈsÈdÊhi jÈnatÈ, dibbena cakkhunÈ passatÈ, tÊhi vijjÈhi chahi vÈ pana 
abhiÒÒÈhi jÈnatÈ, sabbattha appaÔihatena samantacakkhunÈ passatÈ, 
sabbadhammajÈnanasamatthÈya paÒÒÈya jÈnatÈ, sabbasattÈnaÑ 
cakkhuvisayÈtÊtÈni tirokuÔÔÈdigatÈni cÈpi r|pÈni ativisuddhena 
maÑsacakkhunÈ ca passatÈ, attahitasÈdhikÈya samÈdhipadaÔÔhÈnÈya 
paÔivedhapaÒÒÈya jÈnatÈ, parahitasÈdhikÈya karuÓÈpadaÔÔhÈnÈya 
desanÈpaÒÒÈya passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena yaÑ paÔhamaÑ 
pÈrÈjikaÑ paÒÒattaÑ, taÑ kattha paÒÒattaÑ, kaÑ Èrabbha paÒÒattaÑ, 
kismiÑ vatthusmiÑ paÒÒattaÑ, atthi tattha paÒÒatti -pa- kenÈbhatanti. 
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  2. PucchÈvissajjane pana yaÑ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena paÔhamaÑ pÈrÈjikanti idaÑ kevalaÑ pucchÈya 
Ègatassa Èdipadassa paccuddharaÓamattameva, kattha paÒÒattanti VesÈliyÈ 
paÒÒattaÑ. KaÑ ÈrabbhÈti SudinnaÑ KalandaputtaÑ ÈrabbhÈti evamÈdinÈ 
pana nayena punapi ettha ekekaÑ padaÑ pucchitvÈva vissajjitaÑ. EkÈ 
paÒÒattÊti “yo pana bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔiseveyya pÈrÈjiko hoti 
asaÑvÈso”ti ayaÑ ekÈ paÒÒatti. Dve anupaÒÒattiyoti “antamaso 
tiracchÈnagatÈyapÊ”ti ca “sikkhaÑ apaccakkhÈyÈ”ti ca 
makkaÔivajjiputtakavatth|naÑ vasena vuttÈ imÈ dve anupaÒÒattiyo. EttÈvatÈ 
“atthi tattha paÒÒatti anupaÒÒatti anuppannapaÒÒattÊ”ti imissÈ pucchÈya dve 
koÔÔhÈsÈ vissajjitÈ honti. TatiyaÑ visajjetuÑ pana anuppannapaÒÒatti 
tasmiÑ natthÊti vuttaÑ. AyaÑ hi anuppannapaÒÒatti nÈma anuppanne dose 
paÒÒattÈ, sÈ aÔÔhagarudhammavasena bhikkhunÊnaÑyeva ÈgatÈ, aÒÒatra 
natthi. TasmÈ vuttaÑ “anuppannapaÒÒatti tasmiÑ natthÊ”ti. 
SabbatthapaÒÒattÊti Majjhimadese ceva paccantimajanapadesu ca 
sabbatthapaÒÒatti. VinayadharapaÒcamena gaÓena upasampadÈ, 
guÓa~guÓ|pahanÈ, dhuvanahÈnaÑ, cammattharaÓanti imÈni hi cattÈri 
sikkhÈpadÈni Majjhimadeseyeva paÒÒatti, ettheva etehi Èpatti hoti, na 
paccantimajanapadesu. SesÈni sabbÈneva sabbatthapaÒÒatti nÈma. 

 SÈdhÈraÓapaÒÒattÊti bhikkh|naÒceva bhikkhunÊnaÒca sÈdhÈraÓapaÒÒatti. 
Suddhabhikkh|nameva hi suddhabhikkhunÊnaÑ vÈ paÒÒattaÑ sikkhÈpadaÑ 
asÈdhÈraÓapaÒÒatti nÈma hoti. IdaÑ pana bhikkhuÑ Èrabbha uppanne 
vatthusmiÑ–“yÈ pana bhikkhunÊ chandaso methunaÑ dhammaÑ 
paÔiseveyya, antamaso tiracchÈnagatenapi pÈrÈjikÈ hoti asaÑvÈsÈ”ti–
bhikkhunÊnampi paÒÒattaÑ. VinÊtakathÈmattameva hi tÈsaÑ natthi, 
sikkhÈpadaÑ pana atthi. Tena vuttaÑ “sÈdhÈraÓapaÒÒattÊ”ti. 
UbhatopaÒÒattiyampi eseva nayo. ByaÒjanamattameva hi ettha nÈnaÑ, 
bhikkh|naÑ bhikkhunÊnampi sÈdhÈraÓattÈ sÈdhÈraÓapaÒÒatti, ubhinnampi 
paÒÒattattÈ ubhatopaÒÒattÊti atthe pana bhedo natthi. 

 NidÈnogadhanti “yassa siyÈ Èpatti so ÈvikareyyÈ”ti ettha sabbÈpattÊnaÑ 
anupaviÔÔhattÈ nidÈnogadhaÑ, nidÈne anupaviÔÔhanti attho. Dutiyena 
uddesenÈti nidÈnogadhaÑ nidÈnapariyÈpannampi samÈnaÑ “tatrime
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cattÈro pÈrÈjikÈ dhammÈ”ti-ÈdinÈ dutiyeneva uddesena uddesaÑ Ègacchati. 
CatunnaÑ vipattÊnanti sÊlavipatti-ÈdÊnaÑ. PaÔhamÈ hi dve ÈpattikkhandhÈ 
sÊlavipatti nÈma, avasesÈ paÒca Ècaravipatti nÈma, micchÈdiÔÔhi ca 
antaggÈhikadiÔÔhi ca diÔÔhivipatti nÈma, ÈjÊvahetu paÒÒattÈni cha 
sikkhÈpÈdÈni ÈjÊvavipatti nÈma. Iti imÈsaÑ catunnaÑ vÊpattÊnaÑ idaÑ 
pÈrÈjikaÑ sÊlavipatti nÈma hoti. 

 Ekena samuÔÔhÈnenÈti dva~gikena ekena samuÔÔhÈnena. Ettha hi cittaÑ 
a~gaÑ, hoti, kÈyena pana ÈpattiÑ Èpajjati. Tena vuttaÑ “kÈyato ca cittato ca 
samuÔÔhÈtÊ”ti. DvÊhi samathehi sammatÊti “ÈpannosÊ”ti sammukhÈ 
pucchiyamÈno “Èma ÈpannomhÊ”ti paÔijÈnÈti, tÈvadeva 
bhaÓÉanakalahaviggahÈ v|pasantÈ honti, sakkÈ ca hoti taÑ puggalaÑ 
apanetvÈ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ1 kÈtuÑ. Iti sammukhÈvinayena ca 
paÔiÒÒÈtakaraÓena cÈti dvÊhi samathehi sammati, na ca tappaccayÈ koci 
upaddavo hoti. YaÑ pana upari paÒÒattivagge “na katameva samathena 
sammatÊ”ti vuttaÑ, taÑ samathaÑ otÈretvÈ anÈpatti kÈtuÑ na sakkÈti 
imamatthaÑ sandhÈya vuttaÑ. 

 PaÒÒatti vinayoti “yo pana bhikkh|”ti-ÈdinÈ nayena vuttamÈtikÈ 
paÒÒatti vinayoti attho. VibhattÊti padabhÈjanaÑ vuccati, vibhattÊti hi 
Vibha~gassevetaÑ nÈmaÑ. AsaÑvaroti vÊtikkamo. SaÑvaroti avÊtikkamo. 
YesaÑ vattatÊti yesaÑ VinayapiÔakaÒca AÔÔhakathÈ ca sabbÈ paguÓÈti attho. 
Te dhÈrentÊti te etaÑ paÔhamapÈrÈjikaÑ PÈÄito ca atthato ca dhÈrenti. Na hi 
sakkÈ sabbaÑ vinayapiÔakaÑ ajÈnantena etassa attho jÈnitunti. KenÈbhatanti 
idaÑ paÔhamapÈrÈjikaÑ PÈÄivasena ca atthavasena ca yÈva ajjatanakÈlaÑ 
kena ÈnÊtanti. ParamparÈbhatanti paramparÈya ÈnÊtaÑ. 
 
 3. IdÈni yÈya paramparÈya ÈnÊtaÑ, taÑ dassetuÑ UpÈli dÈsako cevÈti-
ÈdinÈ nayena porÈÓakehi mahÈtherehi gÈthÈyo  
______________________________________________________________ 
 1. UposathaÑ vÈ pavÈraÓaÑ (SÊ) 
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ÔhapitÈ. Tattha yaÑ vattabbaÑ, taÑ nidÈnavaÓÓanÈyameva vuttaÑ. IminÈ 
nayena dutiyapÈrÈjikÈdipucchÈvissajjanesupi vinicchayo veditabboti. 
 

MahÈvibha~ge paÒÒattivÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
KatÈpattivÈrÈdivaÓÓanÈ 

 157. Ito paraÑ “methunaÑ dhammaÑ paÔisevanto kati Èpattiyo 
ÈpajjatÊ”ti Èdippabhedo katÈpattivÈro “methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassa 
Èpattiyo catunnaÑ vipattÊnaÑ kati vipattiyo bhajantÊ”ti Èdippabhedo 
vipattivÈro “methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassa Èpattiyo sattannaÑ 
ÈpattikkhandhÈnaÑ katihi Èpattikkhandhehi sa~gahitÈ”ti Èdippabhedo 
sa~gahavÈro “methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassa Èpattiyo channaÑ 
ÈpattisamuÔÔhÈnÈnaÑ katihi samuÔÔhÈnehi samuÔÔhahantÊ”ti Èdippabhedo 
samuÔÔhÈnavÈro “methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassa Èpattiyo catunnaÑ 
adhikaraÓÈnaÑ katamaÑ adhikaraÓan”ti Èdippabhedo adhikaraÓavÈro 
“methunaÑ dhamma paÔisevantassa Èpattiyo sattannaÑ samathÈnaÑ katihi 
samathehi sammantÊ”ti Èdippabhedo samathavÈro tadanantaro 
samuccayavÈrocÈti ime satta vÈrÈ uttÈnatthÈ eva. 
 
 188. Tato paraÑ “methunaÑ dhammaÑ paÔisevanapaccayÈ pÈrÈjikaÑ 
kattha paÒÒattan”ti-ÈdinÈ nayena puna paccayavasena eko paÒÒattivÈro, 
tassa vasena purimasadisÈ eva katÈpattivÈrÈdayo satta vÈrÈti evaÑ aparepi 
aÔÔha vÈrÈ vuttÈ, tepi uttÈnatthÈ eva. Iti ime aÔÔha, purimÈ aÔÔhÈti 
MahÈvibha~ge soÄasa vÈrÈ dassitÈ. Tato paraÑ teneva nayena 
BhikkhunÊvibha~gepi soÄasa vÈrÈ ÈgatÈti evamime Ubhatovibha~ge 
dvattiÑsa vÈrÈ PÈÄinayeneva veditabbÈ. Na hettha kiÒci pubbe avinicchitaÑ 
nÈma atthi. 
 

MahÈvibha~ge ca Bhikkhunivibha~ge ca 

SoÄasamahÈvÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  
   

SamuÔÔhÈnasÊsavaÓÓanÈ 
 

 257. TadanantarÈya pana samuÔÔhÈnakathÈya anattÈ iti nicchayÈti anattÈ 
iti nicchitÈ1. SabhÈgadhammÈnanti aniccÈkÈrÈdÊhi sabhÈgÈnaÑ 
sa~khatadhammÈnaÑ. NÈmamattaÑ na nÈyatÊti nÈmamattampi na 
paÒÒÈyati. DukkhahÈninti dukkhaghÈtanaÑ. KhandhakÈ ya ca mÈtikÈti 
khandhakÈ yÈ ca mÈtikÈti attho. Ayameva vÈ pÈÔho. SamuÔÔhÈnaÑ niyato 
katanti samuÔÔhÈnaÑ niyatokataÑ niyatakataÑ, niyatasamuÔÔhÈnanti attho. 
Etena bh|tÈrocanacorivuÔÔhÈpana-ananuÒÒÈtasikkhÈpadattayassa sa~gaho 
paccetabbo. EtÈneva hi tÊÓi sikkhÈpadÈni niyatasamuÔÔhÈnÈni, aÒÒehi 
saddhiÑ asambhinnasamuÔÔhÈnÈni. 

 SambhedaÑ nidÈnaÒcaÒÒanti aÒÒampi sambhedaÒca nidÈnaÒca. Tattha 
sambhedavacanena samuÔÔhÈnasambhedassa gahaÓaÑ paccetabbaÑ, tÈni hi 
tÊÓi sikkhÈpadÈni ÔhapetvÈ sesÈni sambhinnasamuÔÔhÈnÈni. NidÈnavacanena 
sikkhÈpadÈnaÑ paÒÒattidesasa~khÈtaÑ nidÈnaÑ paccetabbaÑ, sutte dissanti 
uparÊti sikkhÈpadÈnaÑ samuÔÔhÈnaniyamo sambhedo nidÈnanti imÈni tÊÓi 
suttamhi eva dissanti, paÒÒÈyantÊti attho. Tattha ekena samuÔÔhÈnena 
samuÔÔhÈti kÈyato ca cittato cÈti-Èdimhi tÈva purimanaye samuÔÔhÈnaniyamo 
ca sambhedo ca dissanti. ItaraÑ pana nidÈnaÑ nÈma– 

   VesÈliyÈ RÈjagahe, SÈvatthiyÈ ca ŒÄavÊ. 
   KosambiyÈ ca Sakkesu, Bhaggesu ceva paÒÒattÈti. 

 EvaÑ upari dissati, parato Ègate sutte dissatÊti veditabbaÑ. 

 Vibha~ge dvÊs|ti gÈthÈya ayamattho–yaÑ sikkhÈpadaÑ dvÊsu 
Vibha~gesu paÒÒattaÑ uposathadivase bhikkh| ca bhikkhuniyo ca uddisanti, 
tassa yathÈÒÈyaÑ samuÔÔhÈnaÑ pavakkhÈmi, taÑ me suÓÈthÈti. 

 SaÒcarittÈnubhÈsanaÒcÈti saÒcarittaÒca samanubhÈsanaÒca. AtirekaÒca 
cÊvaranti atirekacÊvaraÑ kathinanti attho. LomÈni padasodhammoti 
______________________________________________________________ 
 1. VinicchitÈ (SyÈ) 
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eÄakalomÈni ca padasodhammo ca. Bh|taÑ saÑvidhÈnena cÈti 
bh|tÈrocanaÒca, saÑvidahitvÈ addhÈnappaÔipajjanaÒca. TheyyadesanÈ coriÑ 
cÈti theyyasattho ca, chattapÈÓissa agilÈnassa dhammadesanÈ ca, 
corivuÔÔhÈpanaÒca. AnanuÒÒÈtÈya terasÈti mÈtÈpitusÈmikehi ananuÒÒÈtÈya 
saddhiÑ imÈni terasa samuÔÔhÈnÈni honti. SadisÈ idha dissareti idha 
Ubhatovibha~ge etesu terasasu samuÔÔhÈnasÊsesu1 ekekasmiÑ aÒÒÈnipi 
sadisÈni samuÔÔhÈnÈni dissanti. 
 

PaÔhamapÈrÈjikasamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 258. IdÈni tÈni dassetuÑ methunaÑ sukkasaÑsaggoti-Èdi vuttaÑ. 
Tattha methunanti idaÑ tÈva paÔhamapÈrÈjikaÑ nÈma ekaÑ 
samuÔÔhÈnasÊsaÑ, sesÈni tena sadisÈni. Tattha sukkasaÑsaggoti 
sukkavissaÔÔhi ceva kÈyasaÑsaggo ca. AniyatÈ paÔhamikÈti paÔhamaÑ 
AniyatasikkhÈpadaÑ. Pubb|paparipÈcitÈti jÈnaÑ pubb|pagataÑ bhikkhunti 
sikkhÈpadaÒca, bhikkhuniparipÈcitapiÓÉapÈtasikkhÈpadaÒca. Raho 
bhikkhuniyÈ sahÈti bhikkhuniyÈ saddhiÑ raho NisajjasikkhÈpadaÒca. 

 Sabhojane raho dve cÈti sabhojane kule anupakhajja 
NisajjasikkhÈpadaÒca, dve RahonisajjasikkhÈpadÈni ca, a~guli udake 
hasanti a~gulipatodakaÒca, udake HasadhammasikkhÈpadaÒca. PahÈre 
uggire cevÈti PahÈradÈnasikkhÈpadaÒca, Talasattika-uggiraÓasikkhÈpadaÒca. 
TepaÒÒÈsÈ ca sekhiyÈti parimaÓÉalanivÈsanÈdÊni khuddakavaÓÓanÈvasÈne 
vuttÈni tepaÒÒÈsa sekhiyasikkhÈpadÈni ca. 

 AdhakkhagÈmÈvassutÈti bhikkhunÊnaÑ AdhakkhakasikkhÈpadaÒca, 
gÈmantaragamanaÑ, avassutÈ avassutassa hatthato 
khÈdanÊyabhojanÊyaggahaÓasikkhÈpadaÒca. TalamaÔÔhaÒca suddhikÈti 
talaghÈtakaÑ, jatumaÔÔhaÑ, udakasuddhikÈdiyanaÒca. VassaÑvuÔÔhÈ ca 
ovÈdanti vassaÑvuÔÔhÈ chappaÒcayojanÈni sikkhÈpadaÒca, ovÈdÈya 
agamanasikkhÈpadaÒca. NÈnubandhe pavattininti yÈ pana bhikkh|nÊ 
vuÔÔhÈpitaÑ pavattiÑniÑ dve vassÈni nÈnubandheyyÈti vuttasikkhÈpadaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SamuÔÔhÈnesu (SÊ, SyÈ)
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 Ime sikkhÈti imÈ sikkhÈyo. Li~gavipariyÈyo kato. KÈyamÈnasikÈ katÈti 
kÈyacittasamuÔÔhÈnÈ katÈ. 
 

DutiyapÈrÈjikasamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 259. Adinnanti idaÑ tÈva adinnÈdÈnanti vÈ dutiyapÈrÈjikanti vÈ ekaÑ 
samuÔÔhÈnasÊsaÑ, sesÈni tena sadisÈni. Tattha viggahuttarÊti 
Manussaviggaha-uttarimanussadhammasikkhÈpadÈni. DuÔÔhullÈ 
attakÈminanti DuÔÔhullavÈcÈ-attakÈmapÈricariyasikkhÈpadÈni. Am|lÈ 
aÒÒabhÈgiyÈti dve DuÔÔhadosasikkhÈpadÈni. AniyatÈ dutiyikÈti dutiyaÑ 
AniyatasikkhÈpadaÑ. 

 Acchinde pariÓÈmaneti sÈmaÑ cÊvaraÑ datvÈ acchindanaÒca, 
saÑghikalÈbhassa attano pariÓÈmanaÒca. MusÈ omasapesuÓÈti musÈvÈdo ca 
omasavÈdo ca bhikkhupesuÒÒaÒca. DuÔÔhullÈ pathavÊkhaÓeti1 duÔÔhullÈpatti-
ÈrocanaÒca pathavÊkhaÓaÒca. Bh|taÑ aÒÒÈya ujjhÈpeti bh|tagÈma-
aÒÒavÈdaka-ujjhÈpanakasikkhÈpadÈni. 

 NikkaÉÉhanaÑ siÒcanaÒcÈti vihÈrato nikkaÉÉhanaÒca, udakena 
tiÓÈdisiÒcanaÒca. Œmisahetu bhuttÈvÊti Èmisahetu bhikkhuniyo ovadantÊti 
sikkhÈpadaÒca, bhuttÈviÑ anatirittena khÈdanÊyÈdinÈ 
PavÈraÓÈsikkhÈpadaÒca. Ehi anÈdari bhiÑsÈti ehÈvuso gÈmaÑ vÈti 
sikkhÈpadaÒca, anÈdariyaÒca, bhikkhubhiÑsÈpanakaÒca. Apanidhe ca 
jÊvitanti pattÈdÊnaÑ ApanidhÈnasikkhÈpadaÒca, saÒcicca pÈÓaÑ 
jÊvitÈvoropanaÒca. 

 JÈnaÑ sappÈÓakaÑ kammanti jÈnaÑ SappÈÓaka-udakasikkhÈpadaÒca, 
punakammÈya ukkoÔanaÒca. �nasaÑvÈsanÈsanÈti 
�navÊsativassasikkhÈpadaÒca, ukkhittakena saddhiÑ 
SaÑvÈsasikkhÈpadaÒca, NsitakasÈmaÓerasambhogasikkhÈpadaÒca. 
SahadhammikaÑ vilekhÈti sahadhammikaÑ VccamÈnasikkhÈpadaÒca, 
vilekhÈya saÑvattantÊti ŒgatasikkhÈpadaÒca. Moho am|lakena cÈti 
mohanake pÈcittiyasikkhÈpadaÒca, am|lakena saÑghÈdisesena 
AnuddhaÑsanasikkhÈpadaÒca. 

 KukkuccaÑ dhammikaÑ cÊvaraÑ datvÈti kukkucca-upadahanaÒca, 
dhammikÈnaÑ kammÈnaÑ chandaÑ datvÈ khÊyanaÒca, cÊvaraÑ datvÈ 
khÊyanaÒca. PariÓÈmeyya puggaleti saÑghikaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PathaviÑ khaÓeti (SÊ) 
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lÈbhaÑ puggalassa PariÓÈmanasikkhÈpadaÑ. KiÑ te akÈlaÑ acchindeti kiÑ 
te ayye eso purisapuggalo karissatÊti ŒgatasikkhÈpadaÒca, akÈlacÊvaraÑ 
kÈlacÊvaranti adhiÔÔhahitvÈ BhÈjanasikkhÈpadaÒca1, bhikkhuniyÈ saddhiÑ 
cÊvaraÑ parivattetvÈ AcchindanasikkhÈpadaÒca. DuggahÊ nirayena cÈti 
duggahitena duppadhÈritena paraÑ UjjhÈpanasikkhÈpadaÒca, nirayena vÈ 
brahmacariyena vÈ AbhisapanasikkhÈpadaÒca. 

 GaÓaÑ vibha~gadubbalanti gaÓassa cÊvaralÈbhaÑ antarÈyaÑ kareyyÈti 
ca, dhammikaÑ cÊvaravibha~gaÑ paÔibÈheyyÈti ca, dubbalacÊvarapaccÈsÈya 
cÊvarakÈlasamayaÑ atikkÈmeyyÈti ca vuttasikkhÈpadÈni. KathinÈ phÈsu 
passayanti dhammikaÑ kathinuddhÈraÑ paÔibÈheyya, bhikkhuniyÈ saÒcicca 
aphÈsuÑ kareyya, bhikkhuniyÈ upassayaÑ datvÈ kupitÈ anattamanÈ 
nikkaÉÉheyya vÈti vuttasikkhÈpadÈni. AkkosacaÓÉÊ maccharÊti bhikkhuÑ 
akkoseyya vÈ paribhÈseyya vÈ, caÓÉikatÈ gaÓaÑ paribhÈseyya, kule 
maccharinÊ assÈti vuttasikkhÈpadÈni. GabbhiniÒca pÈyantiyÈti gabbhiniÑ 
vuÔÔhÈpeyya, pÈyantiÑ vuÔÔhÈpeyyÈti vuttasikkhÈpadÈni. 

 DvevassaÑ sikkhÈ saÑghenÈti dve vassÈni chasu dhammesu 
asikkhitasikkhaÑ sikkhamÈnaÑ vuÔÔhÈpeyya, sikkhitasikkhaÑ sikkhamÈnaÑ 
saÑghena asammataÑ vuÔÔhÈpeyyÈti vuttasikkhÈpadÈni. Tayo ceva 
gihigatÈti |nadvÈdasavassaÑ gihigataÑ, paripuÓÓadvÈdasavassaÑ gihigataÑ 
dve vassÈni chasu dhammesu asikkhitasikkhaÑ, dve vassÈni 
sikkhitasikkhaÑ saÑghena asammatanti vuttasikkhÈpadÈni. KumÈribh|tÈ 
tissoti |navÊsativassaÑ kumÈribh|tanti-ÈdinÈ nayena vuttÈ tisso. 
�nadvÈdasasammatÈti |nadvÈdasavassÈ vuÔÔhÈpeyya, 
paripuÓÓadvÈdasavassÈ saÑghena asammatÈ vuÔÔhÈpeyyÈti 
vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 

 AlaÑ tÈva sokÈvÈsanti alaÑ tÈva te ayye vuÔÔhÈpitenÈti ca, caÓÉiÑ 
sokÈvÈsaÑ sikkhamÈnaÑ vuÔÔhÈpeyyÈti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. ChandÈ 
anuvassÈ ca dveti pÈrivÈsikachandadÈnena sikkhamÈnaÑ vuÔÔhÈpeyya, 
anuvassaÑ vuÔÔhÈpeyya, ekaÑ vassaÑ dve vuÔÔhÈpeyyÈti 
vuttasikkhÈpadattayaÑ. SamuÔÔhÈnÈ tikÈ katÈti tikasamuÔÔhÈnÈ katÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈjÈpanasikkhÈpadaÒca (SÊ, SyÈ) 
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SaÒcarittasamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 260. SaÒcarÊ kuÔi vihÈroti saÒcarittaÑ, saÒÒÈcikÈya kuÔikaraÓaÑ, 
mahallakavihÈrakarakaÒca. DhovanaÒca paÔiggahoti aÒÒÈtikÈya bhikkhunÊyÈ 
purÈÓacÊvaradhovÈpanaÒca, cÊvarapaÔiggahaÓaÒca. ViÒÒattuttari 
abhihaÔÔhunti aÒÒÈtakaÑ gahapatiÑ cÊvaraviÒÒÈpanaÑ, 
TatuttarisÈdiyanasikkhÈpadaÒca. UbhinnaÑ d|takena cÈti cÊvaracetÈpannaÑ 
upakkhaÔaÑ hotÊti ÈgatasikkhÈpadadvayaÒca, d|tena 
CÊvaracetÈpannapahitasikkhÈpadaÒca. 

 KosiyÈ suddhadvebhÈgÈ, chabbassÈni nisÊdananti kosiyamissakaÑ 
santhatanti-ÈdÊni paÒca sikkhÈpadÈni. RiÒcanti r|pikÈ cevÈti Vibha~ge 
“riÒcanti uddesan”ti ÈgataÑ eÄakalomadhovÈpana, 
R|piyappaÔiggahaÓasikkhÈpadaÒca. Ubho nÈnappakÈrakÈti 
r|piyasaÑvohÈra, KayavikkayasikkhÈpadadvayaÑ. 

 �nabandhanavassikÈti �napaÒcabandhanapattasikkhÈpadaÒca, 
VassikasÈÔikasikkhÈpadaÒca. SuttaÑ vikappanena cÈti suttaÑ viÒÒÈpetvÈ 
cÊvaravÈyÈpanaÒca, tantavÈye upasa~kamitvÈ cÊvare vikappÈpajjanaÒca. 
DvÈradÈnasibbÈni cÈti yÈva dvÈrakosÈ aggaÄaÔÔhapanÈya, aÒÒÈtikÈya 
bhikkhuniyÈ cÊvaraÑ dadeyya, cÊvaraÑ sibbeyyÈti vuttasikkhÈpadattayaÑ. 
P|vapaccayajoti cÈti p|vehi vÈ manthehi vÈ abhihaÔÔhuÑ 
PavÈraÓÈsikkhÈpadaÑ, 
CÈtumÈsapaccayappavÈraÓÈjotisamÈdahanasikkhÈpadÈni ca. 

 RatanaÑ s|ci maÒco ca, t|laÑ nisÊdanakaÓÉu ca. VassikÈ ca sugatenÈti 
RatanasikkhÈpadaÒceva, S|cigharasikkhÈpadÈdÊni ca satta sikkhÈpadÈni. 
ViÒÒatti aÒÒaÑ cetÈpanÈ, dve SaÑghikÈ mahÈjanikÈ dve, puggalalahukÈ 
gar|ti yÈ pana bhikkhunÊ aÒÒaÑ viÒÒÈpetvÈ aÒÒaÑ viÒÒÈpeyyÈti-ÈdÊni nava 
sikkhÈpadÈni. Dve vighÈsÈ sÈÔikÈ cÈti uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ sa~kÈraÑ vÈ 
vighÈsaÑ vÈ tirokuÔÔe vÈ tiropÈkÈre vÈ chaÉÉeyya vÈ chaÉÉÈpeyya vÈ, harite 
chaÉÉeyya vÈ chaÉÉÈpeyya vÈti evaÑ vuttÈni dve VighÈsasikkhÈpadÈni ca, 
UdakasÈÔikÈsikkhÈpadaÒca. SamaÓacÊvarena cÈti samaÓacÊvaraÑ dadeyyÈti 
idametaÑ sandhÈya vuttaÑ. 

 



146 VinayapiÔaka        

SamanubhÈsanÈsamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 261. BhedÈnuvattadubbaca, d|saduÔÔhulladiÔÔhi cÈti 
SaÑghabhedÈnuvattakadubbacakulad|saka-duÔÔhullappaÔicchÈdanadiÔÔhi-
appaÔinissajjanasikkhÈpadÈni. ChandaÑ ujjagghikÈ dve cÈti chandaÑ adatvÈ 
gamanasikkhÈpadaÑ, ujjagghikÈya antaraghare 
gamananisÊdanasikkhÈpadadvayaÒca. Dve ca saddÈti appasaddo antaraghare 
gamissÈmi, nisÊdissÈmÊti sikkhÈpadadvayaÒca. Na byÈhareti na sakabaÄena 
mukhena byÈharissÈmÊti sikkhÈpadaÑ. 
 ChamÈ nÊcÈsane ÔhÈnaÑ, pacchato uppathena cÈti chamÈyaÑ nisÊditvÈ, 
nÊce Èsane nisÊditvÈ, Ôhitena nisinnassa, pacchato gacchantena purato 
gacchantassa, uppathena gacchantena pathena gacchantassa 
DhammadesanÈsikkhÈpadÈni. VajjÈnuvattigahaÓÈti vajjappaÔicchÈdana, 
ukkhittÈnuvattaka, hatthaggahaÓÈdisa~khÈtÈni tÊÓi pÈrÈjikÈni. OsÈre 
paccÈcikkhanÈti anapaloketvÈ kÈrakasaÑghaÑ anaÒÒÈya gaÓassa chandaÑ 
osÈreyyÈti ca, BuddhaÑ paccakkhÈmÊti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 
 KismiÑ saÑsaÔÔhÈ dve vadhÊti kismiÒcideva adhikaraÓe paccÈkatÈti ca, 
bhikkhuniyo paneva saÑsaÔÔhÈ viharantÊti ca, yÈ pana bhikkhunÊ evaÑ 
vadeyya saÑsaÔÔhÈva ayye tumhe viharathÈti ca, attÈnaÑ vadhitvÈ vadhitvÈ 
rodeyyÈti ca vuttasikkhÈpadÈni. Visibbe dukkhitÈya cÈti bhikkhuniyÈ 
cÊvaraÑ visibbetvÈ vÈ visibbÈpetvÈ vÈti ca, dukkhitaÑ sahajÊvininti ca 
vuttasikkhÈpadadvayaÑ. Puna saÑsaÔÔhÈ na v|pasameti saÑsaÔÔhÈ 
vihareyya gahapatinÈ vÈ gahapatiputtena vÈti evaÑ puna 
vuttasaÑsaÔÔhasikkhÈpadaÒca, ehayye imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasamehÊti 
vuccamÈnÈ sÈdh|ti paÔissuÓitvÈ sÈ pacchÈ anantarÈyikinÊ neva 
v|pasammeyyÈti vuttasikkhÈpadaÒca. ŒrÈmaÒca pavÈraÓÈti jÈnaÑ 
sabhikkhukaÑ ÈrÈmaÑ anÈpucchÈ paviseyyÈti ca, ubhatosaÑghe tÊhi ÔhÈnehi 
na pavÈreyyÈti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 
 AnvaddhaÑ sahajÊviniÑ dveti anvaddhamÈsaÑ bhikkhuniyÈ 
bikkhusaÑghato dve dhammÈ paccÈsÊsitabbÈti vuttasikkhÈpadaÒca, 
sahajÊviniÑ vuÔÔhÈpetvÈ dve vassÈni neva anuggaÓheyya, sahajÊviniÑ 
vuÔÔhÈpetvÈ neva v|pakÈseyyÈti vuttasikkhÈpadadvayaÒca. CÊvaraÑ 
anubandhanÈti sace me tvaÑ ayye cÊvaraÑ dassasi, 
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evÈhaÑ taÑ vuÔÔhÈpessÈmÊti ca, sace maÑ tvaÑ ayye dve vassÈni 
anubandhissasi, evÈhaÑ taÑ vuÔÔhÈpessÈmÊti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 
 

KathinasamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 262. UbbhataÑ kathinaÑ tÊÓÊti niÔÔhitacÊvarasmiÑ bhikkhunÈ 
ubbhatasmiÑ kathineti vuttÈni Èditova tÊÓi sikkhÈpadÈni. PaÔhamaÑ 
pattabhesajjanti dasÈhaparamaÑ atirekapattoti vuttaÑ 
PaÔhamapattasikkhÈpadaÒca, paÔisÈyanÊyÈni bhesajjÈnÊti vuttasikkhÈpadaÒca. 
AccekaÒcÈpi sÈsa~kanti AcekacÊvarasikkhÈpadaÒca, tadanantarameva 
SÈsa~kasikkhÈpadaÒca, pakkamantena vÈ duveti taÑ pakkamanto neva 
uddhareyyÈti B|tagÈmavagge vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 

 UpassayaÑ paramparÈti bhikkhunupassayaÑ gantvÈ bhikkhuniyo 
ovadeyyÈti ca, paramparabhojane pÈcittiyanti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 
AnatirittaÑnimantanÈti anatirittaÑ khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈti ca, 
nimantito sabhatto samÈnoti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. VikappaÑ raÒÒo 
vikÈleti sÈmaÑ cÊvaraÑ vikappetvÈti ca, raÒÒo khattiyassÈti ca, vikÈle 
gÈmaÑ paviseyyÈti ca vuttasikkhÈpadattayaÑ, vosÈsÈraÒÒakena cÈti 
vosÈsamÈnar|pÈ ÔhitÈti ca, tathÈr|pesu ÈraÒÒakesu senÈsanesu pubbe 
appaÔisaÑviditanti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 

 UssayÈ sannicayaÒcÈti ussayavÈdikÈti ca, pattasannicayaÑ kareyyÈti ca 
vuttasikkhÈpadadvayaÑ. Pure pacchÈ vikÈle cÈti yÈ pana bhikkhunÊ 
purebhattaÑ kulÈni upasa~kamitvÈti ca, pacchÈbhattaÑ kulÈni 
upasa~kamitvÈti ca, vikÈle kulÈni upasa~kamitvÈti ca 
vuttasikkhÈpadattayaÑ. PaÒcÈhikÈ sa~kamanÊti paÒcÈhikÈ sa~ghÈÔicÈraÑ 
atikkameyyÈti ca, cÊvarasa~kamanÊyaÑ dhÈreyyÈti ca 
vuttasikkhÈpadadvayaÑ. Dvepi Èvasathena cÈti ÈvasathacÊvaraÑ anissajjitvÈ 
paribhuÒjeyya, ÈvasathaÑ anissajjitvÈ cÈrikaÑ pakkameyyÈti ca evaÑ 
Èvasathena saddhiÑ vuttasikkhÈpadÈni ca dve. 

 PasÈkhe Èsane cevÈti pasÈkhe jÈtaÑ gaÓÉaÑ vÈti ca, bhikkhussa purato 
anÈpucchÈ Èsane nisÊdeyyÈti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 
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EÄakalomasamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 263. EÄakalomÈ dve seyyÈti EÄakalomasikkhÈpadaÒceva, dve ca 
ShaseyyasikkhÈpadÈni. Œhacca piÓÉabhojananti 
ŒhaccapÈdakasikkhÈpadaÒca, ŒvasathapiÓÉabhojanasikkhÈpadaÒca. 
GaÓavikÈlasannidhÊti 
GaÓabhojanavikÈlabhojanasannidhikÈrakasikkhÈpadattayaÑ. Dantaponena 
celakÈti DantaponasikkhÈpadaÒca, AcelakasikkhÈpadaÒca. UyyuttaÑ senaÑ 
uyyodhÊti uyyuttaÑ senaÑ dassanÈya gaccheyya, senÈya vaseyya, 
uyyodhikaÑ vÈ -pa- anÊkadassanaÑ vÈ gaccheyyÈti vuttasikkhÈpadattayaÑ. 
SurÈ orena nhÈyanÈti SurÈpÈnasikkhÈpadaÒca, 
OrenaddhamÈsanahÈnasikkhÈpadaÒca. DubbaÓÓe dve desanikÈti tiÓÓaÑ 
dubbaÓÓakaraÓÈnanti vuttasikkhÈpadaÒca, vuttÈvasesapaÔidesanÊyadvayaÒca. 
LasuÓupatiÔÔhe naccanÈti LasuÓasikkhÈpadaÑ, bhikkhussa bhuÒjantassa 
pÈnÊyena vÈ vidh|panena vÈ upatiÔÔheyyÈti vuttasikkhÈpadaÑ, naccaÑ vÈ 
gÊtaÑ vÈ vÈditaÑ vÈ dassanÈya gaccheyyÈti vuttasikkhÈpadaÒca. Ito paraÑ 
PÈÄiÑ virajjhitvÈ likhanti. YathÈ pana atthaÑ vaÓÓayissÈma, evamettha 
anukkamo veditabbo. 

 NhÈnamattharaÓaÑ seyyÈti naggÈ nahÈyeyya, ekattharaÓapÈvuraÓÈ 
tuvaÔÔeyyuÑ, ekamaÒce tuvaÔÔeyyunti vuttasikkhÈpadattayaÑ. AntoraÔÔhe 
tathÈ bahÊti antoraÔÔhe sÈsa~kasammate, tiroraÔÔhe sÈsa~kasammateti 
vuttasikkhÈpadadvayaÑ. AntovassaÑ cittÈgÈranti antovassaÑ cÈrikaÑ 
pakkameyya, rÈjÈgÈraÑ vÈ cittÈgÈraÑ vÈ -pa- pokkharaÓiÑ vÈ dassanÈya 
gaccheyyÈti ca vuttasikkhÈpadadvayaÑ. ŒsandiÑ suttakantanÈti ÈsandiÑ vÈ 
palla~kaÑ vÈ paribhuÒjeyya, suttaÑ kanteyyÈti vuttasikkhÈpadadvayaÑ. 

 VeyyÈvaccaÑ sahatthÈ cÈti gihiveyyÈvaccaÑ kareyya, agÈrikassa vÈ 
paribbÈjakassa vÈ paribbÈjikÈya vÈ sahatthÈ khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ 
dadeyyÈti vuttasikkhÈpadadvayaÑ. AbhikkhukÈvÈsena cÈti abhikkhuke 
ÈvÈse vassaÑ vaseyyÈti idametaÑ sandhÈya vuttaÑ. ChattaÑ yÈnaÒca 
sa~ghÈÓinti chattupÈhanaÑ dhÈreyya, yÈnena yÈyeyya, sa~ghÈÓiÑ 
dhÈreyyÈti vuttasikkhÈpadattayaÑ. Ala~kÈragandhavÈsitanti itthÈla~kÈraÑ 
dhÈreyya, gandhacuÓÓakena nahÈyeyya, vÈsitakena viÒÒÈkena nahÈyeyyÈti 
vuttasikkhÈpadattayaÑ. BhikkhunÊti-ÈdinÈ bhikkhuniyÈ ummaddÈpeyyÈti-
ÈdÊni cattÈri sikkhÈpadÈni vuttÈni. Asa~kaccikÈ ÈpattÊti 
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asa~kaccikÈ gÈmaÑ paviseyya pÈcittiyanti evaÑ vutta-Èpatti ca. CattÈrÊsÈ 
catuttarÊti etÈni sabbÈnipi catucattÈlÊsa sikkhÈpadÈni vuttÈni. 

 KÈyena na vÈcÈcittena, kÈyacittena na vÈcatoti kÈyena ceva kÈyacittena 
ca samuÔÔhahanti, na vÈcÈcittena na vÈcatoti attho. DvisamuÔÔhÈnikÈ sabbe, 
samÈ eÄakalomikÈti idaÑ uttÈnatthameva. 
 

PadasodhammasamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 264. PadaÒÒatra asammatÈti “padaso dhammaÑ, mÈtugÈmassa 
uttarichappaÒcavÈcÈhi dhammaÑ deseyya aÒÒatra viÒÒunÈ purisaviggahena, 
asammato bhikkhuniyo ovadeyyÈ”ti vuttasikkhÈpadattayaÑ. TathÈ 
attha~gatena cÈti “attha~gate s|riye ovadeyyÈ”ti idametaÑ sandhÈya 
vuttaÑ. TiracchÈnavijjÈ dveti tiracchÈnavijjaÑ pariyÈpuÓeyya, vÈceyyÈ”ti 
evaÑ vuttasikkhÈpadadvayaÑ. AnokÈso1 ca pucchanÈti “anokÈsakataÑ 
bhikkhuÑ paÒhaÑ puccheyyÈ”ti idametaÑ sandhÈya vuttaÑ. 
 

AddhÈnasamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 265. AddhÈnanÈvaÑ paÓÊtanti “bhikkhuniyÈ saddhiÑ saÑvidhÈya 
ekaddhÈnamaggaÑ paÔipajjeyya, ekaÑ nÈvaÑ abhiruheyya, paÓÊtabhojanÈni 
agilÈno attano atthÈya viÒÒÈpetvÈ bhuÒjeyyÈ”ti vuttasikkhÈpadattayaÑ. 
MÈtugÈmena saÑhareti mÈtugÈmena saddhiÑ saÑvidhÈya gamanaÒca, 
“sambÈdhe lomaÑ saÑharÈpeyyÈ”ti vuttasikkhÈpadaÒca. DhaÒÒaÑ 
nimantitÈ cevÈti “dhaÒÒaÑ viÒÒÈpetvÈ vÈ”ti ca, “nimantitÈ vÈ pavÈritÈ vÈ 
khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ khÈdeyya vÈ bhuÒjeyya vÈ”ti 
vuttasikkhÈpadaÒca. AÔÔha cÈti bhikkhunÊnaÑ vuttÈ aÔÔha pÈÔidesanÊyÈ vÈ. 
 

TheyyasatthasamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 266. TheyyasatthaÑ upassutÊti theyyasatthena saddhiÑ saÑvidhÈya 
ekaddhÈnamaggagamanaÒca upassutitiÔÔhanaÒca. SupaviÒÒÈpanena cÈti idaÑ 
s|podanaviÒÒattiÑ sandhÈya vuttaÑ. RattichannaÒca okÈsanti 
“rattandhakÈre appadÊpe, 
______________________________________________________________ 
 1. AnokÈse (SÊ, SyÈ) 
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paÔicchanne okÈse, ajjhokÈse purisena saddhin”ti evaÑ 
vuttasikkhÈpadattayaÑ. By|hena sattamÈti idaÑ tadanantarameva 
“rathikÈya vÈ by|he vÈ si~ghÈÔake vÈ purisena saddhin”ti ÈgatasikkhÈpadaÑ 
sandhÈya vuttaÑ. 
 

DhammadesanÈsamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 267. DhammadesanÈsamuÔÔhÈnÈni ekÈdasa uttÈnÈneva. EvaÑ tÈva 
sambhinnasamuÔÔhÈnaÑ veditabbaÑ. NiyatasamuÔÔhÈnaÑ pana tividhaÑ, 
taÑ ekekasseva sikkhÈpadassa hoti, taÑ visuÑyeva dassetuÑ bh|taÑ 
kÈyena jÈyatÊti-Èdi vuttaÑ. TaÑ uttÈnameva. NettidhammÈnulomikanti 
vinayapÈÄidhammassa anulomanti. 
 

 
SamuÔÔhÈnasÊsavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  
   

AntarapeyyÈla 
 

KatipucchÈvÈravaÓÓanÈ 

 271. IdÈni Èpatti-ÈdikoÔÔhÈsesu kosallajananatthaÑ “kati Èpattiyo”ti-
ÈdinÈ nayena mÈtikaÑ ÔhapetvÈ niddesappaÔiniddesavasena Vibha~go vutto. 

 Tattha kati Èpattiyoti mÈtikÈya ca Vibha~ge ca ÈgatÈpattipucchÈ. Esa 
nayo dutiyapadepi. KevalaÒhettha Èpattiyo eva rÈsivasena khandhÈti vuttÈ. 
VinÊtavatth|nÊti tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ vinayapucchÈ. VinÊtaÑ vinayo v|pasamoti 
idaÒhi atthato ekaÑ, vinÊtÈniyeva vinÊtavatth|nÊti ayamettha padattho. IdÈni 
yesu sati Èpattiyo honti, asati na honti, te dassetuÑ kati agÈravÈti 
pucchÈdvayaÑ. VinÊtavatth|nÊti ayaÑ pana tesaÑ agÈravÈnaÑ 
vinayapucchÈ. YasmÈ pana tÈ Èpattiyo vipattiÑ apattÈ nÈma1 natthi, tasmÈ 
“kati vipattiyo”ti ayaÑ ÈpattÊnaÑ vipattibhÈvapucchÈ. Kati 
ÈpattisamuÔÔhÈnÈnÊti tÈsaÑyeva ÈpattÊnaÑ samuÔÔhÈnapucchÈ. VivÈdam|lÈni 
anuvÈdam|lÈnÊti imÈ “vivÈdÈdhikaraÓaÑ anuvÈdÈdhikaraÓan”ti ÈgatÈnaÑ 
vivÈdÈnuvÈdÈnaÑ m|lapucchÈ. SÈraÓÊyÈ dhammÈti vivÈdÈnuvÈdam|lÈnaÑ 
abhÈvakaradhammapucchÈ. Bhedakaravatth|nÊti ayaÑ 
“bhedanasaÑvattanikaÑ vÈ adhikaraÓan”ti-ÈdÊsu vuttabhedakaraÓapucchÈ. 
AdhikaraÓÈnÊti bhedakaravatth|su sati uppajjanadhammapucchÈ. SamathÈti 
tesaÑyeva v|pasamanadhammapucchÈ. PaÒca Èpattiyoti mÈtikÈya 
Ègatavasena vuttÈ. SattÈti Vibha~ge Ègatavasena. 

 ŒrakÈ etehi ramatÊti Èrati, bhusÈ2 vÈ rati Èrati. VinÈ etehi ramatÊti 
virati. PaccekaÑ paccekaÑ viramatÊti3 paÔivirati. VeraÑ maÓati vinÈsetÊti 
veramaÓÊ. Na etÈya ete ÈpattikkhandhÈ karÊyantÊti akiriyÈ. YaÑ etÈya asati 
ÈpattikkhandhakaraÓaÑ uppajjeyya, tassa paÔipakkhato akaraÓaÑ. 
Œpattikkhandha-ajjhÈpattiyÈ paÔipakkhato anajjhÈpatti. Velanato velÈ, 
calayanato4 vinÈsanatoti 
______________________________________________________________ 
 1. VipattiÑ ÈpannÈ nÈma (SÊ) vipatti-apattÈ nÈma (SyÈ) 2. Œbhuso (Ka) 
 3. ViratÊhi (SyÈ, Ka) 4. Velanato (Ka) 
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attho. NiyyÈnaÑ sinoti bandhati nivÈretÊti setu, ÈpattikkhandhÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. So setu etÈya paÒÒattiyÈ haÒÒatÊti1 setughÈto. 
SesavinÊtavatthuniddesesupi eseva nayo. 
 Buddhe agÈravÈdÊsu yo Buddhe dharamÈne upaÔÔhÈnaÑ na gacchati, 
parinibbute cetiyaÔÔhÈnaÑ bodhiÔÔhÈnaÑ na gacchati, cetiyaÑ vÈ bodhiÑ vÈ 
na vandati, cetiya~gaÓe sachatto sa-upÈhano carati, natthetassa Buddhe 
gÈravoti veditabbo. Yo pana sakkontoyeva dhammassavanaÑ na gacchati, 
sarabhaÒÒaÑ na bhaÓati, dhammakathaÑ na katheti, dhammassavanaggaÑ 
bhinditvÈ gacchati, vikkhitto vÈ anÈdaro vÈ nisÊdati, natthetassa dhamme 
gÈravo. Yo theranavamajjhimesu cittÊkÈraÑ na paccupaÔÔhÈpeti, 
uposathÈgÈravitakkamÈÄakÈdÊsu kÈyappÈgabbhiyaÑ dasseti, yathÈvuÉÉhaÑ 
na vandati, natthetassa saÑghe gÈravo. Tisso sikkhÈ samÈdÈya 
asikkhamÈnoyeva pana sikkhÈya agÈravoti veditabbo. PamÈde ca 
sativippavÈse tiÔÔhamÈnoyeva appamÈdalakkhaÓaÑ abr|hayamÈno 
appamÈde agÈravoti veditabbo. TathÈ ÈmisappaÔisanthÈraÑ 
dhammappaÔisanthÈranti imaÑ duvidhaÑ paÔisanthÈraÑ akarontoyeva 
paÔisanthÈre agÈravoti veditabbo. GÈravaniddese vuttavipariyÈyena attho 
veditabbo. 
 
 272. VivÈdam|laniddese Sattharipi agÈravoti-ÈdÊnaÑ Buddhe 
agÈravÈdÊsu vuttanayeneva attho veditabbo. Appatissoti anÊcavutti, na 
SatthÈraÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ viharati. AjjhattaÑ vÈti attano santÈne vÈ attano 
pakkhe vÈ, sakÈya parisÈyÈti attho. BahiddhÈ vÈti parasantÈne vÈ 
parapakkhe vÈ. Tatra tumheti tasmiÑ ajjhattabahiddhÈbhede saparasantÈne 
vÈ saparaparisÈya vÈ. PahÈnÈya vÈyameyyÈthÈti mettÈbhÈvanÈdÊhi nayehi 
pahÈnatthaÑ vÈyameyyÈtha, mettÈbhÈvanÈdinayena hi taÑ ajjhattampi 
bahiddhÈpi pahÊyati. AnavassavÈyÈti appavattibhÈvÈya. 
 SandiÔÔhiparÈmÈsÊti sakameva diÔÔhiÑ parÈmasati, yaÑ attanÈ2 
diÔÔhigataÑ gahitaÑ, idameva saccanti gaÓhÈti. ŒdhÈnaggÈhÊti daÄhaggÈhÊ. 
______________________________________________________________ 
 1. HanatÊti (Ka) 2. Attano (SÊ)
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 273. anuvÈdam|laniddeso kiÒcÈpi vivÈdam|laniddeseneva samÈno, atha 
kho aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni nissÈya vivadantÈnaÑ kodhupanÈhÈdayo 
vivÈdam|lÈni, tathÈ vivadantÈ pana sÊlavipatti-ÈdÊsu aÒÒataravipattiÑ 
ÈpajjitvÈ “asuko bhikkhu asukaÑ nÈma vipattiÑ Èpanno”ti vÈ “pÈrÈjikaÑ 
Èpannosi, saÑghÈdisesaÑ ÈpannosÊ”ti vÈ anuvadanti, evaÑ anuvadantÈnaÑ 
kodhupanÈhÈdayo anuvÈdam|lÈnÊti ayamettha viseso. 
 
 274. SÈraÓÊyadhammaniddese mettacittena kataÑ kÈyakammaÑ mettaÑ 
kÈyakammaÑ nÈma. Œvi ceva raho cÈti sammukhÈ ca parammukhÈ ca. 
Tattha navakÈnaÑ cÊvarakammÈdÊsu sahÈyabhÈvagamanaÑ sammukhÈ 
mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma1, therÈnaÑ pana 
pÈdadhovanabÊjanavÈtadÈnÈdibhedampi sabbaÑ sÈmÊcikammaÑ sammukhÈ 
mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma, ubhayehipi dunnikkhittÈnaÑ dÈrubhaÓÉÈdÊnaÑ 
tesu avamaÒÒaÑ akatvÈ attanÈ dunnikkhittÈnaÑ viya paÔisÈmanaÑ 
parammukhÈ mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma. Ayampi dhammo sÈraÓÊyoti 
ayaÑ mettÈkÈyakammasa~khÈto dhammo saritabbo satijanako, yo naÑ 
karoti, taÑ puggalaÑ, yesaÑ kato hoti, te pasannacittÈ “aho sappuriso”ti 
anussarantÊti adhippÈyo. PiyakaraÓoti taÑ puggalaÑ sabrahmacÈrÊnaÑ 
piyaÑ karoti. GarukaraÓoti taÑ puggalaÑ sabrahmacÈrÊnaÑ garuÑ karoti. 
Sa~gahÈyÈti-ÈdÊsu sabrahmacÈrÊhi sa~gahetabbabhÈvÈya tehi saddhiÑ 
avivÈdÈya samaggabhÈvÈya ekÊbhÈvÈya ca saÑvattati. 

 MettaÑ vacÊkammanti-ÈdÊsu “Devatthero Tissatthero”ti evaÑ paggayha 
vacanaÑ sammukhÈ mettaÑ vacÊkammaÑ nÈma, vihÈre asante pana taÑ 
paÔipucchantassa “kuhiÑ amhÈkaÑ Devatthero, kuhiÑ amhÈkaÑ 
Tissatthero, kadÈ nu kho ÈgamissatÊ”ti evaÑ mamÈyanavacanaÑ 
parammukhÈ mettaÑ vacÊkammaÑ nÈma, mettÈsinehasiniddhÈni pana 
nayanÈni ummÊletvÈ pasannena mukhena olokanaÑ sammukhÈ mettaÑ 
manokammaÑ nÈma. “Devatthero Tissatthero arogo hotu, appÈbÈdho”ti 
samannÈharaÓaÑ parammukhÈ mettaÑ manokammaÑ nÈma. 

 AppaÔivibhattabhogÊti neva ÈmisaÑ paÔivibhajitvÈ bhuÒjati, na 
puggalaÑ. Yo hi “ettakaÑ paresaÑ dassÈmi, ettakaÑ attanÈ bhuÒjissÈmi, 
ettakaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SammukhÈ kÈyakammaÑ nÈma (SÊ) 
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asukassa ca asukassa ca dassÈmi, ettakaÑ attanÈ bhuÒjissÈmÊ”ti vibhajitvÈ 
bhuÒjati, ayaÑ paÔivibhattabhogÊ nÈma, ayaÑ pana evaÑ akatvÈ ÈbhataÑ 
piÓÉapÈtaÑ therÈsanato paÔÔhÈya datvÈ gahitÈvasesaÑ bhuÒjati, 
“sÊlavantehÊ”ti vacanato dussÊlassa adÈtumpi vaÔÔati, 
sÈraÓÊyadhammap|rakena pana sabbesaÑ dÈtabbamevÈti vuttaÑ. 
GilÈnagilÈnupaÔÔhÈka-ÈgantukagamikacÊvarakammÈdipasutÈnaÑ viceyya 
dÈtumpi vaÔÔati. Na hi ete vicinitvÈ dentena puggalavibhÈgo kato hoti, 
ÊdisÈnaÑ hi kicchalÈbhattÈ viseso kÈtabboyevÈti ayaÑ karoti. 

 AkhaÓÉÈnÊti-ÈdÊsu yassa sattasu Èpattikkhandhesu Èdimhi vÈ ante vÈ 
sikkhÈpadaÑ bhinnaÑ hoti, tassa sÊlaÑ pariyante chinnasÈÔako viya 
khaÓÉaÑ nÈma. Yassa pana vemajjhe bhinnaÑ, tassa majjhe chiddasÈÔako 
viya chiddaÑ nÈma hoti. Yassa paÔipÈÔiyÈ dve tÊÓi bhinnÈni, tassa piÔÔhiyaÑ 
vÈ kucchiyaÑ vÈ uÔÔhitena visabhÈgavaÓÓena kÈÄarattÈdÊnaÑ 
aÒÒatarasarÊravaÓÓÈ gÈvÊ viya sabalaÑ nÈma hoti. Yassa antarantarÈ 
bhinnÈni, tassa antarantarÈ visabhÈgavaÓÓabinduvicitrÈ gÈvÊ viya 
kammÈsaÑ nÈma hoti. Yassa pana sabbena sabbaÑ abhinnÈni sÊlÈni, tassa 
tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni asabalÈni akammÈsÈni nÈma honti. TÈni 
panetÈni bhujissabhÈvakaraÓato bhujissÈni, viÒÒ|hi pasatthattÈ 
viÒÒuppasatthÈni, taÓhÈdiÔÔhÊhi aparÈmaÔÔhattÈ aparÈmaÔÔhÈni, 
upacÈrasamÈdhiÑ appanÈsamÈdhiÑ vÈ saÑvattayantÊti 
samÈdhisaÑvattanÊkÈnÊti vuccanti. SÊlasÈmaÒÒagato viharatÊti tesu tesu 
disÈbhÈgesu viharantehi kalyÈÓasÊlehi bhikkh|hi saddhiÑ 
samÈnabhÈv|pagatasÊlo viharati. 

 YÈyaÑ diÔÔhÊti maggasampayuttÈ sammÈdiÔÔhi. AriyÈti niddosÈ. 
NiyyÈtÊti niyyÈnikÈ. TakkarassÈti yo tathÈkÈrÊ hoti, tassa. 
DukkhakkhayÈyÈti sabbadukkhassa khayatthaÑ. SesaÑ yÈva 
samathabhedapariyosÈnÈ uttÈnatthameva. 
 

KatipucchÈvÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  
   

KhandhakapucchÈvÈra 
 

PucchÈvissajjanÈvaÓÓanÈ 

 320. UpasampadaÑ pucchissanti upasampadakkhandhakaÑ 
pucchissaÑ. SanidÈnaÑ saniddesanti nidÈnena ca niddesena ca saddhiÑ 
pucchissÈmi. SamukkaÔÔhapadÈnaÑ kati Èpattiyoti yÈni tattha samukkaÔÔhÈni 
uttamÈni padÈni vuttÈni, tesaÑ samukkaÔÔhapadÈnaÑ uttamapadÈnaÑ 
sa~khepato kati Èpattiyo hontÊti. Yena yena hi padena yÈ yÈ Èpatti paÒÒattÈ, 
sÈ sÈ tassa tassa padassa ÈpattÊti vuccati. Tena vuttaÑ “samukkaÔÔhapadÈnaÑ 
kati Èpattiyo”ti. Dve Èpattiyoti |navÊsativassaÑ upasampÈdentassa 
pÈcittiyaÑ, sesesu sabbapadesu dukkaÔaÑ. 

 Tissoti “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkhÈrÈnaÑ 
uposathakaraÓe thullaccayaÑ, ukkhittakena saddhiÑ uposathakaraÓe 
pÈcittiyaÑ, sesesu dukkaÔanti evaÑ Uposathakkhandhake tisso Èpattiyo. 
EkÈti Vass|panÈyikakkhandhake ekÈ dukkaÔÈpattiyeva. 

 Tissoti bhedapurekkhÈrassa pavÈrayato thullaccayaÑ, ukkhittakena 
saddhiÑ pÈcittiyaÑ, sesesu dukkaÔanti evaÑ PavÈraÓÈkkhandhakepi tisso 
Èpattiyo. 

 Tissoti vacchatariÑ uggahetvÈ mÈrentÈnaÑ pÈcittiyaÑ, rattena cittena 
a~gajÈtachupane thullaccayaÑ, sesesu dukkaÔanti evaÑ CammasaÑyuttepi 
tisso Èpattiyo, Bhesajjakkhandhakepi samantÈ dva~gule thullaccayaÑ, 
bhojjayÈguyÈ pÈcittiyaÑ, sesesu dukkaÔanti evaÑ tisso Èpattiyo. 

 KathinaÑ kevalaÑ paÒÒattimeva, natthi tattha Èpatti. CÊvarasaÑyutte 
kusacÊravÈkacÊresu thullaccayaÑ, atirekacÊvare nissaggiyaÑ, sesesu 
dukkaÔanti imÈ tisso Èpattiyo. 

 Campeyyake ekÈ dukkaÔÈpattiyeva. 
KosambakakammakkhandhakapÈrivÈsika samuccayakkhandhakesupi ekÈ 
dukkaÔÈpattiyeva. 
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 Samathakkhandhake chandadÈyako khiyyati, khiyyanakaÑ pÈcittiyaÑ, 
sesesu dukkaÔanti imÈ dve Èpattiyo. Khuddakavatthuke attano a~gajÈtaÑ 
chindati, thullaccayaÑ, romaÔÔhe pÈcittiyaÑ, sesesu dukkaÔanti imÈ tisso 
Èpattiyo. SenÈsanakkhandhake garubhaÓÉavissajjane thullaccayaÑ, 
saÑghikÈ vihÈrÈ nikkaÉÉhane pÈcittiyaÑ, sesesu dukkaÔanti imÈ tisso 
Èpattiyo. 

 SaÑghabhede bhedakÈnuvattakÈnaÑ thullaccayaÑ, GaÓabhojane 
pÈcittiyanti imÈ dve Èpattiyo. SamÈcÈraÑ pucchissanti vutte 
Vattakkhandhake ekÈ dukkaÔÈpattiyeva, sÈ sabbavattesu anÈdariyena hoti. 
TathÈ PÈtimokkhaÔÔhapane. Bhikkhunikkhandhake appavÈraÓÈya pÈcittiyaÑ, 
sesesu dukkaÔanti dve Èpattiyo. PaÒcasatikasattasatikesu kevalaÑ dhammo 
sa~gahaÑ Èropito, natthi tattha ÈpattÊti. 
 

 
KhandhakapucchÈvÈravaÓÓÈ niÔÔhitÈ. 

 



  
   

Ekuttarikanaya 
 

EkakavÈravaÓÓanÈ 

 321. ŒpattikarÈ dhammÈ jÈnitabbÈti-Èdimhi ekuttarikanaye ÈpattikarÈ 
dhammÈ nÈma cha ÈpattisamuÔÔhÈnÈni. EtesaÑ hi vasena puggalo ÈpattiÑ 
Èpajjati, tasmÈ “ÈpattikarÈ”ti vuttÈ. AnÈpattikarÈ nÈma satta samathÈ. Œpatti 
jÈnitabbÈti tasmiÑ tasmiÑ sikkhÈpade ca Vibha~ge ca vuttÈ Èpatti jÈnitabbÈ. 
AnÈpattÊti “anÈpatti bhikkhu asÈdiyantassÈ”ti-ÈdinÈ nayena anÈpatti 
jÈnitabbÈ. LahukÈti lahukena vinayakammena visujjhanato paÒcavidhÈ 
Èpatti. GarukÈti garukena vinayakammena visujjhanato saÑghÈdisesÈ Èpatti, 
kenaci ÈkÈrena anÈpattibhÈvaÑ upanetuÑ asakkuÓeyyato pÈrÈjikÈpatti ca. 
SÈvasesÈti ÔhapetvÈ pÈrÈjikaÑ sesÈ. AnavasesÈti pÈrÈjikÈpatti. Dve 
ÈpattikkhandhÈ duÔÔhullÈ, avasesÈ aduÔÔhullÈ. SappaÔikammadukaÑ 
sÈvasesadukasadisaÑ. DesanÈgÈminidukaÑ lahukadukasa~gahitaÑ. 

 AntarÈyikÈti sattapi Èpattiyo saÒcicca vÊtikkantÈ saggantarÈyaÒceva 
mokkhantarÈyaÒca karontÊti antarÈyikÈ, ajÈnantena vÊtikkantÈ pana 
paÓÓattivajjÈpatti neva saggantarÈyaÑ na mokkhantarÈyaÑ karotÊti 
anantarÈyikÈ. AntarÈyikaÑ ÈpannassÈpi desanÈgÈminiÑ desetvÈ 
vuÔÔhÈnagÈminito vuÔÔhÈya suddhipattassa sÈmaÓerabh|miyaÑ Ôhitassa ca 
avÈrito saggamokkhamaggoti. SÈvajjapaÒÒattÊti lokavajjÈ. 
AnavajjapaÒÒattÊti paÓÓattivajjÈ. Kiriyato samuÔÔhitÈ nÈma yaÑ karonto 
Èpajjati pÈrÈjikÈpatti viya. Akiriyatoti yaÑ akaronto Èpajjati cÊvara-
anadhiÔÔhÈnÈpatti viya. KiriyÈkiriyatoti yaÑ karonto ca akaronto ca Èpajjati 
kuÔikÈrÈpatti viya. 

 PubbÈpattÊti paÔhamaÑ ÈpannÈpatti. AparÈpattÊti pÈrivÈsikÈdÊhi pacchÈ 
ÈpannÈpatti. PubbÈpattÊnaÑ antarÈpatti nÈma m|lavisuddhiyÈ antarÈpatti. 
AparÈpattÊnaÑ antarÈpatti nÈma agghavisuddhiyÈ antarÈpatti. KurundiyaÑ 
pana “pubbÈpatti nÈma paÔhamaÑ ÈpannÈ, aparÈpatti nÈma mÈnattÈrahakÈle 
ÈpannÈ. PubbÈpattÊnaÑ antarÈpatti nÈma parivÈse ÈpannÈ, aparÈpattÊnaÑ 
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antarÈpatti nÈma mÈnattacÈre ÈpannÈ”ti vuttaÑ. Idampi ekena pariyÈyena 
yujjati. 

 DesitÈ gaÓan|pagÈ1 nÈma yÈ dhuranikkhepaÑ katvÈ puna na 
ÈpajjissÈmÊti desitÈ hoti, agaÓan|pagÈ nÈma2 yÈ dhuranikkhepaÑ akatvÈ sa-
ussÈheneva cittena aparisuddhena desitÈ hoti. AyaÑ hi desitÈpi 
desitagaÓanaÑ na upeti, aÔÔhame vatthusmiÑ bhikkhuniyÈ pÈrÈjikameva 
hoti. PaÒÒatti jÈnitabbÈti-ÈdÊsu navasu padesu paÔhamapÈrÈjikapucchÈya 
vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. 

 ThullavajjÈti thulladose paÒÒattÈ garukÈpatti. AthullavajjÈti lahukÈpatti. 
GihipaÔisaÑyuttÈti Sudhammattherassa Èpatti, yÈ ca dhammikassa 
paÔissavassa asaccÈpane Èpatti, avasesÈ na gihipaÔisaÑyuttÈ. 
PaÒcÈnantariyakammÈpatti niyatÈ, sesÈ aniyatÈ. Œdikaroti SudinnattherÈdi 
Èdikammiko. AnÈdikaroti makkaÔisamaÓÈdi anupaÒÒattikÈrako. 
AdhiccÈpattiko nÈma yo kadÈci karahaci ÈpattiÑ Èpajjati. AbhiÓhÈpattiko 
nÈma yo niccaÑ Èpajjati. 

 Codako nÈma yo vatthunÈ vÈ ÈpattiyÈ vÈ paraÑ codeti. Yo pana evaÑ 
codito, ayaÑ cuditako nÈma. PaÒcadasasu dhammesu appatiÔÔhahitvÈ 
abh|tena vatthunÈ codento adhammacodako nÈma, tena tathÈ codito 
adhammacuditako nÈma. VipariyÈyena dhammacodakacuditakÈ veditabbÈ. 
Micchattaniyatehi vÈ sammattaniyatehi vÈ dhammehi samannÈgato niyato, 
viparÊto aniyato. 

 SÈvakÈ bhabbÈpattikÈ nÈma, BuddhÈ ca PaccekabuddhÈ ca 
abhabbÈpattikÈ nÈma. UkkhepanÊyakammakato ukkhittako nÈma, 
avasesacatubbidhatajjanÊyÈdikammakato anukkhittako nÈma. AyaÑ hi 
uposathaÑ vÈ pavÈraÓaÑ vÈ dhammaparibhogaÑ vÈ ÈmisaparibhogaÑ vÈ 
na kopeti. “MettiyaÑ bhikkhuniÑ nÈsetha, d|sako nÈsetabbo, kaÓÔako 
samaÓuddeso nÈsetabbo”ti evaÑ li~gadaÓÉakammasaÑ vÈsanÈsanÈhi 
nÈsitabbo nÈsitako nÈma, sesÈ sabbe anÈsitakÈ. Yena saddhiÑ uposathÈdiko 
saÑvÈso atthi, ayaÑ samÈnasaÑvÈsako, 
______________________________________________________________ 
 1. GaÓan|pivÈ (SyÈ, Ka) gaÓan|pikÈ (YojanÈ) 2. AgaÓan|pigÈ nÈma (SyÈ, Ka)
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itaro nÈnÈsaÑvasako. So kammanÈnÈsaÑvasako laddhinÈnÈsaÑvÈsakoti 
duvidho hoti. ®hapanaÑ jÈnitabbanti ekaÑ bhikkhave adhammikaÑ 
pÈtimokkhaÔÔhapananti-ÈdinÈ nayena vuttaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ 
jÈnitabbanti attho. 
 

EkakavÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
DukavÈravaÓÓanÈ 

 322. Dukesu sacittakÈ Èpatti saÒÒÈvimokkhÈ, acittakÈ 
nosaÒÒÈvimokkhÈ. LaddhasamÈpattikassa Èpatti nÈma bh|tÈrocanÈpatti, 
aladdhasamÈpattikassa Èpatti nÈma abh|tÈrocanÈpatti. 
SaddhammapaÔisaÒÒuttÈ nÈma padasodhammÈdikÈ, 
asaddhammapaÔisaÒÒuttÈ nÈma duÔÔhullavÈcÈpatti. SaparikkhÈrapaÔisaÒÒuttÈ 
nÈma nissaggiyavatthuno anissajjitvÈ paribhoge, pattacÊvarÈnaÑ nidahane, 
kiliÔÔhacÊvarÈnaÑ adhovane, malaggahitapattassa apacaneti evaÑ 
ayuttaparibhoge Èpatti, paraparikkhÈrapaÔisaÒÒuttÈ nÈma 
saÑghikamaÒcapÊÔhÈdÊnaÑ ajjhokÈse santharaÓa-anÈpucchÈgamanÈdÊsu 
ÈpajjitabbÈ Èpatti. SapuggalapaÔisaÒÒuttÈ nÈma mudupiÔÔhikassa lambissa 
|runÈ a~gajÈtaÑ piÄentassÈti-ÈdinÈ nayena vuttÈpatti. 
ParapuggalapaÔisaÒÒuttÈ nÈma 
methunadhammakÈyasaÑsaggapahÈradÈnÈdÊsu vuttÈpatti, sikharaÓÊsÊti 
saccaÑ bhaÓanto garukaÑ Èpajjati, sampajÈnamusÈvÈde pÈcittiyanti musÈ 
bhaÓanto lahukaÑ. Abh|tÈrocane musÈ bhaÓanto garukaÑ. Bh|tÈrocane 
saccaÑ bhaÓanto lahukaÑ. 

 “SaÑghakammaÑ vaggaÑ karissÈmÊ”ti antosÊmÈya ekamante nisÊdanto 
bh|migato Èpajjati nÈma. Sace pana a~gulimattampi ÈkÈse tiÔÔheyya, na 
Èpajjeyya. Tena vuttaÑ “no vehÈsagato”ti. VehÈsakuÔiyÈ ÈhaccapÈdakaÑ 
maÒcaÑ vÈ pÊÔhaÑ vÈ abhinisÊdanto vehÈsagato Èpajjati nÈma. Sace pana 
taÑ bh|miyaÑ paÒÒÈpetvÈ nipajjeyya, na Èpajjeyya, tena vuttaÑ “no 
bh|migato”ti. Gamiyo gamiyavattaÑ ap|retvÈ gacchanto nikkhamanto 
Èpajjati nÈma, no pavisanto. Œgantuko ÈgantukavattaÑ ap|retvÈ 
sachattupÈhano pavisanto pavisanto Èpajjati nÈma, no nikkhamanto. 
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 Œdiyanto Èpajjati nÈma bhikkhunÊ atigambhÊraÑ udakasuddhikaÑ 
ÈdiyamÈnÈ, dubbaÓÓakaraÓaÑ anÈdiyitvÈ cÊvaraÑ paribhuÒjanto pana 
anÈdiyanto Èpajjati nÈma. M|gabbatÈdÊni tittiyavattÈni samÈdiyanto 
samÈdiyanto Èpajjati nÈma, pÈrivÈsikÈdayo pana tajjanÊyÈdikammakatÈ vÈ 
attano vattaÑ asamÈdiyantÈ Èpajjanti, te sandhÈya vuttaÑ “atthÈpatti na 
samÈdiyanto ÈpajjatÊ”ti. AÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ cÊvaraÑ sibbanto 
vejjakammabhaÓÉÈgÈrikakammacittakammÈdÊni vÈ karonto karonto Èpajjati 
nÈma, upajjhÈyavattÈdÊni akaronto akaronto Èpajjati nÈma. AÒÒÈtikÈya 
bhikkhuniyÈ cÊvaraÑ dadamÈno dento Èpajjati nÈma, saddhivihÈrika-
antevÈsikÈnaÑ cÊvarÈdÊni adento adento Èpajjati nÈma. AÒÒÈtikÈya 
bhikkhuniyÈ cÊvaraÑ gaÓhanto paÔiggaÓhanto Èpajjati nÈma, “na bhikkhave 
ovÈdo na gahetabbo”ti vacanato ovÈdaÑ agaÓhanto na paÔiggaÓhanto 
Èpajjati nÈma. 

 NissaggiyavatthuÑ anissajjitvÈ paribhuÒjanto paribhogena Èpajjati 
nÈma, paÒcÈhikaÑ sa~ghÈÔicÈraÑ atikkÈmayamÈnÈ aparibhogena Èpajjati 
nÈma. SahagÈraseyyaÑ rattiÑ Èpajjati nÈma, no divÈ, dvÈraÑ asaÑvaritvÈ 
paÔisallÊyanto divÈ Èpajjati, no rattiÑ. 
EkarattachÈrattasattÈhadasÈhamÈsÈtikkamesu vutta-ÈpattiÑ Èpajjanto 
aruÓugge Èpajjati nÈma, pavÈretvÈ bhuÒjanto na aruÓugge Èpajjati nÈma. 

 Bh|tagÈmaÒceva a~gajÈtaÒca chindanto chindanto Èpajjati nÈma, kese 
vÈ nakhe vÈ na chindanto na chindanto Èpajjati nÈma. ŒpattiÑ chÈdento 
chÈdento Èpajjati nÈma, “tiÓena vÈ paÓÓena vÈ paÔicchÈdetvÈ ÈgantabbaÑ, 
natveva naggena ÈgantabbaÑ, yo Ègaccheyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti imaÑ 
pana ÈpattiÑ na chÈdento Èpajjati nÈma. KusacÊrÈdÊni dhÈrento dhÈrento 
Èpajjati nÈma, “ayaÑ te bhikkhu patto yÈva bhedanÈya dhÈretabbo”ti imaÑ 
ÈpattiÑ na dhÈrento Èpajjati nÈma. 

 AttanÈ vÈ1 attÈnaÑ nÈnÈsaÑvasakaÑ karotÊti ekasÊmayaÑ dvÊsu 
saÑghesu nisinnesu ekasmiÑ pakkhe nisÊditvÈ parapakkhassa laddhiÑ 
gaÓhanto 
______________________________________________________________ 
 1. AttanÈva (Ka) 
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yasmiÑ pakkhe nisinno, tesaÑ attanÈva attÈnaÑ nÈnÈsaÑvÈsakaÑ karoti 
nÈma. YesaÑ santike nisinno, tesaÑ gaÓap|rako hutvÈ kammaÑ kopeti, 
itaresaÑ hatthapÈsaÑ anÈgatattÈ. SamÈnasaÑvÈsakepi eseva nayo. YesaÑ hi 
so laddhiÑ roceti, tesaÑ samÈnasaÑvÈsako hoti. ItaresaÑ nÈnÈsaÑvÈsako. 
Satta Èpattiyo satta ÈpattikkhandhÈti Èpajjitabbato Èpattiyo, rÈsaÔÔhena 
khandhÈti evaÑ dveyeva nÈmÈni hontÊti nÈmavasena dukaÑ dassitaÑ. 
Kammena vÈ salÈkaggÈhena vÈti ettha uddeso ceva kammaÒca ekaÑ, 
vohÈro ceva anussÈvanÈ ca salÈkaggÈho ca ekaÑ, 
vohÈrÈnussÈvanasalÈkaggÈhÈ pubbabhÈgÈ, kammaÒceva uddeso ca 
pamÈÓaÑ. 

 AddhÈnahÊno nÈma |navÊsativasso, a~gahÊno nÈma 
hatthacchinnÈdibhedo. Vatthuvipanno nÈma paÓÉako tiracchÈnagato 
ubhatobyaÒjanako ca, avasesÈ theyyasaÑvÈsakÈdayo aÔÔha abhabbapuggalÈ 
karaÓadukkaÔakÈ nÈma, dukkaÔakiriyÈ dukkaÔakammÈ, imasmiÑ yeva 
attabhÈve katena attano kammena abhabbaÔÔhÈnaÑ pattÈti attho. Aparip|ro 
nÈma aparipuÓÓapattacÊvaro. No ca yÈcati nÈma upasampadaÑ na yÈcati. 
Alajjissa ca bÈlassa cÈti alajjÊ sacepi tepiÔako hoti, bÈlo ca sacepi saÔÔhivasso 
hoti, ubhopi nissÈya na vatthabbaÑ. BÈlassa ca lajjissa cÈti ettha bÈlassa 
“tvaÑ nissayaÑ gaÓhÈ”ti ÈÓÈyapi nissayo dÈtabbo, lajjissa pana 
yÈcantasseva. SÈtisÈranti sadosaÑ, yaÑ ajjhÈcaranto ÈpattiÑ Èpajjati. 

 KÈyena paÔikkosanÈ nÈma hatthavikÈrÈdÊhi paÔikkosanÈ. KÈyena 
paÔijÈnÈtÊti hatthavikÈrÈdÊhi paÔijÈnÈti. UpaghÈtikÈ nÈma upaghÈtÈ. 
Sikkh|paghÈtikÈ nÈma sikkh|paghÈto, bhog|paghÈtikÈ nÈma 
paribhog|paghÈto. Tattha tisso sikkhÈ asikkhato “sikkh|paghÈtikÈ”ti 
veditabbÈ. SaÑghikaÑ vÈ puggalikaÑ vÈ dupparibhogaÑ bhuÒjato 
“bhog|paghÈtikÈ”ti veditabbÈ. Dve venayikÈti dve atthÈ vinayasiddhÈ. 
PaÒÒattaÑ nÈma sakale VinayapiÔake kappiyÈkappiyavasena paÒÒattaÑ. 
PaÒÒattÈnulomaÑ nÈma cat|su mahÈpadesesu daÔÔhabbaÑ. SetughÈtoti 
paccayaghÈto, yena cittena akappiyaÑ kareyya, tassa cittassÈpi 
anuppÈdananti attho. MattakÈritÈti 
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mattÈya pamÈÓena karaÓaÑ, pamÈÓe ÔhÈnanti attho. KÈyena ÈpajjatÊti 
kÈyadvÈrikaÑ kÈyena Èpajjati, vacÊdvÈrikaÑ vÈcÈya. KÈyena vuÔÔhÈtÊti 
tiÓavatthÈrakasamathe vinÈpi desanÈya kÈyeneva vuÔÔhÈti, desetvÈ 
vuÔÔhahanto pana vÈcÈya vuÔÔhÈti. Abbhantaraparibhogo nÈma 
ajjhoharaÓaparibhogo, bÈhiraparibhogo nÈma sÊsamakkhanÈdi. 

 AnÈgataÑ bhÈraÑ vahatÊti atherova samÈno therehi vahitabbaÑ 
bÊjanagÈhadhammajjhesanÈdibhÈraÑ vahati, taÑ nittharituÑ vÊriyaÑ 
Èrabhati. ŒgataÑ bhÈraÑ na vahatÊti thero therakiccaÑ na karoti, 
“anujÈnÈmi bhikkhave therena bhikkhunÈ sÈmaÑ vÈ dhammaÑ bhÈsituÑ 
pÈraÑ vÈ ajjhesituÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave therÈdheyyaÑ pÈtimokkhan”ti 
evamÈdi sabbaÑ parihÈpetÊti attho. Na kukkuccÈyitabbaÑ kukkuccÈyatÊti na 
kukkuccÈyitabbaÑ kukkuccÈyitvÈ karoti. KukkuccÈyitabbaÑ na 
kukkuccÈyatÊti kukkuccÈyitabbaÑ na kukkuccÈyitvÈ karoti, etesaÑ dvinnaÑ 
divÈ ca ratto ca ÈsavÈ vaÉÉhantÊti attho. Anantaradukepi 
vuttapaÔipakkhavasena attho veditabbo. SesaÑ tattha tattha vuttanayattÈ 
uttÈnamevÈti. 
 

DukavÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
TikavÈravaÓÓanÈ 

 323. Tikesu atthÈpatti tiÔÔhante Bhagavati ÈpajjatÊti atthi Èpatti, yaÑ 
tiÔÔhante Bhagavati ÈpajjatÊti attho. Eseva nayo sabbattha. Tattha 
lohituppÈdÈpattiÑ tiÔÔhante Èpajjati. “Etarahi kho panÈnanda bhikkh| 
aÒÒamaÒÒaÑ ÈvusovÈdena samudÈcaranti, na vo mamaccayena evaÑ 
samudÈcaritabbaÑ, navakena Œnanda bhikkhunÈ thero bhikkhu  
‘bhante’ti vÈ ‘ÈyasmÈ’ti vÈ samudÈcaritabbo”ti vacanato theraÑ 
ÈvusovÈdena samudÈcaraÓapaccayÈ ÈpattiÑ parinibbute Bhagavati Èpajjati, 
no tiÔÔhante. ImÈ dve Èpattiyo ÔhapetvÈ avasesÈ dharantepi Bhagavati Èpajjati 
parinibbutepi. 

 PavÈretvÈ anatirittaÑ bhuÒjanto ÈpattiÑ kÈle Èpajjati no vikÈle, 
vikÈlabhojanÈpattiÑ pana vikÈle Èpajjati no kÈle, 
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avasesÈ kÈle ceva Èpajjati vikÈle ca. SahagÈraseyyaÑ rattiÑ Èpajjati, dvÈraÑ 
asaÑvaritvÈ paÔisallÊyanaÑ divÈ, sesÈ rattiÒceva divÈ ca. “Dasavassomhi 
atirekadasavassomhÊ”ti bÈlo abyatto parisaÑ upaÔÔhÈpento dasavasso 
Èpajjati, na |nadasavasso, “ahaÑ paÓÉito byatto”ti navo vÈ majjhimo vÈ 
parisaÑ upaÔÔhÈpento |nadasavasso Èpajjati no dasavasso, sesÈ dasavasso 
ceva Èpajjati |nadasavasso ca. “PaÒcavassomhÊ”ti bÈlo abyatto anissÈya 
vasanto paÒcavasso Èpajjati, “ahaÑ paÓÉito byatto”ti navako anissÈya 
vasanto |napaÒcavasso Èpajjati, sesaÑ paÒcavasso ceva Èpajjati 
|napaÒcavasso ca. AnupasampannaÑ padasodhammaÑ vÈcento, 
mÈtugÈmassa dhammaÑ desento evar|paÑ1 ÈpattiÑ kusalacitto Èpajjati, 
pÈrÈjika sukkavissaÔÔhi kÈyasaÑsagga duÔÔhulla attakÈmapÈricariya 
duÔÔhadosasaÑghabheda pahÈradÈna talasattikÈdibhedaÑ akusalacitto 
Èpajjati, asaÒcicca sahagÈraseyyÈdiÑ abyÈkatacitto Èpajjati. YaÑ arahÈva 
Èpajjati, sabbaÑ abyÈkatacittova Èpajjati, methunadhammÈdibhedamÈpattiÑ 
sukhavedanÈsama~gÊ Èpajjati, duÔÔhadosÈdibhedaÑ dukkhavedanÈsama~gÊ, 
yaÑ sukhavedanÈsama~gÊ Èpajjati, taÑyeva majjhatto hutvÈ Èpajjanto 
adukkhamasukhavedanÈsama~gÊ Èpajjati. 

 Tayo paÔikkhepÈti Buddhassa Bhagavato tayo paÔikkhepÈ, cat|su 
paccayesu mahicchatÈ asantuÔÔhitÈ kilesasallekhanapaÔipattiyÈ agopÈyanÈ, 
ime hi tayo dhammÈ Buddhena BhagavatÈ paÔikkhittÈ. AppicchatÈdayo pana 
tayo Buddhena BhagavatÈ anuÒÒÈtÈ, tena vuttaÑ “tayo anuÒÒÈtÈ”ti. 

 “DasavassomhÊ”ti parisaÑ upaÔÔhÈpento “paÒcavassomhÊ”ti nissayaÑ 
agaÓhanto bÈlo Èpajjati na paÓÉito, |nadasavasso “byattomhÊ”ti bahussutattÈ 
parisaÑ upaÔÔhÈpento |napaÒcavasso ca nissayaÑ agaÓhanto paÓÉito Èpajjati 
no bÈlo, avasesaÑ paÓÉito ceva Èpajjati bÈlo ca. VassaÑ anupagacchanto 
kÈÄe Èpajjati no juÓhe, mahÈpavÈraÓÈya appavÈrento juÓhe Èpajjati no kÈÄe, 
avasesaÑ kÈÄe ceva Èpajjati juÓhe ca. Vass|pagamanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Evar|piÑ (SÊ, SyÈ) 

 



164 VinayapiÔaka        

kÈÄe kappati no juÓhe, mahÈpavÈraÓÈya pavÈraÓÈ juÓhe kappati no kÈÄe, 
sesaÑ anuÒÒÈtakaÑ kÈÄe ceva kappati juÓhe ca. 

 KattikapuÓÓamÈsiyÈ pacchime paÔipadadivase vikappetvÈ ÔhapitaÑ 
vassikasÈÔikaÑ nivÈsento hemante Èpajjati. KurundiyaÑ pana 
“kattikapuÓÓamadivase apaccuddharitvÈ hemante ÈpajjatÊ”ti vuttaÑ, tampi 
suvuttaÑ, “catumÈsaÑ adhiÔÔhÈtuÑ, tato paraÑ vikappetun”ti vuttaÑ. 
AtirekamÈse sese gimhÈne pariyesanto atirekaÉÉhamÈse sese katvÈ 
nivÈsento ca gimhe Èpajjati nÈma, satiyÈ vassikasÈÔikÈya naggo kÈyaÑ 
ovassÈpento vasse Èpajjati nÈma. PÈrisuddhi-uposathaÑ vÈ 
adhiÔÔhÈnuposathaÑ vÈ karonto saÑgho Èpajjati. SuttaddesaÒca 
adhiÔÔhÈnuposathaÒca karonto gaÓo Èpajjati. Ekako suttuddesaÑ 
(pÈrisuddhi-uposathaÒca)1 karonto puggalo Èpajjati. PavÈraÓÈyapi eseva 
nayo. 

 SaÑghuposatho ca saÑghapavÈraÓÈ ca saÑghasseva kappati. 
GaÓuposatho ca gaÓapavÈraÓÈ ca gaÓasseva kappati. AdhiÔÔhÈnuposatho ca 
adhiÔÔhÈnapavÈraÓÈ ca puggalasseva kappati. “PÈrÈjikaÑ ÈpajjamhÊ”ti-ÈdÊni 
bhaÓanto vatthuÑ chÈdeti na ÈpattiÑ. “MethunaÑ dhammaÑ paÔisevin”ti-
ÈdÊni bhaÓanto ÈpattiÑ chÈdeti no vatthuÑ. Yo neva vatthuÑ na ÈpattiÑ 
Èroceti, ayaÑ vatthuÒceva chÈdeti ÈpattiÒca. 

 PaÔicchÈdetÊti paÔicchÈdi. JantÈgharameva paÔicchÈdi 
jantÈgharapaÔicchÈdi. ItarÈsupi eseva nayo. DvÈraÑ pidahitvÈ 
antojantÈghare Ôhitena parikammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. Udake otiÓÓenÈpi 
etadeva vaÔÔati. Ubhayattha khÈdituÑ bhuÒjituÑ vÈ na vaÔÔati. 
VatthapaÔicchÈdi sabbakappiyatÈya2 paÔicchannena sabbaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. 
VahantÊti yanti niyyanti, nindaÑ vÈ paÔikkosaÑ vÈ na labhanti. 
CandamaÓÉalaÑ abbhÈmahikÈdh|marajarÈhuvimuttaÑ vivaÔaÑyeva 
virocati, na tesu aÒÒatarena paÔicchannaÑ. TathÈ s|riyamaÓÉalaÑ. 
Dhammavinayopi vivaritvÈ vibhajitvÈ desiyamÈnova virocati, no 
paÔicchanno. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) SÊ-SyÈ-potthakesu natthi. 2. Sabbattha kappiyÈ, tÈya (SyÈ) 
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 AÒÒena bhesajjena karaÓÊyena aÒÒaÑ viÒÒÈpento gilÈno Èpajjati. Na 
bhesajjena karaÓÊyena bhesajjaÑ viÒÒÈpento agilÈno Èpajjati. AvasesaÑ 
ÈpattiÑ gilÈno ceva Èpajjati agilÈno ca. 

 Anto Èpajjati no bahÊti anupakhajja seyyaÑ kappento anto Èpajjati no 
bahi, bahi Èpajjati no antoti saÑghikaÑ maÒcÈdiÑ ajjhokÈse santharitvÈ 
pakkamanto bahi Èpajjati no anto, avasesaÑ pana anto ceva Èpajjati bahi ca. 
AntosÊmÈyÈti Ègantuko ÈgantukavattaÑ adassetvÈ sachattupÈhano vihÈraÑ 
pavisanto upacÈrasÊmaÑ okkantamattova Èpajjati. BahisÊmÈyÈti gamiko 
dÈrubhaÓÉapaÔisÈmanÈdigamikavattaÑ ap|retvÈ pakkamanto upacÈrasÊmaÑ 
atikkantamattova Èpajjati, avasesaÑ antosÊmÈya ceva Èpajjati bahisÊmÈya ca. 
Sati vuÉÉhatare anajjhiÔÔho dhammaÑ bhÈsanto saÑghamajjhe Èpajjati 
nÈma, gaÓamajjhepi puggalasantikepi eseva nayo. KÈyena vuÔÔhÈtÊti 
tiÓavatthÈrakasamathena vuÔÔhÈti, kÈyaÑ acÈletvÈ vÈcÈya desentassa vÈcÈya 
vuÔÔhÈti, vacÊsampayuttaÑ kÈyakiriyaÑ katvÈ desentassa kÈyena vÈcÈya 
vuÔÔhÈti nÈma. SaÑghamajjhe desanÈgÈminÊpi vuÔÔhÈnagÈminÊpi vuÔÔhÈti, 
gaÓapuggalamajjhe pana desanÈgÈminÊyeva vuÔÔhÈti. 

 ŒgÈÄhÈya ceteyyÈti ÈgÈÄhÈya daÄhabhÈvÈya ceteyya, 
tajjanÊyakammÈdikatassa vattaÑ na p|rayato icchamÈno saÑgho 
ukkhepanÊyakammaÑ kareyyÈti attho. AlajjÊ ca hoti bÈlo ca apakatatto cÈti 
ettha bÈlo “ayaÑ dhammÈdhammaÑ na jÈnÈti”, apakatatto vÈ 
“ÈpattÈnÈpattiÑ na jÈnÈtÊ”ti na ettÈvatÈ kammaÑ kÈtabbaÑ, 
bÈlabhÈvam|lakaÑ pana apakatattabhÈvam|lakaÒca ÈpattiÑ Èpannassa 
kammaÑ kÈtabbanti attho. AdhisÊle sÊlavipanno nÈma dve Èpattikkhandhe 
Èpanno, ÈcÈravipanno nÈma paÒca Èpattikkhandhe Èpanno, diÔÔhivipanno 
nÈma antaggÈhikÈya diÔÔhiyÈ samannÈgato. TesaÑ ÈpattiÑ apassantÈnaÑ 
appaÔikarontÈnaÑ diÔÔhiÒca anissajjantÈnaÑyeva kammaÑ kÈtabbaÑ. 

 KÈyiko davo nÈma pÈsakÈdÊhi j|takÊÄanÈdibhedo anÈcÈro, vÈcasiko 
davo nÈma mukhÈlambarakaraÓÈdibhedo anÈcÈro, kÈyikavÈcasiko nÈma 
naccanagÈyanÈdibhedo dvÊhipi dvÈrehi 
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anÈcÈro. KÈyiko anÈcÈro nÈma kÈyadvÈre paÒÒattasikkhÈpadavÊtikkamo, 
vÈcasiko anÈcÈro nÈma vacÊdvÈre paÒÒattasikkhÈpadavÊtikkamo, 
kÈyikavÈcasiko nÈma dvÈradvayepi paÒÒattasikkhÈpadavÊtikkamo. KÈyikena 
upaghÈtikenÈti kÈyadvÈre paÒÒattassa sikkhÈpadassa asikkhanena. Yo hi 
taÑ na sikkhati, so naÑ upaghÈteti, tasmÈ tassa taÑ asikkhanaÑ “kÈyikaÑ 
upaghÈtikan”ti vuccati. Sesapadadvayepi eseva nayo. KÈyikena 
micchÈjÊvenÈti ja~ghapesanikÈdinÈ vÈ gaÓÉaphÈlanÈdinÈ vÈ vejjakammena. 
VÈcasikenÈti sÈsana-uggahaÓa-ÈrocanÈdinÈ. TatiyapadaÑ 
ubhayasampayogavasena vuttaÑ. 

 AlaÑ bhikkhu mÈ bhaÓÉananti alaÑ bhikkhu mÈ bhaÓÉanaÑ kari, mÈ 
kalahaÑ, mÈ vivÈdaÑ karÊti attho. Na voharitabbanti na kiÒci vattabbaÑ, 
vadatopi hi tÈdisassa vacanaÑ na sotabbaÑ maÒÒanti. Na kismiÒci 
paccekaÔÔhÈneti kismiÒci bÊjanaggÈhÈdike ekasmimpi jeÔÔhakaÔÔhÈne na 
Ôhapetabboti attho. OkÈsakammaÑ kÈrentassÈti karotu ÈyasmÈ okÈsaÑ, 
ahaÑ taÑ vattukÈmoti evaÑ okÈsaÑ kÈrentassa. NÈlaÑ okÈsakammaÑ 
kÈtunti kiÑ tvaÑ karissasÊti okÈso na kÈtabbo. SavacanÊyaÑ nÈdÈtabbanti 
vacanaÑ na ÈdÈtabbaÑ, vacanampi na sotabbaÑ, yattha gahetvÈ gantukÈmo 
hoti, na tattha gantabbanti attho. 

 TÊha~gehi samannÈgatassa bhikkhuno vinayoti yaÑ so jÈnÈti, so tassa 
vinayo nÈma hoti, so na pucchitabboti attho. Anuyogo na dÈtabboti idaÑ 
kappatÊti pucchantassa pucchÈya okÈso na dÈtabbo, “aÒÒaÑ pucchÈ”ti 
vattabbo (  )1. Iti so neva pucchitabbo2 nÈssa pucchÈ sotabbÈti attho. Vinayo 
na sÈkacchÈtabboti vinayapaÒho na sÈkacchitabbo, kappiyÈkappiyakathÈ na 
saÑsandetabbÈ. 

 IdamappahÈyÈti etaÑ brahmacÈripaÔiÒÒÈtÈdikaÑ laddhiÑ avijahitvÈ. 
SuddhaÑ brahmacÈrinti khÊÓÈsavaÑ bhikkhuÑ. PÈtabyataÑ ÈpajjatÊti 
pÈtabyabhÈvaÑ paÔisevanaÑ Èpajjati. “IdamappahÈyÈ”ti vacanato pana taÑ 
brahmacÈripaÔiÒÒÈtaÑ pahÈya khÊÓÈsavaÑ “musÈ mayÈ bhaÓitaÑ, khamatha 
______________________________________________________________ 
 1. (Yopi taÑ pucchati, so aÒÒaÑ pucchÈti vattabbo) (SÊ, SyÈ) 2. Vattabbo (SÊ) 
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me”ti khamÈpetvÈ “natthi kÈmesu doso”ti laddhiÑ vijahitvÈ gativisodhanaÑ 
kareyya. Akusalam|lÈnÊti akusalÈni ceva m|lÈni ca, akusalÈnaÑ vÈ m|lÈni 
akusalam|lÈni. Kusalam|lesupi eseva nayo. DuÔÔhu caritÈni, vir|pÈni vÈ 
caritÈni duccaritÈni. SuÔÔhu caritÈni, sundarÈni vÈ caritÈni sucaritÈni. KÈyena 
karaÓabh|tena kataÑ duccaritaÑ kÈyaduccaritaÑ. Esa nayo sabbattha. 
SesaÑ tattha tattha vuttanayattÈ uttÈnamevÈti. 
 

TikavÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
CatukkavÈravaÓÓanÈ 

 324. Catukkesu sakavÈcÈya Èpajjati paravÈcÈya vuÔÔhÈtÊti vacÊdvÈrikaÑ 
padasodhammÈdibhedaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ tiÓavatthÈrakasamathaÔÔhÈnaÑ 
gato parassa kammavÈcÈya vuÔÔhÈti. ParavÈcÈya Èpajjati sakavÈcÈya 
vuÔÔhÈtÊti pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge parassa kammavÈcÈya Èpajjati, 
puggalassa santike desento sakavÈcÈya vuÔÔhÈti. SakavÈcÈya Èpajjati 
sakavÈcÈya vuÔÔhÈtÊti vacÊdvÈrikaÑ padasodhammÈdibhedaÑ ÈpattiÑ 
sakavÈcÈya Èpajjati, desetvÈ vuÔÔhahantopi sakavÈcÈya vuÔÔhÈti. ParavÈcÈya 
Èpajjati paravÈcÈya vuÔÔhÈtÊti yÈvatatiyakaÑ saÑghÈdisesaÑ parassa 
kammavÈcÈya Èpajjati, vuÔÔhahantopi parassa parivÈsakammavÈcÈdÊhi 
vuÔÔhÈti. Tato paresu kÈyadvÈrikaÑ kÈyena Èpajjati, desento vÈcÈya 
vuÔÔhÈti. VacÊdvÈrikaÑ vÈcÈya Èpajjati, tiÓavatthÈrake kÈyena vuÔÔhÈti. 
KÈyadvÈrikaÑ kÈyena Èpajjati, tameva tiÓavatthÈrake kÈyena vuÔÔhÈti, 
vacÊdvÈrikaÑ vÈcÈya Èpajjati, tameva desento vÈcÈya vuÔÔhÈti, 
saÑghikamaÒcassa attano paccattharaÓena anattharato kÈyasamphusane 
lomagaÓanÈya ÈpajjitabbÈpattiÑ sahagÈraseyyÈpattiÒca pasutto Èpajjati, 
pabujjhitvÈ pana ÈpannabhÈvaÑ ÒatvÈ desento paÔibuddho vuÔÔhÈti, jagganto 
ÈpajjitvÈ pana tiÓavatthÈrakasamathaÔÔhÈne sayanto paÔibuddho Èpajjati 
pasutto vuÔÔhÈti nÈma. Pacchimapadadvayampi vuttÈnusÈreneva veditabbaÑ. 
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 AcittakÈpattiÑ acittako Èpajjati nÈma, pacchÈ desento sacittako 
vuÔÔhÈti, sacittakÈpattiÑ sacittako Èpajjati nÈma. TiÓavatthÈrakaÔÔhÈne 
sayanto acittako vuÔÔhÈti. Sesapadadvayampi vuttÈnusÈreneva veditabbaÑ. 
Yo sabhÈgaÑ ÈpattiÑ deseti, ayaÑ desanÈpaccayÈ dukkaÔaÑ Èpajjanto 
pÈcittiyÈdÊsu aÒÒataraÑ deseti, taÒca desento dukkaÔaÑ Èpajjati. TaÑ pana 
dukkaÔaÑ Èpajjanto pÈcittiyÈdito vuÔÔhÈti, pÈcittiyÈdito ca vuÔÔhahanto taÑ 
Èpajjati. Iti ekassa puggalassa ekameva payogaÑ sandhÈya “ÈpattiÑ 
Èpajjanto desetÊ”ti idaÑ catukkaÑ vuttanti veditabbaÑ. 

 Kammacatukke pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissaggÈpattiÑ kammena 
Èpajjati, desento akammena vuÔÔhÈti, vissaÔÔhi-ÈdikaÑ akammena Èpajjati, 
parivÈsÈdinÈ kammena vuÔÔhÈti, samanubhÈsanaÑ kammeneva Èpajjati, 
kammena vuÔÔhÈti. SesaÑ akammena Èpajjati akammena vuÔÔhÈti. 

 ParikkhÈracatukke paÔhamo sakaparikkhÈro, dutiyo saÑghikova, tatiyo 
cetiyasantako, catuttho gihiparikkhÈro. Sace pana so 
pattacÊvaranavakammabhesajjÈnaÑ atthÈya ÈhaÔo hoti, avÈpuraÓaÑ dÈtuÑ 
anto ÔhapÈpetuÒca vaÔÔati. 

 SammukhÈcatukke pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appatinissaggÈpattiÑ saÑghassa 
sammukhÈ Èpajjati, vuÔÔhÈnakÈle pana saÑghena kiccaÑ natthÊti 
parammukhÈ vuÔÔhÈti, vissaÔÔhi-ÈdikaÑ parammukhÈ Èpajjati, saÑghassa 
sammukhÈ vuÔÔhÈti. SamanubhÈsanaÑ saÑghassa sammukhÈ eva Èpajjati 
sammukhÈ vuÔÔhÈti. SesaÑ sampajÈnamusÈvÈdÈdibhedaÑ parammukhÈva 
Èpajjati parammukhÈva vuÔÔhÈti. AjÈnantacatukkaÑ acittakacatukkasadisaÑ. 

 Li~gapÈtubhÈvenÈti sayitasseva bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
li~gaparivatte jÈte sahagÈraseyyÈpatti hoti, idameva taÑ paÔicca vuttaÑ, 
ubhinnampi pana asÈdhÈraÓÈpatti li~gapÈtubhÈvena vuÔÔhÈti. 
SahapaÔilÈbhacatukke yassa bhikkhuno li~gaÑ parivattati, so saha 
li~gapaÔilÈbhena paÔhamaÑ uppannavasena seÔÔhabhÈvena ca purimaÑ 
purisali~gaÑ jahati, pacchime itthili~ge patiÔÔhÈti, 
purisakuttapurisÈkÈrÈdivasena pavattÈ kÈyavacÊviÒÒattiyo 
paÔippassambhanti, bhikkh|ti vÈ purisoti vÈ evaÑ pavattÈ 
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paÓÓattiyo nirujjhanti, yÈni bhikkhunÊhi asÈdhÈraÓÈni chacattÈlÊsa 
sikkhÈpadÈni, tehi anÈpattiyeva hoti. Dutiyacatukke pana yassÈ bhikkhuniyÈ 
li~gaÑ parivattati, sÈ pacchÈsamuppattiyÈ vÈ hÊnabhÈvena vÈ pacchimanti 
sa~khyaÑ gataÑ itthili~gaÑ jahati, vuttappakÈrena purimanti sa~khyaÑ 
gate purisali~ge patiÔÔhÈti. VuttaviparÊtÈ viÒÒattiyo paÔippassambhanti, 
bhikkhunÊti vÈ itthÊti vÈ evaÑ pavattÈ paÓÓattiyopi nirujjhanti, yÈni 
bhikkh|hi asÈdhÈraÓÈni sataÑ tiÑsaÒca sikkhÈpadÈni, tehi anÈpattiyeva hoti. 

 CattÈro sÈmukkaÑsÈti cattÈro mahÈpadesÈ, te hi BhagavatÈ anuppanne 
vatthumhi sayaÑ ukkaÑsitvÈ ukkhipitvÈ ÔhapitattÈ “sÈmukkaÑsÈ”ti 
vuccanti. ParibhogÈti ajjhoharaÓÊyaparibhogÈ, udakaÑ pana akÈlikattÈ 
appaÔiggahitakaÑ vaÔÔati. YÈvakÈlikÈdÊni appaÔiggahitakÈni ajjhoharituÑ na 
vaÔÔanti. CattÈri mahÈvikaÔÈni kÈlodissattÈ yathÈvutte kÈle vaÔÔanti. UpÈsako 
sÊlavÈti paÒca vÈ dasa vÈ sÊlÈni gopayamÈno. 

 ŒgantukÈdicatukke sachattupÈhano sasÊsaÑ pÈruto vihÈraÑ pavisanto 
tattha vicaranto ca Ègantukova Èpajjati no ÈvÈsiko, ÈvÈsikavattaÑ akaronto 
pana ÈvÈsiko Èpajjati no Ègantuko, sesaÑ kÈyavacÊdvÈrikaÑ ÈpattiÑ ubhopi 
Èpajjanti, asÈdhÈraÓaÑ ÈpattiÑ neva Ègantuko Èpajjati no ÈvÈsiko. 
Gamiyacatukkepi gamiyavattaÑ ap|retvÈ gacchanto gamiko Èpajjati no 
ÈvÈsiko, ÈvÈsikavattaÑ akaronto pana ÈvÈsiko Èpajjati no gamiko, sesaÑ 
ubhopi Èpajjanti, asÈdhÈraÓaÑ ubhopi nÈpajjanti. VatthunÈnattatÈdicatukke 
catunnaÑ pÈrÈjikÈnaÑ aÒÒamaÒÒaÑ vatthunÈnattatÈva hoti, na 
ÈpattinÈnattatÈ, sabbÈpi hi sÈ pÈrÈjikÈpattiyeva. SaÑghÈdisesÈdÊsupi eseva 
nayo. Bhikkhussa ca bhikkhuniyÈ ca aÒÒamaÒÒaÑ kÈyasaÑsagge 
bhikkhussa saÑghÈdiseso, bhikkhuniyÈ pÈrÈjikanti evaÑ ÈpattinÈnattatÈva 
hoti, na vatthunÈnattatÈ, ubhinnampi hi kÈyasaÑsaggova vatthu. TathÈ 
lasuÓakkhÈdane bhikkhuniyÈ pÈcittiyaÑ, bhikkhussa dukkaÔanti 
evamÈdinÈpettha nayena yojanÈ veditabbÈ. CatunnaÑ pÈrÈjikÈnaÑ terasahi 
saÑghÈdisesehi saddhiÑ vatthunÈnattatÈ ceva 
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ÈpattinÈnattatÈ ca. EvaÑ saÑghÈdisesÈdÊnaÑ aniyatÈdÊhi. Œdito paÔÔhÈya 
cattÈri pÈrÈjikÈni ekato ÈpajjantÈnaÑ bhikkhubhikkhunÊnaÑ neva 
vatthunÈnattatÈ no ÈpattinÈnattatÈ. VisuÑ Èpajjantesupi sesÈ 
sÈdhÈraÓÈpattiyo Èpajjantesupi eseva nayo. 

 VatthusabhÈgÈdicatukke bhikkhussa ca bhikkhuniyÈ ca kÈyasaÑsagge 
vatthusabhÈgatÈ no ÈpattisabhÈgatÈ, cat|su pÈrÈjikesu ÈpattisabhÈgatÈ no 
vatthusabhÈgatÈ, esa nayo saÑghÈdisesÈdÊsu. Bhikkhussa ca bhikkhuniyÈ ca 
cat|su pÈrÈjikesu vatthusabhÈgatÈ ceva ÈpattisabhÈgatÈ ca. Esa nayo 
sabbÈsu sÈdhÈraÓÈpattÊsu. AsÈdhÈraÓÈpattiyaÑ neva vatthusabhÈgatÈ no 
ÈpattisabhÈgatÈ. Yo hi purimacatukke paÔhamo paÒho, so idha dutiyo. Yo ca 
tattha dutiyo, so idha paÔhamo. Tatiyacatutthesu nÈnÈkaraÓaÑ natthi. 

 UpajjhÈyacatukke saddhivihÈrikassa upajjhÈyena kattabbavattassa 
akaraÓe ÈpattiÑ upajjhÈyo Èpajjati no saddhivihÈriko, upajjhÈyassa 
kattabbavattaÑ akaronto saddhivihÈriko Èpajjati no upajjhÈyo, sesaÑ 
ubhopi Èpajjanti, asÈdhÈraÓaÑ ubhopi nÈpajjanti. Œcariyacatukkepi eseva 
nayo. 

 Œdiyantacatukke pÈdaÑ vÈ atirekapÈdaÑ vÈ sahatthÈ Èdiyanto garukaÑ 
Èpajjati, |nakapÈdaÑ gaÓhÈhÊti ÈÓattiyÈ aÒÒaÑ payojento lahukaÑ Èpajjati. 
Etena nayena sesapadattayaÑ veditabbaÑ. 

 AbhivÈdanÈrahacatukke bhikkhunÊnaÑ tÈva bhattagge 
navamabhikkhunito paÔÔhÈya upajjhÈyÈpi abhivÈdanÈrahÈ no 
paccuÔÔhÈnÈrahÈ. Avisesena ca vippakatabhojanassa bhikkhussa yo koci 
vuÉÉhataro. SaÔÔhivassassÈpi pÈrivÈsikassa samÊpagato tadahupasampannopi 
paccuÔÔhÈnÈraho no abhivÈdanÈraho. AppaÔikkhittesu ÔhÈnesu vuÉÉho 
navakassa abhivÈdanÈraho ceva paccuÔÔhÈnÈraho ca. Navako pana 
vuÉÉhassa neva abhivÈdanÈraho na paccuÔÔhÈnÈraho. ŒsanÈrahacatukkassa 
paÔhamapadaÑ purimacatukke dutiyapadena, dutiyapadaÒca paÔhamapadena 
atthato sadisaÑ. 
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 KÈlacatukke pavÈretvÈ bhuÒjanto kÈle Èpajjati no vikÈle, 
vikÈlabhojanÈpattiÑ vikÈle Èpajjati no kÈle, sesaÑ kÈle ceva Èpajjati vikÈle 
ca, asÈdhÈraÓaÑ neva kÈle no vikÈle. PaÔiggahitacatukke purebhattaÑ 
paÔiggahitÈmisaÑ kÈle kappati no vikÈle, pÈnakaÑ vikÈle kappati 
punadivasamhi no kÈle, sattÈhakÈlikaÑ yÈvajÊvikaÑ kÈle ceva kappati 
vikÈle ca, attano attano kÈlÈtÊtaÑ yÈvakÈlikÈdittayaÑ akappiyamaÑsaÑ 
uggahitakamappaÔiggahitakaÒca neva kÈle kappati no vikÈle. 

 Paccantimacatukke samudde sÊmaÑ bandhanto paccantimesu 
janapadesu Èpajjati no majjhimesu, paÒcavaggena gaÓena upasampÈdento 
guÓa~guÓ|pÈhanaÑ dhuvanahÈnaÑ cammattharaÓÈni ca Majjhimesu 
janapadesu Èpajjati no paccantimesu, imÈni cattÈri idha na kappantÊti 
vadantopi paccantimesu Èpajjati, idha kappantÊti vadanto pana Majjhimesu 
Èpajjati. SesÈpattiÑ ubhayattha Èpajjati, asÈdhÈraÓaÑ na katthaci Èpajjati. 
Dutiyacatukke paÒcavaggena gaÓena upasampadÈdi catubbidhampi vatthu 
paccantimesu janapadesu kappati. IdaÑ kappatÊti dÊpetumpi tattheva kappati 
no majjhimesu. IdaÑ na kappatÊti dÊpetuÑ pana Majjhimesu janapadesu 
kappati no paccantimesu. SesaÑ “anujÈnÈmi bhikkhave paÒca loÓÈnÊ”ti-Èdi 
anuÒÒÈtakaÑ ubhayattha kappati. YaÑ pana akappiyanti paÔikkhittaÑ, taÑ 
ubhayatthÈpi na kappati. 

 Anto-Èdicatukke anupakhajja seyyÈdiÑ anto Èpajjati no bahi, ajjhokÈse 
saÑghikamaÒcÈdÊni nikkhipitvÈ pakkamanto bahi Èpajjati no anto, sesaÑ 
anto ceva bahi ca, asÈdhÈraÓaÑ neva anto na bahi. AntosÊmÈdicatukke 
Ègantuko vattaÑ ap|rento antosÊmÈya Èpajjati, gamiyo bahisÊmÈya, 
musÈvÈdÈdiÑ antosÊmÈya ca bahisÊmÈya ca Èpajjati, asÈdhÈraÓaÑ na 
katthaci. GÈmacatukke antaragharapaÔisaÑyuttaÑ sekhiyapaÒÒattiÑ gÈme 
Èpajjati no araÒÒe, bhikkhunÊ aruÓaÑ uÔÔhÈpayamÈnÈ araÒÒe Èpajjati no 
gÈme, musÈvÈdÈdiÑ gÈme ceva Èpajjati araÒÒe ca, asÈdhÈraÓaÑ na 
katthaci. 
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 CattÈro pubbakiccÈti “sammajjanÊ padÊpo ca udakaÑ Èsanena cÈ”ti 
idaÑ “catubbidhaÑ pubbakaraÓan”ti vuccatÊti vuttaÑ. “ChandapÈrisuddhi-
utukkhÈnaÑ bhikkhugaÓanÈ ca ovÈdo”ti ime pana “cattÈro pubbakiccÈ”ti 
veditabbÈ. CattÈro pattakallÈti uposatho yÈvatikÈ ca bhikkh| kammappattÈ, 
te ÈgatÈ honti, sabhÈgÈpattiyo na vijjanti, vajjanÊyÈ ca puggalÈ tasmiÑ na 
honti, pattakallanti vuccatÊti. CattÈri anaÒÒapÈcittiyÈnÊti “etadeva paccayaÑ 
karitvÈ anaÒÒaÑ pÈcittiyan”ti evaÑ vuttÈni 
anupakhajjaseyyÈkappanasikkhÈpadaÑ, “ehÈvuso gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ”ti 
sikkhÈpadaÑ, saÒcicca kukkucca-upadahanaÑ, upassutitiÔÔhananti imÈni 
cattÈri. Catasso bhikkhusammutiyoti “ekarattampi ce bhikkhu ticÊvarena 
vippavaseyya aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ, aÒÒaÑ navaÑ santhataÑ 
kÈrÈpeyya aÒÒatra bhikkhusammutiyÈ, tato ce uttari vippavaseyya aÒÒatra 
bhikkhusammutiyÈ, duÔÔhullaÑ ÈpattiÑ anupasampannasa Èroceyya aÒÒatra 
bhikkhusammutiyÈ”ti evaÑ ÈgatÈ terasahi sammutÊhi muttÈ sammutiyo. 
GilÈnacatukke aÒÒabhesajjena karaÓÊyena lolatÈya aÒÒaÑ viÒÒÈpento gilÈno 
Èpajjati, abhesajjakaraÓÊyena bhesajjaÑ viÒÒÈpento agilÈno Èpajjati, 
musÈvÈdÈdiÑ ubhopi Èpajjanti, asÈdhÈraÓaÑ ubhopi nÈpajjanti. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

CatukkavÈravaÓÓÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
PaÒcakavÈravaÓÓanÈ 

 325. PaÒcakesu paÒca puggalÈ niyatÈti ÈnantariyÈnamevetaÑ gahaÓaÑ. 
PaÒca chedanakÈ Èpattiyo nÈma pamÈÓÈtikkante maÒcapÊÔhe, 
nisÊdanakaÓÉuppaÔicchÈdivassikasÈÔikÈsu, SugatacÊvare ca veditabbÈ. 
PaÒcahÈkÈrehÊti alajjitÈ, aÒÒÈÓatÈ, kukkuccappakatatÈ, akappiye 
kappiyasaÒÒitÈ, kappiye akappiyasaÒÒitÈti imehi paÒcahi. PaÒca Èpattiyo 
musÈvÈdapaccayÈti pÈrÈjikathullaccayadukkaÔasaÑghÈdisesapÈcittiyÈ. 
AnÈmantacÈroti santaÑ bhikkhu anÈpucchÈ purebhattaÑ pacchÈbhattaÑ 
kulesu cÈrittaÑ ÈpajjeyyÈti imassa ÈpucchitvÈ cÈrassa abhÈvo. 
AnadhiÔÔhÈnanti gaÓabhojane aÒÒatra samayÈti 
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vuttaÑ samayaÑ adhiÔÔhahitvÈ bhojanaÑ adhiÔÔhÈnaÑ nÈma, tathÈ akaraÓaÑ 
anadhiÔÔhÈnaÑ. AvikappanÈ nÈma yÈ paramparabhojane vikappanÈ vuttÈ, 
tassÈ akaraÓaÑ. ImÈni hi paÒca piÓÉapÈtikassa dhuta~geneva paÔikkhittÈni. 
Ussa~kitaparisa~kitoti ye passanti ye suÓanti, tehi ussa~kito ceva 
parisa~kito ca api1 akuppadhammo khÊÓÈsavopi samÈno, tasmÈ agocarÈ 
pariharitabbÈ. Na hi etesu sandissamÈno ayasato vÈ garahato vÈ muccati. 
SosÈnikanti susÈne patitakaÑ. PÈpaÓikanti ÈpaÓadvÈre patitakaÑ. 
Th|pacÊvaranti vammikaÑ parikkhipitvÈ balikammakataÑ. Œbhisekikanti 
nahÈnaÔÔhÈne vÈ raÒÒo abhisekaÔÔhÈne vÈ chaÉÉitacÊvaraÑ. 
BhatapaÔiyÈbhatanti2 susÈnaÑ netvÈ puna ÈnÊtakaÑ. PaÒca mahÈcorÈ 
uttarimanussadhamme vuttÈ. 

 PaÒcÈpattiyo kÈyato samuÔÔhantÊti paÔhamena ÈpattisamuÔÔhÈnena paÒca 
Èpattiyo Èpajjati “bhikkhu kappiyasaÒÒÊ saÒÒÈcikÈya kuÔiÑ karotÊ”ti evaÑ 
antarapeyyÈle vuttÈpattiyo. PaÒca Èpattiyo kÈyato cÈ vÈcato cÈti tatiyena 
ÈpattisamuÔÔhÈnena paÒca Èpattiyo Èpajjati “bhikkhu kappiyasaÒÒÊ 
saÑvidahitvÈ kuÔiÑ karotÊ”ti evaÑ tattheva vuttÈ Èpattiyo. 
DesanÈgÈminiyoti ÔhapetvÈ pÈrÈjikaÒca saÑghÈdisesaÒca avasesÈ. 

 PaÒca kammÈnÊti tajjanÊyaniyassapabbÈjanÊyapaÔisÈraÓÊyÈni cattÈri 
ukkhepanÊyaÒca tividhampi ekanti paÒca. YÈvatatiyake paÒcÈti 
ukkhittÈnuvattikÈya bhikkhuniyÈ yÈvatatiyaÑ samanubhÈsanÈya 
appaÔinissajjantiyÈ pÈrÈjikaÑ thullaccayaÑ dukkaÔanti tisso, 
bhedakÈnuvattakÈdisamanubhÈsanÈsu saÑghÈdiseso, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 
appaÔinissagge pÈcittiyaÑ. Adinnanti aÒÒena adinnaÑ. Aviditanti 
paÔiggaÓhÈmÊti cetanÈya abhÈvena aviditaÑ. Akappiyanti paÒcahi 
samaÓakappehi akappiyakataÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi akappiyamaÑsaÑ 
akappiyabhojanaÑ. AkatÈtirittanti pavÈretvÈ atirittaÑ akataÑ. 
SamajjadÈnanti naÔasamajjÈdidÈnaÑ. UsabhadÈnanti gogaÓassa antare 
usabhavissajjanaÑ. CittakammadÈnanti ÈvÈsaÑ kÈretvÈ tattha cittakammaÑ 
kÈretuÑ vaÔÔati, idaÑ pana paÔibhÈnacittakammadÈnaÑ sandhÈya vuttaÑ. 
ImÈni hi paÒca kiÒcÈpi lokassa puÒÒasammatÈni, atha kho apuÒÒÈni 
______________________________________________________________ 
 1. Apica (SyÈ, Ka) 2. GatapaÔiyÈgatanti (SyÈ) 
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akusalÈniyeva. UppannaÑ paÔibhÈnanti ettha paÔibhÈnanti kathetukamyatÈ 
vuccati. Ime paÒca duppaÔivinodayÈti na supaÔivinodayÈ, upÈyena pana 
kÈraÓena anur|pÈhi paccavekkhanÈ-anusÈsanÈdÊhi sakkÈ paÔivinodetunti 
attho. 

 SakacittaÑ pasÊdatÊti ettha imÈni vatth|ni–KaÔa-andhakÈravÈsÊ1 
Phussadevatthero kira cetiya~gaÓaÑ sammajjitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ sinduvÈrakusumasanthatamiva samavippakiÓÓavÈlikaÑ 
cetiya~gaÓaÑ olokento BuddhÈrammaÓaÑ pÊtipÈmojjaÑ uppÈdetvÈ aÔÔhÈsi, 
tasmiÑ khaÓe MÈro pabbatapÈde nibbattakÈÄamakkaÔo viya hutvÈ 
cetiya~gaÓe gomayaÑ vippakiranto gato. Thero nÈsakkhi arahattaÑ 
pÈpuÓituÑ, sammajjitvÈ agamÈsi. Dutiyadivasepi jaraggavo hutvÈ 
tÈdisameva vippakÈraÑ akÈsi. Tatiyadivase va~kapÈdaÑ manussattabhÈvaÑ 
nimminitvÈ pÈdena parikasanto agamÈsi. Thero “evar|po bÊbhaccha2 puriso 
samantÈ yojanappamÈÓesu gocaragÈmesu natthi, siyÈ nu kho MÈro”ti 
cintetvÈ “MÈrosi tvan”ti Èha. Œma bhante MÈromhi, na dÈni te vaÒcetuÑ 
asakkhinti. DiÔÔhapubbo tayÈ TathÈgatoti. Œma diÔÔhapubboti. MÈro nÈma 
mahÈnubhÈvo hoti, i~gha tÈva Buddhassa Bhagavato attabhÈvasadisaÑ 
attabhÈvaÑ nimminÈhÊti. Na sakkÈ bhante tÈdisaÑ r|paÑ nimminituÑ, 
apica kho pana taÑsarikkhakaÑ patir|pakaÑ nimminissÈmÊti sakabhÈvaÑ 
vijahitvÈ Buddhar|pasadisena attabhÈvena aÔÔhÈsi. Thero MÈraÑ oloketvÈ 
“ayaÑ tÈva sarÈgadosamoho evaÑ sobhati, kathaÑ nu kho BhagavÈ na 
sobhati sabbaso vÊtarÈgadosamoho”ti BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ paÔilabhitvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. MÈro “vaÒcitomhi tayÈ bhante”ti 
Èha. Theropi “kiÑ atthi jaramÈra tÈdisaÑ vaÒcetun”ti Èha. 
LokantaravihÈrepi Datto nÈma daharabhikkhu cetiya~gaÓaÑ sammajjitvÈ 
olokento odÈtakasiÓaÑ paÔilabhi, aÔÔha samÈpattiyo nibbattesi, tato 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ phalattayaÑ sacchÈkÈsi. 

 ParacittaÑ pasÊdatÊti ettha imÈni vatth|ni–Tisso nÈma daharabhikkhu 
jambukolacetiya~gaÓaÑ sammajjitvÈ sa~kÈrachaÉÉaniÑ hatthena gahetvÈva 
______________________________________________________________ 
 1. KÈÄandakÈÄavÈsÊ (SyÈ) 2. Vigaccha (Ka) 
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aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe Tissadattatthero nÈma nÈvÈto oruyha cetiya~gaÓaÑ 
olokento bhÈvitacittena sammaÔÔhaÔÔhÈnanti ÒatvÈ paÒhÈsahassaÑ pucchi, 
itaro sabbaÑ vissajjesi. AÒÒatarasmimpi vihÈre thero cetiya~gaÓaÑ 
sammajjitvÈ vattaÑ paricchindi. Yonakavisayato cetiyavandakÈ cattÈro therÈ 
ÈgantvÈ cetiya~gaÓaÑ disvÈ anto appavisitvÈ dvÈreyeva ÔhatvÈ eko thero 
aÔÔha kappe anussari, eko soÄasa, eko vÊsati, eko tiÑsa kappe anussari. 

 DevatÈ attamanÈ hontÊti ettha idaÑ vatthu–ekasmiÑ kira vihÈre eko 
bhikkhu cetiya~gaÓaÒca bodhiya~gaÓaÒca sammajjitvÈ nahÈyituÑ gato. 
DevatÈ “imassa vihÈrassa katakÈlato paÔÔhÈya evaÑ vattaÑ p|retvÈ 
sammaÔÔhapubbo bhikkhu natthÊ”ti pasannacittÈ pupphahatthÈ aÔÔhaÑsu. 
Thero ÈgantvÈ “kataragÈmavÈsikÈtthÈ”ti Èha. “Bhante idheva vasÈma, 
imassa vihÈrassa katakÈlato paÔÔhÈya evaÑ vattaÑ p|retvÈ sammaÔÔhapubbo 
bhikkhu natthÊti tumhÈkaÑ bhante vatte pasÊditvÈ pupphahatthÈ ÔhitÈmhÈ”ti 
devatÈ ÈhaÑsu. 

 PÈsÈdikasaÑvattanikanti ettha idaÑ vatthu–ekaÑ kira amaccaputtaÑ 
AbhayattheraÒca Èrabbha ayaÑ kathÈ udapÈdi “kiÑ nu kho amaccaputto 
pÈsÈdiko, Abhayattheroti ubhopi ne ekasmiÑ ÔhÈne olokessÈmÈ”ti. ©ÈtakÈ 
amaccaputtaÑ ala~karitvÈ mahÈcetiyaÑ vandÈpessÈmÈti agamaÑsu. 
TheramÈtÈpi pÈsÈdikaÑ cÊvaraÑ kÈretvÈ puttassa pahiÓi “putto me kese 
chindÈpetvÈ imaÑ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ bhikkhusaÑghaparivuto mahÈcetiyaÑ 
vandat|”ti. Amaccaputto ÒÈtiparivuto pÈcÊnadvÈrena cetiya~gaÓaÑ ÈruÄho, 
Abhayatthero bhikkhusaÑghaparivuto dakkhiÓadvÈrena cetiya~gaÓaÑ 
ÈruhitvÈ cetiya~gaÓe tena saddhiÑ samÈgantvÈ Èha “kiÑ tvaÑ Èvuso 
Mahallakattherassa sammaÔÔhaÔÔhÈne kacavaraÑ chaÉÉetvÈ mayÈ saddhiÑ 
yugaggÈhaÑ gaÓhÈsÊ”ti. AtÊtattabhÈve kira Abhayatthero Mahallakatthero 
nÈma hutvÈ gocaragÈme cetiya~gaÓaÑ sammajji, amaccaputto mahÈ-
upÈsako hutvÈ sammaÔÔhaÔÔhÈne kacavaraÑ gahetvÈ chaÉÉesi. 

 SatthusÈsanaÑ kataÑ hotÊti idaÑ sammajjanavattaÑ nÈma Buddhehi 
vaÓÓitaÑ, tasmÈ taÑ karontena SatthusÈsanaÑ kataÑ hoti. TatridaÑ vatthu, 
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ÈyasmÈ kira SÈriputto HimavantaÑ gantvÈ ekasmiÑ pabbhÈre 
asammajjitvÈva nirodhaÑ samÈpajjitvÈ nisÊdi. BhagavÈ Èvajjanto therassa 
asammajjitvÈ nisinnabhÈvaÑ ÒatvÈ ÈkÈsena gantvÈ therassa purato 
asammaÔÔhaÔÔhÈne pÈdÈni dassetvÈ paccagaÒchi. Thero samÈpattito vuÔÔhito 
Bhagavato pÈdÈni disvÈ balavahirottappaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ jaÓÓukehi 
patiÔÔhÈya “asammajjitvÈ nisinnabhÈvaÑ vata me SatthÈ aÒÒÈsi, 
saÑghamajjhe dÈni codanaÑ kÈressÈmÊ”ti Dasabalassa santikaÑ gantvÈ 
vanditvÈ nisÊdi. BhagavÈ “kuhiÑ gatosi SÈriputtÈ”ti vatvÈ “na patir|paÑ 
dÈni te mayhaÑ anantare ÔhÈne ÔhatvÈ vicarantassa asammajjitvÈ nisÊditun”ti 
Èha. Tato paÔÔhÈya thero gaÓÔhikapaÔimuÒcanaÔÔhÈnepi tiÔÔhanto pÈdena 
kacavaraÑ viy|hitvÈva tiÔÔhati. 

 Attano bhÈsapariyantaÑ na uggaÓhÈtÊti “imasmiÑ vatthusmiÑ ettakaÑ 
suttaÑ upalabbhati, ettako vinicchayo, ettakaÑ suttaÒca vinicchayaÒca 
vakkhÈmÊ”ti evaÑ attano bhÈsapariyantaÑ na uggaÓhÈti. “AyaÑ codakassa 
purimakathÈ, ayaÑ pacchimakathÈ, ayaÑ cuditakassa purimakathÈ, ayaÑ 
pacchimakathÈ, ettakaÑ gayh|pagaÑ, ettakaÑ na gayh|pagan”ti evaÑ 
anuggaÓhanto pana parassa bhÈsapariyantaÑ na uggaÓhÈti nÈma. ŒpattiÑ 
na jÈnÈtÊti pÈrÈjikaÑ vÈ saÑghÈdisesaÑ vÈti sattannaÑ ÈpattikkhandhÈnaÑ 
nÈnÈkaraÓaÑ na jÈnÈti. M|lanti dve ÈpattiyÈ m|lÈni kÈyo ca vÈcÈ ca, tÈni na 
jÈnÈti. Samudayanti cha ÈpattisamuÔÔhÈnÈni Èpattisamudayo nÈma, tÈni na 
jÈnÈti. PÈrÈjikÈdÊnaÑ vatthuÑ na jÈnÈtÊtipi vuttaÑ hoti. Nirodhanti ayaÑ 
Èpatti desanÈya nirujjhati v|pasammati, ayaÑ vuÔÔhÈnenÈti evaÑ 
ÈpattinirodhaÑ na jÈnÈti. Satta samathe ajÈnanto pana 
ÈpattinirodhagÈminipaÔipadaÑ na jÈnÈti. 

 AdhikaraÓapaÒcake adhikaraÓaÑ nÈma cattÈri adhikaraÓÈni. 
AdhikaraÓassa m|laÑ nÈma tettiÑsa m|lÈni–vivÈdÈdhikaraÓassa dvÈdasa 
mulÈni, anuvÈdÈdhikaraÓassa cuddasa, ÈpattÈdhikaraÓassa cha, 
kiccÈdhikaraÓassa ekaÑ, tÈni parato Èvi bhavissanti. AdhikaraÓasamudayo 
nÈma adhikaraÓasamuÔÔhÈnaÑ, vivÈdÈdhikaraÓaÑ aÔÔhÈrasa 
bhedakaravatth|ni nissÈya uppajjati, anuvÈdÈdhikaraÓaÑ catasso vipattiyo, 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ sattÈpattikkhandhe, kiccÈdhikaraÓaÑ cattÈri 
saÑghakiccÈnÊti imaÑ vibhÈgaÑ na jÈnÈtÊti 
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attho. AdhikaraÓanirodhaÑ na jÈnÈtÊti dhammena dinayena SatthusÈsanena 
m|lÈm|laÑ gantvÈ vinicchayasamathaÑ pÈpetuÑ na sakkoti. “IdaÑ 
adhikaraÓaÑ dvÊhi, idaÑ cat|hi, idaÑ tÊhi, idaÑ ekena samathena 
sammatÊ”ti evaÑ satta samathe ajÈnanto pana 
adhikaraÓanirodhagÈminipaÔipadaÑ na jÈnÈti nÈma. VatthuÑ na jÈnÈtÊti 
idaÑ pÈrÈjikassa vatthu, idaÑ saÑghÈdisesassÈti evaÑ sattannaÑ 
ÈpattikkhandhÈnaÑ vatthuÑ na jÈnÈti. NidÈnanti sattannaÑ nidÈnÈnaÑ idaÑ 
sikkhÈpadaÑ ettha paÒÒattaÑ, idaÑ etthÈti na jÈnÈti. PaÒÒattiÑ na jÈnÈtÊti 
tasmiÑ tasmiÑ sikkhÈpade paÔhamapaÒÒattiÑ na jÈnÈti. AnupaÒÒattinti 
punappunaÑ paÒÒattiÑ na jÈnÈti. Anusandhivacanapathanti 
kathÈnusandhivinicchayÈnusandhivasena vatthuÑ na jÈnÈti. ©attiÑ na 
jÈnÈtÊti sabbena sabbaÑ ÒattiÑ na jÈnÈti. ©attiyÈ karaÓaÑ na jÈnÈtÊti 
ÒattikiccaÑ na jÈnÈti, osÈraÓÈdÊsu navasu ÔhÈnesu ÒattikammaÑ nÈma hoti, 
ÒattidutiyaÒatticatutthakammesu ÒattiyÈ kammappatto hutvÈ tiÔÔhatÊti na 
jÈnÈti. Na pubbakusalo hoti na aparakusaloti pubbe kathetabbaÒca pacchÈ 
kathetabbaÒca na jÈnÈti, Òatti nÈma pubbe ÔhapebbÈ, pacchÈ na 
ÔhapetabbÈtipi na jÈnÈti. AkÈlaÒÒ| ca hotÊti kÈlaÑ na jÈnÈti, anajjhiÔÔho 
ayÈcito bhÈsati, ÒattikÈlampi Òattikhettampi Òatti-okÈsampi na jÈnÈti. 

 MandattÈ mom|hattÈti kevalaÑ aÒÒÈÓena mom|habhÈvena dhuta~ge 
ÈnisaÑsaÑ ajÈnitvÈ1. PÈpicchoti tena araÒÒavÈsena paccayalÈbhaÑ 
patthayamÈno. Pavivekanti kÈyacitta-upadhivivekaÑ. Idamatthitanti imÈya 
kalyÈÓÈya paÔipattiyÈ attho etassÈti idamatthi, idamatthino bhÈvo 
idamatthitÈ. TaÑ idamatthitaÑyeva nissÈya, na aÒÒaÑ kiÒci lokÈmisanti 
attho. 

 UposathaÑ na jÈnÈtÊti navavidhaÑ uposathaÑ na jÈnÈti. 
Uposathakammanti adhammenavaggÈdibhedaÑ catubbidhaÑ 
uposathakammaÑ na jÈnÈti. PÈtimokkhanti dve mÈtikÈ na jÈnÈti. 
PÈtimokkhuddesanti sabbampi navavidhaÑ pÈtimokkhuddesaÑ na jÈnÈti. 
PavÈraÓanti navavidhaÑ pavÈraÓaÑ na jÈnÈti. PavÈraÓÈkammaÑ2 
uposathakammasadisameva. 
______________________________________________________________ 
 1. Na jÈnÈti (SyÈ) 2. PavÈraÓakammaÑ (SÊ) 
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 ApÈsÈdikapaÒcake apÈsÈdikanti kÈyaduccaritÈdi akusalakammaÑ 
vuccati. PÈsÈdikanti kÈyasucaritÈdi kusalakammaÑ vuccati. Ativelanti 
velaÑ atikkamma, bahutaraÑ kÈlaÑ kulesu, appaÑ vihÈreti attho. OtÈroti 
kilesÈnaÑ anto otaraÓaÑ. SaÑkiliÔÔhanti 
duÔÔhullÈpattikÈyasaÑsaggÈdibhedaÑ. VisuddhipaÒcake pavÈraÓÈggahaÓena 
navavidhÈpi pavÈraÓÈ veditabbÈ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PaÒcakavÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
ChakkavÈravaÓÓanÈ 

 326. Chakkesu cha sÈmÊciyoti “so ca bhikkhu anabbhito te ca bhikkh| 
gÈrayhÈ, ayaÑ tattha sÈmÊci, yuÒjantÈyasmanto sakaÑ, mÈ vo sakaÑ 
vinassÈti ayaÑ tattha sÈmÊci, ayaÑ te bhikkhu patto yÈva bhedanÈya 
dhÈretabboti ayaÑ tattha sÈmÊci, tato nÊharitvÈ bhikkh|hi saddhiÑ 
saÑvibhajitabbaÑ, ayaÑ tattha sÈmÊci, aÒÒÈtabbaÑ paripucchitabbaÑ 
paripaÒhitabbaÑ, ayaÑ tattha sÈmÊci, yassa bhavissati so harissatÊti ayaÑ 
tattha sÈmÊcÊ”ti imÈ bhikkhupÈtimokkheyeva cha sÈmÊciyo. Cha chedanakÈti 
paÒcake vuttÈ paÒca bhikkhunÊnaÑ udakasÈÔikÈya saddhiÑ cha. 
ChahÈkÈrehÊti alajjitÈ aÒÒÈÓatÈ kukkuccapakatatÈ akappiye kappiyasaÒÒitÈ 
kappiye akappiyasaÒÒitÈ satisammosÈti. Tattha 
ekarattachÈrattasattÈhÈtikkamÈdÊsu ÈpattiÑ satisammosena Èpajjati. SesaÑ 
vuttanayameva. Cha ÈnisaÑsÈ vinayadhareti paÒcake vuttÈ paÒca 
tassÈdheyyo uposathoti iminÈ saddhiÑ cha. 

 Cha paramÈnÊti “dasÈhaparamaÑ atirekacÊvaraÑ dhÈretabbaÑ, 
mÈsaparamaÑ tena bhikkhunÈ taÑ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, 
santaruttaraparamaÑ tena bhikkhunÈ tato cÊvaraÑ sÈditabbaÑ, 
chakkattuparamaÑ tuÓhÊbh|tena uddissa ÔhÈtabbaÑ, navaÑ pana bhikkhunÈ 
santhataÑ kÈrÈpetvÈ chabbassÈni dhÈretabbaÑ, chabbassaparamatÈ 
dhÈretabbaÑ, tiyojanaparamaÑ sahatthÈ dhÈretabbÈni, dasÈhaparamaÑ 
atirekapatto dhÈretabbo, sattÈhaparamaÑ sannidhikÈrakaÑ 
paribhuÒjitabbÈni, chÈrattaparamaÑ tena bhikkhunÈ tena cÊvarena 
vippavasitabbaÑ, catukkaÑsaparamaÑ, aÉÉhateyyakaÑsaparamaÑ, 
dva~gulapabbaparamaÑ ÈdÈtabbaÑ, aÔÔha~gulaparamaÑ 
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maÒcapaÔipÈdakaÑ, aÔÔha~gulaparamaÑ dantakaÔÔhan”ti imÈni cuddasa 
paramÈni. Tattha paÔhamÈni cha ekaÑ chakkaÑ, tato ekaÑ apanetvÈ sesesu 
ekekaÑ pakkhipitvÈti-ÈdinÈ nayena aÒÒÈnipi chakkÈni kÈtabbÈni. 

 Cha Èpattiyoti tÊÓi chakkÈni antarapeyyÈle vuttÈni. Cha kammÈnÊti 
tajjanÊya niyassa pabbÈjanÊya paÔisÈraÓÊyÈni cattÈri, ÈpattiyÈ adassane ca 
appaÔikamme ca vuttadvayampi ekaÑ, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
ekanti cha. NahÈneti orenaÉÉhamÈsaÑ nahÈne. 
VippakatacÊvarÈdichakkadvayaÑ Kathinakkhandhake niddiÔÔhaÑ. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

ChakkavÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
SattakavÈravaÓÓanÈ 

 327. Sattakesu satta sÈmÊciyoti pubbe vuttesu chasu “sÈ ca bhikkhunÊ 
anabbhitÈ, tÈ ca bhikkhuniyo gÈrayhÈ, ayaÑ tattha sÈmÊcÊ”ti imaÑ 
pakkhipitvÈ satta veditabbÈ. Satta adhammikÈ paÔiÒÒÈtakaraÓÈti “bhikkhu 
pÈrÈjikaÑ ajjhÈpanno hoti, pÈrÈjikena codiyamÈno ‘saÑghÈdisesaÑ 
ajjhÈpannomhÊ’ti paÔijÈnÈti, taÑ saÑgho saÑghÈdisesena kÈreti, 
adhammikaÑ paÔiÒÒÈtakaraÓan”ti evaÑ Samathakkhandhake niddiÔÔhÈ. 
DhammikÈpi tattheva niddiÔÔhÈ. SattannaÑ anÈpatti sattÈhakaraÓÊyena 
gantunti Vass|panÈyikakkhandhake vuttaÑ. SattÈnisaÑsÈ sinayadhareti 
tassÈdheyyo uposatho pavÈraÓÈti imehi saddhiÑ paÒcake vuttÈ paÒca satta 
honti. Satta paramÈnÊti chakke vuttÈniyeva sattakavasena yojetabbÈni. 
KatacÊvaranti-ÈdÊni dve sattakÈni Kathinakkhandhake niddiÔÔhÈni. 

 Bhikkhussa na hoti Èpatti daÔÔhabbÈ, bhikkhussa hoti Èpatti daÔÔhabbÈ, 
bhikkhussa hoti Èpatti paÔikÈtabbÈti imÈni tÊÓi sattakÈni dve adhammikÈni, 
ekaÑ dhammikaÑ. TÈni tÊÓipi Campeyyake niddiÔÔhÈni. AsaddhammÈti 
asataÑ dhammÈ, asanto vÈ dhammÈ, asobhanÈ hÊnÈ lÈmakÈti attho. 
SaddhammÈti sataÑ BuddhÈdÊnaÑ dhammÈ, santo vÈ dhammÈ, sundarÈ 
uttamÈti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

SattakavÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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AÔÔhakavÈravaÓÓanÈ 

 328. AÔÔhakesu aÔÔhÈnisaÑseti “na mayaÑ iminÈ bhikkhunÈ saddhiÑ 
uposathaÑ karissÈma, vinÈ iminÈ bhikkhunÈ uposathaÑ karissÈma, na 
mayaÑ iminÈ bhikkhunÈ saddhiÑ pavÈressÈma, saÑghakammaÑ karissÈma, 
Èsane nisÊdissÈma, yÈgupÈne nisÊdissÈma, bhattagge nisÊdissÈma, ekacchanne 
vasissÈma, yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ 
sÈmÊcikammaÑ karissÈma, vinÈ imÈnÈ bhikkhunÈ karissÈmÈ”ti evaÑ 
Kosambakakkhandhake vutte ÈnisaÑse. Dutiya-aÔÔhakepi eseva nayo. Tampi 
hi evameva Kosambakakkhandhake vuttaÑ. 

 AÔÔha yÈvatatiyakÈti bhikkh|naÑ terasake cattÈro, bhikkhunÊnaÑ 
sattarasake bhikkh|hi asÈdhÈraÓÈ cattÈroti aÔÔha. AÔÔhahÈkÈrehi kulÈni 
d|setÊti kulÈni d|seti pupphena vÈ phalena vÈ cuÓÓena vÈ mattikÈya vÈ 
dantakaÔÔhena vÈ veÄuyÈ vÈ vejjikÈya vÈ ja~ghapesanikena vÈti imehi 
aÔÔhahi. AÔÔha mÈtikÈ CÊvarakkhandhake, aparÈ aÔÔha Kathinakkhandhake 
vuttÈ. AÔÔhahi asaddhammehÊti lÈbhena alÈbhena yasena ayasena sakkÈrena 
asakkÈrena pÈpicchatÈya pÈpamittatÈya. AÔÔha lokadhammÈ nÈma lÈbhe 
sÈrÈgo alÈbhe paÔivirodho, evaÑ yase ayase, pasaÑsÈya nindÈya, sukhe 
sÈrÈgo dukkhe paÔivirodhoti. AÔÔha~giko musÈvÈdoti vinidhÈya saÒÒanti 
iminÈ saddhiÑ PÈÄiyaÑ Ègatehi sattahÊti aÔÔhahi a~gehi aÔÔha~giko. 

 AÔÔha uposatha~gÈnÊti– 

   PÈÓaÑ na hane1 na cÈdinnamÈdiye, 
   MusÈ na bhÈse na ca majjapo siyÈ. 
   AbrahmacariyÈ virameyya methunÈ, 
   RattiÑ na bhuÒjeyya vikÈlabhojanaÑ. 

   MÈlaÑ na dhÈre na ca gandhamÈcare, 
   MaÒce chamÈyaÑva sayetha santhate. 
   EtaÒhi aÔÔha~gikamÈhuposathaÑ, 
   Buddhena dukkhantagunÈ pakÈsitanti2. 
______________________________________________________________ 
 1. Na haÒÒe (SyÈ) 2. AÑ 1. 215 piÔÔhe. 
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 EvaÑ vuttÈni aÔÔha. AÔÔha d|teyya~gÈnÊti idha bhikkhave bhikkhu sotÈ 
ca hoti sÈvetÈ cÈti-ÈdinÈ nayena saÑghabhedake vuttÈni. TitthiyavattÈni 
MahÈkhandhake niddiÔÔhÈni. AnatirittÈ ca atirittÈ ca PavÈraÓÈsikkhÈpade 
niddiÔÔhÈ. AÔÔhannaÑ paccuÔÔhÈtabbanti bhattagge vuÉÉhabhikkhunÊnaÑ, 
Èsanampi tÈsaÑyeva dÈtabbaÑ. UpÈsikÈti VisÈkhÈ. AÔÔhÈnisaÑsÈ 
vinayadhareti paÒcake vuttesu paÒcasu tassÈdheyyo uposatho, pavÈraÓÈ, 
vaÑghakammanti ime tayo pakkhipitvÈ aÔÔha veditabbÈ. AÔÔha paramÈnÊti 
pubbe vuttaparamÈneva aÔÔhakavasena yojetvÈ veditabbÈni. AÔÔhasu 
dhammesu sammÈ vattitabbanti “na pakatattassa bhikkhuno uposatho 
Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ ÔhapetabbÈ”ti-ÈdinÈ nayena Samathakkhandhake 
niddiÔÔhesu aÔÔhÈsu. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

AÔÔhakavaravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
NavakavÈravaÓÓanÈ 

 329. Navakesu nava ÈghÈtavatth|nÊti anatthaÑ me acarÊti-ÈdÊni nava. 
Nava ÈghÈtapaÔivinayÈti “anatthaÑ me acari, taÑ kutettha labbhÈti ÈghÈtaÑ 
paÔivinetÊ”ti-ÈdÊni nava. Nava vinÊtavatth|nÊti navahi ÈghÈtavatth|hi Èrati 
virati paÔivirati setughÈto. Navahi saÑgho bhijjatÊti “navannaÑ vÈ UpÈli 
atirekanavannaÑ vÈ saÑgharÈji ceva hoti saÑghabhedo cÈ”ti. Nava 
paramÈnÊti pubbe vuttaparamÈneva navakavasena yojetvÈ veditabbÈni. Nava 
taÓhÈm|lakÈ nÈma taÓhaÑ paÔicca pariyesanÈ, pariyesanaÑ paÔicca lÈbho, 
lÈbhaÑ paÔicca vinicchayo, vinicchayaÑ paÔicca chandarÈgo, chandarÈgaÑ 
paÔicca ajjhosÈnaÑ, ajjhosÈnaÑ paÔicca pariggaho, pariggahaÑ paÔicca 
macchariyaÑ, macchariyaÑ paÔicca ÈrakkhÈ, ÈrakkhÈdhikaraÓaÑ 
daÓÉÈdÈnasatthÈdÈnakalahaviggahavivÈdatuvaÑtuvaÑpesuÒÒamusÈvÈdÈ. 
Nava vidhamÈnÈti seyyassa seyyohamasmÊtimÈnÈdayo. Nava cÊvarÈnÊti 
ticÊvaranti vÈ vassikasÈÔikÈti vÈti-ÈdinÈ nayena vuttÈni. Na vikappetabbÈnÊti 
adhiÔÔhitakÈlato paÔÔhÈya na vikappetabbÈni. Nava adhammikÈni dÈnÈnÊti 
saÑghassa pariÓataÑ aÒÒasaÑghassa vÈ cetiyassa vÈ puggalassa vÈ 
pariÓÈmeti, cetiyassa pariÓataÑ aÒÒacetiyassa vÈ saÑghassa vÈ puggalassa 
vÈ 
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pariÓÈmeti, puggalassa pariÓataÑ aÒÒapuggalassa vÈ saÑghassa vÈ cetiyassa 
vÈ pariÓÈmetÊti evaÑ vuttÈni. 

 Nava paÔiggahaparibhogÈti etesaÑyeva dÈnÈnaÑ paÔiggahÈ ca 
paribhogÈ ca. TÊÓi dhammikÈni dÈnÈnÊti saÑghassa ninnaÑ saÑghasseva 
deti, cetiyassa ninnaÑ cetiyasseva, puggalassa ninnaÑ puggalasseva detÊti 
imÈni tÊÓi. PaÔiggahapaÔibhogÈpi tesaÑyeva paÔiggahÈ ca paribhogÈ ca. 
Nava adhammikÈ saÒÒattiyoti adhammavÈdipuggalo, 
adhammavÈdisambahulÈ, adhammavÈdisaÑghoti evaÑ tÊÓi tikÈni 
Samathakkhandhake niddiÔÔhÈni. DhammikÈ saÒÒattiyopi dhammavÈdÊ 
puggaloti-ÈdinÈ nayena tattheva niddiÔÔhÈ. Adhammakamme dve nava kÈni 
ovÈdavaggassa paÔhamasikkhÈpadaniddese pÈcittiyavasena vuttÈni. 
Dhammakamme dve navakÈni tattheva dukkaÔavasena vuttÈni. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 

 
NavakavÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

_____ 
 

DasakavÈravaÓÓanÈ 

 330. Dasakesu dasa ÈghÈtavatth|nÊti navakesu vuttÈni nava “aÔÔhÈne vÈ 
pana ÈghÈto jÈyatÊ”ti iminÈ saddhiÑ dasa honti. ŒghÈtapaÔivinayÈpi tattha 
vuttÈ nava “aÔÔhÈne vÈ pana ÈghÈto jÈyati, taÑ kutettha labbhÈti ÈghÈtaÑ 
paÔivinetÊ”ti iminÈ saddhiÑ dasa veditabbÈ. Dasa vinÊtavatth|nÊti dasahi 
ÈghÈta-atth|hi viratisa~khÈtÈni dasa. DasavatthukÈ micchÈdiÔÔhÊti natthi 
dinnantÈdivasena veditabbÈ. Atthi dinnanti Èdivasena sammÈdiÔÔhi. Sassato 
lokoti-ÈdinÈ vasena pana antaggÈhikÈ diÔÔhi veditabbÈ.  
Dasa micchattÈti micchÈdiÔÔhi-Èdayo micchÈdhimuttipariyosÈnÈ, viparÊtÈ 
sammattÈ. SalÈkaggÈhÈ Samathakkhandhake niddiÔÔhÈ. 

 Dasaha~gehi samannÈgato bhikkhu ubbÈhikÈya sammannitabboti sÊlavÈ 
hotÊti-ÈdinÈ nayena Samathakkhandhake vuttehi dasahi. Dasa ÈdÊnavÈ 
rÈjante purappavesane RÈjasikkhÈpade niddiÔÔhÈ. Dasa dÈnavatth|nÊti 
annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈ gandhaÑ vilepanaÑ seyyÈvasathaÑ 
padÊpeyyaÑ. Dasa ratanÈnÊti muttÈmaÓiveÄuriyÈdÊni. Dasa paÑsuk|lÈnÊti 
sosÈnikaÑ, 
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pÈpaÓikaÑ, und|rakkhÈyitaÑ, upacikakkhÈyitaÑ, aggidaÉÉhaÑ, 
gokhÈyitaÑ, ajikakkhÈyitaÑ, th|pacÊvaraÑ, ÈbhisekiyaÑ, 
bhatapaÔiyÈbhatanti etesu upasampannena ussukkaÑ kÈtabbaÑ. Dasa 
cÊvaradhÈraÓÈti sabbanÊlakÈni cÊvarÈni dhÈrentÊti vuttavasena dasÈti 
KurundiyaÑ vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana “navasu kappiyacÊvaresu 
udakasÈÔikaÑ vÈ sa~kaccikaÑ vÈ pakkhipitvÈ dasÈ”ti vuttaÑ. 

 AvandanÊyapuggalÈ SenÈsanakkhandhake niddiÔÔhÈ. Dasa 
akkosavatth|ni omasavÈde niddiÔÔhÈni. Dasa ÈkÈrÈ PesuÒÒasikkhÈpade 
niddiÔÔhÈ. Dasa senÈsanÈnÊti maÒco, pÊÔhaÑ, bhisi, bimbohanaÑ, cimilikÈ, 
uttarattharaÓaÑ, taÔÔikÈ, cammakhaÓÉo, nisÊdanaÑ, tiÓasanthÈro, 
paÓÓasanthÈroti. Dasa varÈni yÈciÑs|ti VisÈkhÈ aÔÔha, SuddhodanamahÈrajÈ 
ekaÑ, JÊvako ekaÑ. YÈgu-ÈnisaÑsÈ ca akappiyamaÑsÈni ca 
Bhesajjakkhandhake niddiÔÔhÈni. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

DasakavÈravaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
EkÈdasakavÈravaÓÓanÈ 

 331. EkÈdasakesu ekÈdasÈti paÓÉakÈdayo ekÈdasa. EkÈdasa pÈdukÈti 
dasa ratanamayÈ, ekÈ kaÔÔhapÈdukÈ. 
TiÓapÈdukamuÒjapÈdukapabbajapÈdukÈdayo pana 
kaÔÔhapÈdukasa~gahameva gacchanti. EkÈdasa pattÈti tambalohamayena vÈ 
dÈrumayena vÈ saddhiÑ dasa ratanamayÈ. EkÈdasa cÊvarÈnÊti 
sabbanÊlakÈdÊni ekÈdasa. YÈvatatiyakÈti ukkhittÈnuvattikÈ bhikkhunÊ, 
saÑghÈdisesÈ aÔÔha, ariÔÔho, caÓÉakÈÄÊti. EkÈdasa antarÈyikÈ nÈma “nasi 
animittÈ”ti-Èdayo. EkÈdasa cÊvarÈni adhiÔÔhÈtabbÈnÊti ticÊvaraÑ, 
vassikasÈÔikÈ, nisÊdanaÑ, paccattharaÓaÑ, kaÓÉuppaÔicchÈdi, 
mukhapuÒchanacoÄaÑ, parikkhÈracoÄaÑ, udakasÈÔikÈ, sa~kaccikÈti. Na 
vikappetabbÈnÊti etÈneva adhiÔÔhÈtakÈlato paÔÔhÈya na vikappetabbÈni. 
GaÓÔhikÈ ca vidhÈ ca suttamayena saddhiÑ ekÈdasa honti, te sabbe 
Khuddakakkhandhake niddiÔÔhÈ. Pathaviyo PathavisikkhÈpade niddiÔÔhÈ. 
NissayapaÔipassaddhiyo upajjhÈyamhÈ paÒca, ÈcariyamhÈ cha, evaÑ 
ekÈdasa. AvandiyapuggalÈ naggena saddhiÑ ekÈdasa, te sabbe 
SenÈsanakkhandhake 
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niddiÔÔhÈ. EkÈdasa paramÈni pubbe vuttesu cuddasasu ekÈdasakavasena 
yojetvÈ veditabbÈni. EkÈdasa varÈnÊti MahÈpajÈpatiyÈ yÈcitavarena saddhiÑ 
pubbe vuttÈni dasa. EkÈdasa sÊmÈdosÈti atikhuddakaÑ sÊmaÑ 
sammannantÊti-ÈdinÈ nayena Kammavagge Ègamissanti. 

 AkkosakaparibhÈsake puggale ekÈdasÈdÊnavÈ nÈma yo so bhikkhave 
bhikkhu akkosako paribhÈsako ariy|pavÈdÊ sabrahmacÈrÊnaÑ, aÔÔhÈnametaÑ 
anavakÈso, yaÑ so ekÈdasannaÑ byasanÈnaÑ aÒÒataraÑ byasanaÑ na 
nigaccheyya. KatamesaÑ ekÈdasannaÑ? AnadhigataÑ nÈdhigacchati, 
adhigatÈ parihÈyati, saddhammassa na vodÈyanti, saddhammesu vÈ 
adhimÈniko hoti, anabhirato vÈ brahmacariyaÑ carati, aÒÒataraÑ vÈ 
saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ Èpajjati, sikkhaÑ vÈ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati, 
gÈÄhaÑ vÈ rogÈta~kaÑ phusati, ummÈdaÑ vÈ pÈpuÓÈti cittakkhepaÑ vÈ, 
sammuÄho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ parammaraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊti1. Ettha ca saddhammoti BuddhavacanaÑ 
adhippetaÑ. 

 ŒsevitÈyÈti Èdito paÔÔhÈya sevitÈya. BhÈvitÈyÈti nipphÈditÈya, 
vaÉÉhitÈya vÈ. BahulÊkatÈyÈti punappunaÑ katÈya. YÈnÊkatÈyÈti 
suyuttayÈnasadisÈya katÈya. VatthukatÈyÈti yathÈ patiÔÔhÈ hoti, evaÑ katÈya. 
AnuÔÔhitÈyÈti anu anu pavattitÈya, niccÈdhiÔÔhitÈyÈti attho. ParicitÈyÈti 
samantato citÈya, sabbadisÈsu citÈya ÈcitÈya bhÈvitÈya abhivaÉÉhitÈyÈti 
attho. SusamÈraddhÈyÈti suÔÔhu samÈraddhÈya, vasÊbhÈvaÑ upanÊtÈyÈti 
attho. Na pÈpakaÑ supinanti pÈpakameva na passati, bhadrakaÑ pana 
vuÉÉhikÈraÓabh|taÑ passati. DevatÈ rakkhantÊti ÈrakkhadevatÈ dhammikaÑ 
rakkhaÑ paccupaÔÔhÈpenti. TuvaÔaÑ cittaÑ samÈdhiyatÊti khippaÑ cittaÑ 
samÈdhiyati. Uttari appaÔivijjhantoti mettÈjhÈnato uttari arahattaÑ 
asacchikaronto sekkho vÈ puthujjano vÈ hutvÈ kÈlaÑ karonto 
brahmalok|pago hoti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

EkÈdasakavÈravaÓÓanÈpariyosÈnÈ 
 

EkuttarikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 3. 522 piÔÔhe. 
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UposathÈdipucchÈvissajjanÈ 

 332. “Uposathakammassa ko ÈdÊ”ti-ÈdÊnaÑ pucchÈnaÑ vissajjane 
sÈmaggÊ ÈdÊti “uposathaÑ karissÈmÈ”ti sÊmaÑ sodhetvÈ chandapÈrisuddhiÑ 
ÈharitvÈ sannipatitÈnaÑ kÈyasÈmaggÊ Èdi. KiriyÈ majjheti pubbakiccaÑ 
katvÈ pÈtimokkha-osÈraÓakiriyÈ majjhe. NiÔÔhÈnaÑ pariyosÈnanti “tattha 
sabbeheva samaggehi sammodamÈnehi avivadamÈnehi sikkhitabban”ti idaÑ 
pÈtimokkhaniÔÔhÈnaÑ pariyosÈnaÑ. PavÈraÓÈkammassa sÈmaggÊ ÈdÊti 
“pavÈraÓaÑ karissÈmÈ”ti sÊmaÑ sodhetvÈ chandapavÈraÓaÑ ÈharitvÈ 
sannipatitÈnaÑ kÈyasÈmaggÊ Èdi. KiriyÈ majjheti pavÈraÓÈÒatti ca 
pavÈraÓÈkathÈ ca majjhe, saÑghanavakassa “passanto paÔikarissÈmÊ”ti 
vacanaÑ pariyosÈnaÑ. TajjanÊyakammÈdÊsu vatthu nÈma yena vatthunÈ 
kammÈraho hoti, taÑ vatthu. Puggaloti yena taÑ vatthu kataÑ, so puggalo. 
KammavÈcÈ pariyosÈnanti “kataÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno 
tajjanÊyakammaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti 
evaÑ tassÈ tassÈ kammavÈcÈya avasÈnavacanaÑ pariyosÈnaÑ. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

UposathÈdipucchÈvissajjanÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
AtthavasapakaraÓÈvaÓÓanÈ 

 334. AtthavasapakaraÓe dasa atthavaseti-ÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ, taÑ 
paÔhamapÈrÈjikavaÓÓanÈyameva vuttaÑ. YaÑ saÑghasuÔÔhu, taÑ 
saÑghaphÈs|ti-ÈdÊsu uparimaÑ uparimaÑ padaÑ heÔÔhimassa heÔÔhimassa 
padassa attho. 

 AtthasataÑ dhammasatanti-Èdimhi pana yadetaÑ dasasu padesu 
ekekaÑ m|laÑ katvÈ dasakkhattuÑ yojanÈya padasataÑ vuttaÑ. Tattha 
pacchimassa pacchimassa padassa vasena atthasataÑ, purimassa purimassa 
vasena dhammasataÑ veditabbaÑ. Atha vÈ ye dasa atthavase paÔicca 
TathÈgatena sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, ye pubbe 
paÔhamapÈrÈjikavaÓÓanÈyaÑ “tattha saÑghasuÔÔhutÈ nÈma saÑghassa 
suÔÔhubhÈvo, ‘suÔÔhu devÈ’ti ÈgataÔÔhÈne viya ‘suÔÔhu bhante’ti 
vacanasampaÔicchanabhÈvo, yo ca TathÈgatassa vacanaÑ sampaÔicchati, 
tassa taÑ 
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dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya hoti, tasmÈ saÑghassa ‘suÔÔhu bhante’ti mama 
vacanasampaÔicchanatthaÑ paÒÒapessÈmi asampaÔicchane ÈdÊnavaÑ 
sampaÔicchane ca ÈnisaÑsaÑ dassetvÈ, na balakkÈrena abhibhavitvÈti, 
etamatthaÑ Èvikaronto Èha saÑghasuÔÔhutÈyÈ”ti1 evamÈdinÈ nayena vaÓÓitÈ, 
tesaÑ idha dasakkhattuÑ ÈgatattÈ atthasataÑ, tadatthajotakÈnaÒca padÈnaÑ 
vasena dhammasataÑ veditabbaÑ. IdÈni atthajotakÈnaÑ niruttÊnaÑ vasena 
niruttisataÑ, dhammabh|tÈnaÑ niruttÊnaÑ vasena niruttisatanti dve 
niruttisatÈni, atthasate ÒÈÓasataÑ, dhammasate ÒaÓasataÑ, dvÊsu 
niruttisatesu dve ÒaÓasatÈnÊti cattÈri ÒÈÓasatÈni ca veditabbÈni. 

  AtthasataÑ dhammasataÑ, dve ca niruttisatÈni. 
  CattÈri ÒÈÓasatÈni, atthavase pakaraÓehi– 

 Iti hi yaÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti. 

 

Iti SmantapÈsÈdikÈya VnayasaÑvaÓÓanÈya 

MahÈvaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Vi-®Ôha 1. 188 piÔÔhe.

 



  
  

PaÔhamagÈthÈsa~gaÓika 
 

1. Sattanagaresu paÒÒattasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 335. EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈti ekasmiÑ aÑsak|Ôe cÊvaraÑ katvÈ, 
sÈdhukaÑ uttarÈsa~gaÑ katvÈti attho. PaggaÓhitvÈna aÒjalinti 
dasanakhasamodhÈnasamujjalaÑ aÒjaliÑ ukkhipitvÈ. ŒsÊsamÈnar|povÈti 
paccÈsÊsamÈnar|po viya. Kissa tvaÑ idha mÈgatoti kena kÈraÓena 
kimatthaÑ patthayamÈno tvaÑ idha Ègato. Ko evamÈha? SammÈsambuddho. 
KaÑ evamÈha? ŒyasmantaÑ UpÈliÑ. Iti ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ “dvÊsu vinayes|”ti imaÑ gÈthaÑ pucchi, athassa BhagavÈ 
“bhaddako te umma~go”ti-ÈdÊni vatvÈ taÑ vissajjesi. Esa nayo sabbattha. Iti 
ime sabbapaÒhe BuddhakÈle UpÈlitthero pucchi, BhagavÈ byÈkÈsi. 
Sa~gÊtikÈle pana MahÈkassapatthero pucchi, UpÈlitthero byÈkÈsi. 

 Tattha bhaddako te umma~goti bhaddakÈ te paÒhÈ. PaÒhÈ hi 
avijjandhakÈrato ummujjitvÈ ÔhitattÈ “umma~go”ti vuccati. TagghÈti 
kÈraÓatthe nipÈto, yasmÈ maÑ pucchasi, tasmÈ te ahamakkhissanti1 attho. 
SampaÔicchanatthe vÈ, tagghÈti hi iminÈ vacanaÑ sampaÔicchitvÈ akkhissanti 
Èha. SamÈdahitvÈ visibbenti, sÈmisena, sasitthakanti imÈni tÊÓiyeva 
sikkhÈpadÈni bhaggesu paÒÒattÈni. 
 

CatuvipattivaÓÓanÈ 

 336. YaÑ taÑ pucchimhÈti yaÑ tvaÑ apucchimhÈ. AkittayÊti abhÈsi. 
Noti amhÈkaÑ. TaÑ taÑ byÈkatanti yaÑ yaÑ puÔÔhaÑ, taÑ tadeva 
byÈkataÑ. AnaÒÒathÈti aÒÒathÈ akatvÈ byÈkataÑ. 

 Ye duÔÔhullÈ sÈ sÊlavipattÊti ettha kiÒcÈpi sÊlavipatti nÈma paÒhe natthi, 
atha kho duÔÔhullaÑ vissajjetukÈmatÈyetaÑ vuttaÑ. Cat|su hi vipattÊsu 
duÔÔhullaÑ ekÈya vipattiyÈ sa~gahitaÑ, aduÔÔhullaÑ tÊhi vipattÊhi 
sa~gahitaÑ. TasmÈ “ye duÔÔhullÈ sÈ sÊlavipattÊ”ti vatvÈ tameva vitthÈrato 
dassetuÑ “pÈrÈjikaÑ saÑghÈdiseso sÊlavipattÊti vuccatÊ”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. Œcikkhissanti (SÊ) 

 



188 VinayapiÔaka        

 IdÈni tissannaÑ vipattÊnaÑ vasena aduÔÔhullaÑ dassetuÑ 
“thullaccayan”ti-ÈdimÈha. Tattha yo cÈyaÑ, akkosati hasÈdhippÈyoti idaÑ 
dubbhÈsitassa vatthudassanatthaÑ vuttaÑ. 

 AbbhÈcikkhantÊti “tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmÊ”ti 
vadantÈ abbhÈcikkhanti. 

 AyaÑ sÈ ÈjÊvavipattisammatÈti ayaÑ chahi sikkhÈpadehi sa~gahitÈ 
ÈjÊvavipatti nÈma catutthÈ vipatti sammatÈti ettÈvatÈ aduÔÔhullanti idaÑ 
vissajjitaÑ hoti. 

 IdÈni “ye ca yÈvatatiyakÈ”ti paÒhaÑ vissajjetuÑ “ekÈdasÈ”ti-ÈdimÈha. 
 

ChedanakÈdivaÓÓanÈ 

 337. YasmÈ pana “ye ca yÈvatatiyakÈ”ti ayaÑ paÒho “ekÈdasa 
yÈvatatiyakÈ”ti evaÑ sa~khÈvasena vissajjito, tasmÈ 
sa~khÈnusandhivaseneva kati chedanakÈnÊti-Èdike aÒÒe antarÈpaÒhe pucchi, 
tesaÑ vissajjanatthaÑ cha chedanakÈnÊti-Èdi vuttaÑ. Tattha “ekaÑ 
bhedanakaÑ, ekaÑ uddÈlanakaÑ, sodasa jÈnanti paÒÒattÈ”ti idameva 
apubbaÑ, sesaÑ MahÈvagge vibhattameva. YaÑ panetaÑ apubbaÑ, tattha 
ekaÑ bhedanakanti s|cigharaÑ. EkaÑ uddÈlanakanti 
t|lonaddhamaÒcapÊÔhaÑ. SodasÈti soÄasa. ‘JÈnan’ti paÒÒattÈti ‘jÈnan’ti evaÑ 
vatvÈ paÒÒattÈ. Te evaÑ veditabbÈ–jÈnaÑ saÑghikaÑ lÈbhaÑ pariÓataÑ 
attano pariÓÈmeyya, jÈnaÑ pubbupagataÑ bhikkhuÑ anupakhajja nisajjaÑ 
kappeyya, jÈnaÑ sappÈÓakaÑ udakaÑ tiÓaÑ vÈ mattikaÑ vÈ siÒceyya vÈ 
siÒcÈpeyya vÈ, jÈnaÑ bhikkhuniparipÈcitaÑ piÓÉapÈtaÑ bhuÒjeyya, jÈnaÑ 
ÈsÈdanÈpekkho bhuttasmiÑ pÈcittiyaÑ, jÈnaÑ sappÈÓakaÑ udakaÑ 
paribhuÒjeyya, jÈnaÑ yathÈdhammaÑ nihatÈdhikaraÓaÑ, jÈnaÑ duÔÔhullaÑ 
ÈpattiÑ paÔicchÈdeyya, jÈnaÑ |navÊsativassaÑ puggalaÑ upasampÈdeyya, 
jÈnaÑ theyyasatthena saddhiÑ, jÈnaÑ tathÈvÈdinÈ bhikkhunÈ 
akatÈnudhammena, jÈnaÑ tathÈnÈsitaÑ samaÓuddesaÑ, jÈnaÑ saÑghikaÑ 
lÈbhaÑ pariÓataÑ puggalassa pariÓÈmeyya, jÈnaÑ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpannaÑ bhikkhuniÑ neva attanÈ paÔicodeyya, jÈnaÑ coriÑ vajjhaÑ 
viditaÑ anapaloketvÈ, jÈnaÑ sabhikkhukaÑ ÈrÈmaÑ anÈpucchÈ paviseyyÈti.
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AsÈdhÈraÓÈdivaÓÓanÈ 

 338. IdÈni “sÈdhÈraÓaÑ asÈdhÈraÓan”ti imaÑ purimapaÒhaÑ 
vissajjento vÊsaÑ dve satÈnÊti-ÈdimÈha. Tattha bhikkhunÊhi asÈdhÈraÓesu 
cha saÑghÈdisesÈti vissaÔÔhi, kÈyasaÑsaggo, duÔÔhullaÑ, attakÈma, kuÔi, 
vihÈroti. Dve-aniyatehi aÔÔhÈti dvÊhi aniyatehi saddhiÑ aÔÔha ime. 

 NissaggiyÈni dvÈdasÈti– 

  DhovanaÒca paÔiggaho, koseseyyasuddhadvebhÈgÈ. 
  ChabbassÈni nisÊdanaÑ, dve lomÈ paÔhamo patto. 
  VassikÈ ÈraÒÒakena cÈti–ime dvÈdasa. 

 DvevÊsati khuddakÈti– 

  Sakalo bhikkhunÊvaggo, paramparaÒca bhojanaÑ. 
  AnatirittaÑ abhihaÔaÑ, paÓÊtaÒca acelakaÑ. 

�naÑ duÔÔhullachÈdanaÑ. 
 

  MÈtugÈmena saddhiÒca, yÈ ca anikkhantarÈjake. 
  SantaÑ bhikkhuÑ anÈpucchÈ, vikÈle gÈmappavesanÈ. 
  NisÊdane ca yÈ sikkhÈ, vassikÈ yÈ ca sÈÔikÈ. 
  DvÈvÊsati imÈ sikkhÈ, khuddakesu pakÈsitÈti. 

 Bhikkh|hi asÈdhÈraÓesupi saÑghamhÈ dasa nissareti “saÑghamhÈ 
nissÈrÊyatÊ”ti evaÑ Vibha~ge vuttÈ, mÈtikÈyaÑ pana “nissÈraÓÊyaÑ 
saÑghÈdisesan”ti evaÑ ÈgatÈ dasa. NissaggiyÈni dvÈdasÈti 
Bhikkhunivibha~ge vibhattÈni nissaggiyÈneva. KhuddakÈpi tattha 
vibhattakhuddakÈ eva. TathÈ cattÈro pÈÔidesanÊyÈ. Iti sataÒceva tiÑsaÒca 
sikkhÈ sibha~ge bhikkhunÊnaÑ bhikkh|hi asÈdhÈraÓÈ. SesaÑ imasmiÑ 
sÈdhÈraÓÈsÈdhÈraÓavissajjane uttÈnameva. 

 IdÈni “vipattiyo ca yehi samathehi sammantÊ”ti imaÑ paÒhaÑ 
vissajjento aÔÔheva pÈrÈjikÈti-ÈdimÈha. Tattha durÈsadÈti iminÈ tesaÑ 
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sappaÔibhayataÑ dasseti. KaÓhasappÈdayo viya hi ete durÈsadÈ 
dur|pagamanÈ durÈsajjanÈ, ÈpajjiyamÈnÈ m|lacchedÈya saÑvattanti. 
TÈlavatthusam|pamÈti sabbaÑ tÈlaÑ uddharitvÈ tÈlassa 
vatthumattakaraÓena sam|pamÈ. YathÈ vatthumattakato tÈlo na puna 
pÈkatiko hoti, evaÑ na puna pÈkatikÈ honti. 

 EvaÑ sÈdhÈraÓaÑ upamaÑ dassetvÈ puna ekekassa vuttaÑ upamaÑ 
dassento paÓÉupalÈsoti-ÈdimÈha. AviruÄÊ bhavanti teti yathÈ ete 
paÓÉupalÈsÈdayo punaharitÈdibhÈvena aviruÄhidhammÈ honti, evaÑ 
pÈrÈjikÈpi puna pakatisÊlÈbhÈvena aviruÄhidhammÈ hontÊti attho. EttÈvatÈ 
“vipattiyo ca yehi samathehi sammantÊ”ti ettha imÈ tÈva aÔÔha 
pÈrÈjikavipattiyo kehici samathehi na sammantÊti evaÑ dassitaÑ hoti. YÈ 
pana vipattiyo sammanti, tÈ dassetuÑ tevÊsati saÑghÈdisesÈti-Èdi vuttaÑ. 
Tattha tÊhi samathehÊti sabbasa~gÈhikavacanametaÑ. SaÑghÈdisesÈ hi dvÊhi 
samathehi sammanti, na tiÓavatthÈrakena, sesÈ tÊhipi sammanti. 

 Dve uposathÈ dve pavÈraÓÈti idaÑ bhikkh|naÒca bhikkhunÊnaÒca 
vasena vuttaÑ. Vibhattimattadassaneneva cetaÑ vuttaÑ, na samathehi 
v|pasamanavasena. Bhikkhu-uposatho, bhikkhuni-uposatho, 
bhikkhupavÈraÓÈ, bhikkhunipavÈraÓÈti imÈpi hi catasso vibhattiyo, 
vibhajanÈnÊti attho. CattÈri kammÈnÊti adhammenavaggÈdÊni 
uposathakammÈni. PaÒceva uddesÈ caturo bhavanti, anaÒÒathÈti 
bhikkh|naÑ paÒca uddesÈ bhikkhunÊnaÑ caturo bhavanti, aÒÒathÈ na 
bhavanti, imÈ aparÈpi vibhattiyo. ŒpattikkhandhÈ ca bhavanti satta, 
adhikaraÓÈni cattÈrÊti imÈ pana vibhattiyo samathehi sammanti, tasmÈ 
sattahi samathehÊti-ÈdimÈha. Atha vÈ dve uposathÈ dve pavÈraÓÈ cattÈri 
kammÈni paÒceva uddesÈ caturo bhavanti, anaÒÒathÈti imÈpi catasso 
vibhattiyo nissÈya “nassantete vinassantete”ti-ÈdinÈ nayena yÈ Èpattiyo 
Èpajjanti, tÈ yasmÈ vuttappakÈreheva samathehi sammanti, tasmÈ 
taÑm|lakÈnaÑ ÈpattÊnaÑ samathadassanatthampi tÈ vibhattiyo vuttÈti 
veditabbÈ. KiccaÑ ekenÈti kiccÈdhikaraÓaÑ ekena samathena sammati. 
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PÈrÈjikÈdi-ÈpattivaÓÓanÈ 

  339. EvaÑ pucchÈnukkamena sabbapaÒhe vissajjetvÈ idÈni 
“ÈpattikkhandhÈ ca bhavanti sattÈ”ti ettha sa~gahita-ÈpattikkhandhÈnaÑ 
paccekaÑ nibbacanamattaÑ dassento pÈrÈjikanti-ÈdimÈha. Tattha 
pÈrÈjikanti gÈthÈya ayamattho–yadidaÑ puggalÈpattisikkhÈpadapÈrÈjikesu 
ÈpattipÈrÈjikaÑ nÈma vuttaÑ, taÑ Èpajjanto puggalo yasmÈ parÈjito 
parÈjayamÈpanno saddhammÈ cuto paraddho bhaÔÔho nira~kato1 ca hoti, 
anihate tasmiÑ puggale puna uposathappavÈraÓÈdibhedo saÑvÈso natthi. 
TenetaÑ iti vuccatÊti tena kÈraÓena etaÑ ÈpattipÈrÈjikanti vuccati. AyaÑ 
hettha sa~khepattho, yasmÈ parÈjito hoti tena, tasmÈ etaÑ pÈrÈjikanti 
vuccati. 

 DutiyagÈthÈyapi byaÒjanaÑ anÈdiyitvÈ atthamattameva dassetuÑ 
saÑghova deti parivÈsanti-Èdi vuttaÑ. AyaÑ panettha attho–imaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjitvÈ vuÔÔhÈtukÈmassa yaÑ taÑ ÈpattivuÔÔhÈnaÑ, tassa Èdimhi ceva 
parivasadÈnatthÈya, Èdito sese majjhe mÈnattadÈnatthÈya 
m|lÈyapaÔikassanena vÈ saha mÈnattadÈnatthÈya, avasÈne abbhÈnatthÈya ca 
saÑgho icchitabbo, na hettha ekampi kammaÑ vinÈ saÑghena sakkÈ kÈtunti 
saÑgho Èdimhi ceva sese ca icchitabbo assÈti saÑghÈdiseso. 

 TatiyagÈthÈya aniyato na niyatoti yasmÈ na niyato, tasmÈ aniyato 
ayamÈpattikkhandhoti attho. KiÑ kÈraÓÈ na niyatoti. AnekaÑsikataÑ 
padaÑ, yasmÈ idaÑ sikkhÈpadaÑ anekaÑsena katanti attho. KathaÑ 
anekaÑsena? TiÓÓamaÒÒataraÑ ÔhÈnaÑ, tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarena 
kÈretabboti hi tattha vuttaÑ, tasmÈ “aniyato”ti pavuccati, so Èpattikkhandho 
aniyatoti vuccati, yathÈ ca tiÓÓaÑ aÒÒataraÑ ÔhÈnaÑ, evaÑ dvinnaÑ 
dhammÈnaÑ aÒÒataraÑ ÔhÈnaÑ yattha vuttaÑ, sopi aniyato eva. 

 CatutthagÈthÈya accayo tena samo natthÊti desanÈgÈminÊsu accayesu 
tena samo th|lo accayo natthi, tenetaÑ iti vuccati, th|lattÈ accayassa etaÑ 
thullaccayanti vuccatÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. NirÈkato (?) 
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 PaÒcamagÈthÈya nissajjitvÈna deseti, tenetanti nissajjitvÈ desetabbato 
nissaggiyanti vuccatÊti attho. 

 ChaÔÔhagÈthÈya pÈteti kusalaÑ dhammanti saÒcicca Èpajjantassa 
kusaladhammasa~khÈtaÑ kusalacittaÑ pÈteti, tasmÈ pÈteti cittanti 
pÈcittiyaÑ. YaÑ pana cittaÑ pÈteti, taÑ yasmÈ ariyamaggaÑ aparajjhati, 
cittasammohakÈraÓaÒca hoti, tasmÈ “ariyamaggaÑ aparajjhati, 
cittasammohanaÔÔhÈnan”ti ca vuttaÑ. 

 PaÔidesanÊyagÈthÈsu gÈrayhaÑ Èvuso dhammaÑ Èpajjinti 
vuttagÈrayhabhÈvakÈraÓadassanatthameva bhikkhu aÒÒÈtako santoti-Èdi 
vuttaÑ. PaÔidesetabbato pana sÈ Èpatti pÈÔidesanÊyÈti vuccati. 

 DukkaÔagÈthÈya aparaddhaÑ viraddhaÒca, khalitanti sabbametaÑ 
“yaÒca dukkaÔan”ti ettha vuttassa dukkaÔassa pariyÈyavacanaÑ. YaÑ hi 
duÔÔhu kataÑ, vir|paÑ vÈ kataÑ, taÑ dukkaÔaÑ. TaÑ panetaÑ yathÈ 
SatthÈrÈ vuttaÑ, evaÑ akatattÈ aparaddhaÑ, kusalaÑ virajjhitvÈ pavattattÈ 
viraddhaÑ, ariyavattapaÔipadaÑ anÈruÄhattÈ khalitaÑ. YaÑ manusso kareti 
idaÑ panassa opammanidassanaÑ, tassattho–yathÈ hi yaÑ loke manusso 
Èvi vÈ yadi vÈ raho pÈpaÑ karoti, taÑ dukkaÔanti pavedenti, evamidampi 
BuddhappaÔikuÔÔhena lÈmakabhÈvena pÈpaÑ, tasmÈ dukkaÔanti veditabbaÑ. 

 DubbhÈsitagÈthÈya dubbhÈsitaÑ durÈbhaÔÔhanti duÔÔhu ÈbhaÔÔhaÑ 
bhÈsitaÑ lapitanti durÈbhaÔÔhaÑ. YaÑ durÈbhaÔÔhaÑ, taÑ dubbhÈsitanti 
attho, kiÒca bhiyyo, saÑkiliÔÔhaÒca yaÑ padaÑ, saÑkiliÔÔhaÑ yasmÈ taÑ 
padaÑ hotÊti attho. TathÈ1 yaÒca viÒÒ| garahanti, yasmÈ ca naÑ viÒÒ| 
garahantÊti attho. TenetaÑ iti vuccatÊti tena saÑkiliÔÔhabhÈvena ca 
viÒÒugarahanenÈpi ca etaÑ iti vuccati, dubbhÈsitanti evaÑ vuccatÊti attho. 

 SekhiyagÈthÈya “Èdi cetaÑ caraÓaÒcÈ”ti-ÈdinÈ nayena sekhassa 
santakabhÈvaÑ dÊpeti. TasmÈ sekhassa idaÑ sekhiyanti ayamettha 
sa~khepattho. IdaÑ “garukalahukaÒcÈpÊ”ti-ÈdipaÒhehi asa~gahitassa “handa 
vÈkyaÑ suÓoma te”ti iminÈ pana ÈyÈcanavacanena sa~gahitassa atthassa 
dÊpanatthaÑ vuttanti veditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KathaÑ (SÊ) 
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 ChannamativassatÊti-Èdimhipi eseva nayo. Tattha channamativassatÊti 
gehaÑ tÈva tiÓÈdÊhi acchannaÑ ativassati, idaÑ pana Èpattisa~khÈtaÑ 
gehaÑ channaÑ ativassati, m|lÈpattiÑ hi chÈdento aÒÒaÑ navaÑ ÈpattiÑ 
Èpajjati. VivaÔaÑ nÈtivassatÊti gehaÑ tÈva avivaÔaÑ succhannaÑ nÈtivassati, 
idaÑ pana Èpattisa~khÈtaÑ1 gehaÑ vivaÔaÑ nÈtivassati. M|lÈpattiÑ hi 
vivaranto desanÈgÈminiÑ desetvÈ vuÔÔhÈnagÈminito vuÔÔhahitvÈ suddhante 
patiÔÔhÈti, ÈyatiÑ sÈvaranto aÒÒaÑ ÈpattiÑ nÈpajjati. TasmÈ channaÑ 
vivarethÈti tena kÈraÓena desanÈgÈminiÑ desento vuÔÔhÈnagÈminito ca 
vuÔÔhahanto channaÑ vivaretha. EvaÑ taÑ nÈtivassatÊti evaÒcetaÑ vivaÔaÑ 
nÈtivassatÊti attho. 

 Gati migÈnaÑ pavananti ajjhokÈse byagghÈdÊhi paripÈtiyamÈnÈnaÑ 
migÈnaÑ pavanaÑ rukkhÈdigahanaÑ araÒÒaÑ gati paÔisaraÓaÑ hoti, taÑ 
patvÈ te assÈsanti. Eteneva nayena ÈkÈso pakkhÊnaÑ gati. AvassaÑ 
upagamanaÔÔhena pana vibhavo gati dhammÈnaÑ, sabbesampi 
sa~khatadhammÈnaÑ vinÈsova tesaÑ gati. Na hi te vinÈsaÑ agacchantÈ 
ÔhÈtuÑ sakkonti, sucirampi ÔhatvÈ pana nibbÈnaÑ arahato gati, khÊÓÈsavassa 
arahato anupÈdisesanibbÈnadhÈtu ekaÑsena gatÊti attho. 
 

 
PaÔhamagÈthÈsa~gaÓikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈpattisa~khÈtaÑ (SyÈ)

 



         

AdhikaraÓabheda 
 

UkkoÔanabhedÈdivaÓÓanÈ 

 340. AdhikaraÓabhede ime dasa ukkoÔÈti adhikaraÓÈnaÑ ukkoÔetvÈ 
puna adhikaraÓa-ukkoÔena samathÈnaÑ ukkoÔaÑ dassetuÑ 
“vivÈdÈdhikaraÓaÑ ukkoÔento kati samathe ukkoÔetÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
vivÈdÈdhikaraÓaÑ ukkoÔento dve samathe ukkoÔetÊti sammukhÈvinayaÒca 
yebhuyyasikaÒca ime dve ukkoÔeti paÔisedheti, paÔikkosatÊti attho. 
AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ ukkoÔento cattÈroti sammukhÈvinayaÑ, sativinayaÑ, 
am|ÄhavinayaÑ, tassapÈpiyasikanti ime cattÈro samathe ukkoÔeti. 
ŒpattÈdhikaraÓaÑ ukkoÔento tayoti sammukhÈvinayaÑ, paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ, 
tiÓavatthÈrakanti ime tayo samathe ukkoÔeti. KiccÈdhikaraÓaÑ ukkoÔento 
ekanti sammukhÈvinayaÑ imaÑ ekaÑ samathaÑ ukkoÔeti. 
 
 341. Kati ukkoÔÈti-ÈdipucchÈnaÑ vissajjane pana dvÈdasasu ukkoÔesu 
akataÑ kammanti-Èdayo tÈva tayo ukkoÔÈ visesato dutiye anuvÈdÈdhikaraÓe 
labbhanti, anihataÑ kammanti-Èdayo tayo paÔhame vivÈdÈdhikaraÓe 
labbhanti, avinicchitanti-Èdayo tayo tatiye ÈpattÈdhikaraÓe labbhanti, 
av|pasantanti-Èdayo tayo catutthe kiccÈdhikaraÓe labbhanti, apica dvÈdasÈpi 
ca ekekasmiÑ adhikaraÓe labbhantiyeva. 

 TatthajÈtakaÑ adhikaraÓaÑ ukkoÔetÊti yasmiÑ vihÈre “mayhaÑ iminÈ 
patto gahito cÊvaraÑ gahitan”ti-ÈdinÈ nayena pattacÊvarÈdÊnaÑ atthÈya 
adhikaraÓaÑ uppannaÑ hoti, tasmiÑyeva ca naÑ vihÈre ÈvÈsikÈ 
sannipatitvÈ alaÑ Èvusoti attapaccatthike saÒÒÈpetvÈ 
PÈÄimuttakavinicchayeneva v|pasamenti, idaÑ tatthajÈtakaÑ adhikaraÓaÑ 
nÈma. YenÈpi vinicchayena samitaÑ, sopi eko samathoyeva. ImaÑ 
ukkoÔentassÈpi pÈcittiyaÑ. 

 TatthajÈtakaÑ v|pasantanti sace pana taÑ adhikaraÓaÑ nevÈsikÈ 
v|pasametuÑ na sakkonti, athaÒÒo vinayadharo ÈgantvÈ “kiÑ Èvuso 
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imasmiÑ vihÈre uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ ÔhitÈ”ti pucchati, tehi ca tasmiÑ 
kÈraÓe kathite taÑ adhikaraÓaÑ Khandhakato ca ParivÈrato ca suttena 
vinicchinitvÈ v|pasameti, idaÑ tatthajÈtakaÑ v|pasantaÑ nÈma 
adhikaraÓaÑ. EtaÑ ukkoÔentassÈpi pÈcittiyameva. 

 AntarÈmaggeti te attapaccatthikÈ “na mayaÑ etassa vinicchaye 
tiÔÔhÈma, nÈyaÑ vinaye kusalo, asukasmiÑ nÈma gÈme vinayadharÈ therÈ 
vasanti, tattha gantvÈ vinicchinissÈmÈ”ti gacchantÈ antarÈmaggeyeva 
kÈraÓaÑ sallakkhetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ vÈ saÒÒÈpenti, aÒÒe vÈ te bhikkh| 
nijjhÈpenti, idampi v|pasantameva hoti. EvaÑ v|pasantaÑ antarÈmagge 
adhikaraÓaÑ ukkoÔeti yo, tassÈpi pÈcittiyameva. 

 AntarÈmagge v|pasantanti na heva kho pana aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒattiyÈ 
vÈ sabhÈgabhikkhunijjhÈpanena vÈ v|pasantaÑ hoti, apica kho paÔipathaÑ 
Ègacchanto eko vinayadharo disvÈ “kattha Èvuso gacchathÈ”ti pucchitvÈ 
“asukaÑ nÈma gÈmaÑ iminÈ nÈma kÈraÓenÈ”ti vutte “alaÑ Èvuso, kiÑ 
tattha gatenÈ”ti tattheva dhammena vinayena taÑ adhikaraÓaÑ v|pasameti, 
idaÑ antarÈmagge v|pasantaÑ nÈma. EtaÑ ukkoÔentassÈpi pÈcittiyameva. 

 Tattha gatanti sace pana “alaÑ Èvuso, kiÑ tattha gatenÈ”ti vuccamÈnÈpi 
“mayaÑ tattheva gantvÈ vinicchayaÑ pÈpessÈmÈ”ti vinayadharassa vacanaÑ 
anÈdiyitvÈ gacchantiyeva, gantvÈ sabhÈgÈnaÑ bhikkh|naÑ etamatthaÑ 
Èrocenti, sabhÈgÈ bhikkh| 
“alaÑ Èvuso, saÑghasannipÈtaÑ nÈma garukan”ti tattheva nisÊdÈpetvÈ 
vinicchinitvÈ saÒÒÈpenti, idampi v|pasantameva hoti. EvaÑ v|pasantaÑ 
tattha gataÑ adhikaraÓaÑ ukkoÔeti yo, tassÈpi pÈcittiyameva. 

 Tattha gataÑ v|pasantanti na heva kho pana sabhÈgabhikkh|naÑ 
saÒÒattiyÈ v|pasantaÑ hoti, apica kho saÑghaÑ sannipÈtetvÈ ÈrocitaÑ 
saÑghamajjhe vinayadharÈ v|pasamenti, idaÑ tattha gataÑ v|pasantaÑ 
nÈma. EtaÑ ukkoÔentassÈpi pÈcittiyameva. 

 Sativinayanti khÊÓÈsavassa dinnaÑ sativinayaÑ ukkoÔeti, pÈcittiyameva. 
Ummattakassa dinne am|Ähavinaye pÈpussanna dinnÈya tassapÈpiyasikÈyapi 
eseva nayo.
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 TiÓavatthÈraÓaÑ ukkoÔetÊti saÑghena tiÓavatthÈrakasamathena 
v|pasamite adhikaraÓe “Èpatti nÈma ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ desiyamÈnÈ vuÔÔhÈti, yaÑ panetaÑ 
niddÈyantassÈpi ÈpattivuÔÔhÈnaÑ nÈma, etaÑ mayhaÑ na khamatÊ”ti evaÑ 
vadantopi tiÓavatthÈrakaÑ ukkoÔeti nÈma, tassÈpi pÈcittiyameva. 

 ChandÈgatiÑ gacchanto adhikaraÓaÑ ukkoÔetÊti vinayadharo hutvÈ 
attano upajjhÈyÈdÊnaÑ atthÈya adhammaÑ dhammoti-ÈdÊni dÊpetvÈ pubbe 
vinicchitaÑ adhikaraÓaÑ dvÈdasasu ukkoÔesu yena kenaci ukkoÔento 
chandÈgatiÑ gacchanto adhikaraÓaÑ ukkoÔeti nÈma. DvÊsu pana 
attapaccatthikesu ekasmiÑ anatthaÑ me acarÊti-ÈdinÈ nayena 
samuppannÈghÈto, tassa parÈjayaÑ ÈropanatthaÑ adhammaÑ dhammoti-
ÈdÊni dÊpetvÈ pubbe vinicchitaÑ adhikaraÓaÑ dvÈdasasu ukkoÔesu yena 
kenaci ukkoÔento dosÈgatiÑ gacchanto adhikaraÓaÑ ukkoÔeti nÈma. Mando 
pana mom|ho mom|hattÈ eva adhammaÑ dhammoti-ÈdÊni dÊpetvÈ 
vuttanayeneva ukkoÔento mohÈgatiÑ gacchanto adhikaraÓaÑ ukkoÔeti nÈma. 
Sace pana dvÊsu attapaccatthikesu eko visamÈni kÈyakammÈdÊni, 
gahanamicchÈdiÔÔhiÑ, balavante ca pakkhantariye abhiÒÒÈte bhikkh| 
nissitattÈ visamanissito gahananissito balavanissito ca hoti, tassa bhayena 
“ayaÑ me jÊvitantarÈyaÑ vÈ brahmacariyantarÈyaÑ vÈ kareyyÈ”ti 
adhammaÑ dhammoti-ÈdÊni dÊpetvÈ vuttanayeneva ukkoÔento bhayÈgatiÑ 
gacchanto adhikaraÓaÑ ukkoÔeti nÈma.  

 Tadahupasampannoti eko sÈmaÓero byatto hoti bahussuto, so 
vinicchaye parÈjayaÑ patvÈ ma~kubh|te bhikkh| disvÈ pucchati “kasmÈ 
ma~kubh|tÈtthÈ”ti. Te tassa taÑ adhikaraÓaÑ Èrocenti. So te evaÑ vadeti 
“hotu bhante, maÑ upasampÈdetha, ahaÑ taÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasamessÈmÊ”ti. Te taÑ upasampÈdenti. So dutiyadivase bheriÑ paharitvÈ 
saÑghaÑ sannipÈteti. Tato bhikkh|hi “kena saÑgho sannipÈtito”ti vutte 
“mayÈ”ti vadati. KasmÈ sannipÈtitoti. Hiyyo adhikaraÓaÑ dubbinicchitaÑ, 
tamahaÑ vinicchinissÈmÊti. TvaÑ pana hiyyo kuhiÑ gatoti. 
Anupasampannomhi bhante, ajja pana upasampannomhÊti. So vattabbo 
“idaÑ Èvuso tumhÈdisÈnaÑ BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ 
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‘tadahupasampanno ukkoÔeti, ukkoÔanakaÑ pÈcittiyan’ti, gaccha ÈpattiÑ 
desehÊ”ti. Œgantukepi eseva nayo. 

 KÈrakoti ekaÑ saÑghena saddhiÑ adhikaraÓaÑ vinicchinitvÈ 
pariveÓagataÑ parÈjitÈ bhikkh| vadanti “kissa bhante tumhehi evaÑ 
vinicchitaÑ adhikaraÓaÑ, nanu evaÑ vinicchinitabban”ti. So kasmÈ 
paÔhamaÑyeva evaÑ na vaditthÈti taÑ adhikaraÓaÑ ukkoÔeti. EvaÑ yo 
kÈrako ukkoÔeti, tassÈpi ukkoÔanakaÑ pÈcittiyaÑ. ChandadÈyakoti eko 
adhikaraÓavinicchaye chandaÑ datvÈ sabhÈge bhikkh| parÈjayaÑ patvÈ 
Ègate ma~kubh|te disvÈ “sve dÈni ahaÑ vinicchinissÈmÊ”ti saÑghaÑ 
sannipÈtetvÈ “kasmÈ sannipÈtesÊ”ti vutte hiyyo adhikaraÓaÑ 
dubbinicchitaÑ, tamahaÑ ajja vinicchinissÈmÊti. Hiyyo pana tvaÑ kattha 
gatoti. ChandaÑ datvÈ nisinnomhÊti. So vattabbo “idaÑ Èvuso 
tumhÈdisÈnaÑ BhagavatÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒatttaÑ ‘chandadÈyako ukkoÔeti, 
ukkoÔanakaÑ pÈcittiyan’ti, gaccha ÈpattiÑ desehÊ”ti. 
 

AdhikaraÓanidÈnÈdivaÓÓanÈ 

 342. VivÈdÈdhikaraÓaÑ kiÑnidÈnanti-ÈdÊsu kiÑ nÈdÈnamassÈti kiÑ 
nidÈnaÑ. Ko samudayo assÈti kiÑsamudayaÑ. KÈ jÈti assÈti kiÑ jÈtikaÑ. 
Ko pabhavo assÈti kiÑ pabhavaÑ. Ko sambhÈro assÈti kiÑ sambhÈraÑ. 
KiÑ samuÔÔhÈnaÑ assÈti kiÑ samuÔÔhÈnaÑ. SabbÈnetÈni 
kÈraÓavevacanÈniyeva. 

 VivÈdanidÈnanti-ÈdÊsupi aÔÔhÈrasabhedakaravatthusa~khÈto vivÈdo 
nidÈnametassÈti vivÈdanidÈnaÑ. VivÈdaÑ nissÈya 
uppajjanakavivÈdavasenetaÑ vuttaÑ. AnuvÈdo nidÈnaÑ assÈti 
anuvÈdanidÈnaÑ. Idampi anuvÈdaÑ nissÈya uppajjanaka-anuvÈdavasena 
vuttaÑ. Œpatti nidÈnaÑ assÈti ÈpattinidÈnaÑ. ŒpattÈdhikaraÓapaccayÈ 
catasso Èpattiyo ÈpajjatÊti evaÑ ÈpattiÑ nissÈya uppajjanaka-ÈpattivasenetaÑ 
vuttaÑ. KiccayaÑ nidÈnamassÈti kiccayanidÈnaÑ, catubbidhaÑ 
saÑghakammaÑ kÈraÓamassÈti attho. UkkhittÈnuvattikÈya bhikkhuniyÈ 
yÈvatatiyaÑ samanubhÈsanÈdÊnaÑ kiccaÑ nissÈya uppajjanakakiccÈnaÑ 
vasenetaÑ vuttaÑ. AyaÑ catunnampi adhikaraÓÈnaÑ vissajjanapakkhe 
ekapadayojanÈ. EtenÈnusÈrena sabbapadÈni yojetabbÈni. 
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 DutiyapucchÈya hetunidÈnanti-Èdimhi vissajjane navannaÑ 
kusalÈkusalÈbyÈkatahet|naÑ vasena hetunidÈnÈditÈ veditabbÈ. 
TatiyapucchÈya vissajjane byaÒjanamattaÑ nÈnaÑ. Hetuyeva hi ettha 
paccayoti vutto. 
 
 343. M|lapucchÈya vissajjane dvÈdasa m|lÈnÊti kodha-
upanÈhayugaÄakÈdÊni cha vivÈdÈm|lÈni lobhadosamohÈ tayo, 
alobhÈdosÈmohÈ tayoti imÈni ajjhattasantÈnappavattÈni dvÈdasa m|lÈni. 
Cuddasa m|lÈnÊti tÈneva dvÈdasa kÈyavÈcÈhi saddhiÑ cuddasa honti. Cha 
m|lÈnÊti kÈyÈdÊni cha samuÔÔhÈnÈni. 

 SamuÔÔhÈnapucchÈya vissajjane aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni 
samuÔÔhÈnÈni, taÑ hi etesu aÔÔhÈrasasu bhedakaravatth|su samuÔÔhÈti, etehi 
vÈ kÈraÓabh|tehi samuÔÔhÈti. TenassetÈni samuÔÔhÈnÈni vuccanti. Esanayo 
sabbattha. 
 
 344. VivÈdÈdhikaraÓaÑ ÈpattÊti-Èdibhede ekena adhikaraÓena 
kiccÈdhikaraÓenÈti idaÑ yena adhikaraÓena sammanti, taÑ dassetuÑ 
vuttaÑ, na panetÈni ekaÑsato kiccÈdhikaraÓeneva sammanti. Na hi 
puggalassa santike desentassa kiccÈdhikaraÓaÑ nÈma atthi. 

 Na katamena samathenÈti sÈvasesÈpatti viya na sammati. Na hi sakkÈ 
sÈ desetuÑ, na tato vuÔÔhÈya suddhante patiÔÔhÈtuÑ. 
 
 348. VivÈdÈdhikaraÓaÑ hoti anuvÈdÈdhikaraÓanti-Èdi nayo uttÈnoyeva. 
 
 349. Tato paraÑ yattha sativinayoti-ÈdikÈ sammukhÈvinayaÑ 
amuÒcitvÈ cha yamakapucchÈ vuttÈ, tÈsaÑ vissajjaneneva attho pakÈsito. 
 
 351. SaÑsaÔÔhÈdipucchÈnaÑ vissajjane saÑsaÔÔhÈti 
sativinayakammavÈcÈkkhaÓasmiÑ yeva dvinnampi samathÈnaÑ siddhattÈ 
sammukhÈvinayoti vÈ, sativinayoti vÈ ime dhammÈ saÑsaÔÔhÈ, no 
visaÑsaÔÔhÈ. YasmÈ pana kadalikkhandhe pattavaÔÔÊnaÑ viya na sakkÈ tesaÑ 
vinibbhujitvÈ nÈnÈkaraÓaÑ dassetuÑ, tena 
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vuttaÑ “na ca labbhÈ imesaÑ dhammÈnaÑ vinibbhujitvÈ vinibbhujitvÈ 
nÈnÈkaraÓaÑ paÒÒÈpetun”ti, esa nayo sabbattha. 

SattasamathanidÈnavaÓÓanÈ 

 352. KiÑnidÈnoti pucchÈvissajjane nidÈnaÑ nidÈnamassÈti 
nidÈnanidÈno. Tattha saÑghasammukhatÈ, dhammasammukhatÈ, 
vinayasammukhatÈ, puggalasammukhatÈti idaÑ sammukhÈvinayassa 
nidÈnaÑ. Sativepullapatto khÊÓÈsavo laddhupavÈdo sativinayassa nidÈnaÑ. 
Ummattako bhikkhu am|Ähavinayassa nidÈnaÑ. Yo ca deseti, yassa ca 
deseti, ubhinnaÑ sammukhÊbhÈvo paÔiÒÒÈtakaraÓassa nidÈnaÑ. 
BhaÓÉanajÈtÈnaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ asakkuÓeyyatÈ 
yebhuyyasikÈya nidÈnaÑ. PÈpussanno puggalo tassapÈpiyasikÈya nidÈnaÑ. 
BhaÓÉanajÈtÈnaÑ bahu assÈmaÓaka-ajjhÈcÈro tiÓavatthÈrakassa nidÈnaÑ. 
HetupaccayavÈrÈ vuttanayÈ eva. 

 353. M|lapucchÈya vissajjanaÑ uttÈnameva. SamuÔÔhÈnapucchÈya 
kiÒcÈpi “sattannaÑ samathÈnaÑ katame chattiÑsa samuÔÔhÈnÈ”ti vuttaÑ, 
sammukhÈvinayassa pana kammasa~gahÈbhÈvena samuÔÔhÈnÈbhÈvato 
channaÑyeva samathÈnaÑ cha samuÔÔhÈnÈni vibhattÈni. Tattha kammassa 
kiriyÈti Òatti veditabbÈ. KaraÓanti tassÈyeva ÒattiyÈ ÔhapetabbakÈle 
ÔhapanaÑ. Upagamananti sayaÑ upagamanaÑ, attanÈyeva tassa kammassa 
karaÓanti attho. Ajjhupagamananti ajjhesanupagamanaÑ, aÒÒaÑ 
saddhivihÈrikÈdikaÑ “idaÑ kammaÑ karohÊ”ti ajjhesananti attho. 
AdhivÈsanÈti “ruccati me ekaÑ karotu saÑgho”ti evaÑ adhivÈsanÈ, 
chandadÈnanti attho. AppaÔikkosanÈti “na metaÑ khamati, mÈ evaÑ 
karothÈ”ti appaÔisedhanÈ. Iti channaÑ chakkÈnaÑ vasena chattiÑsa 
samuÔÔhÈnÈ veditabbÈ. 

SattasamathanÈnÈtthÈdivaÓÓanÈ 

 354. NÈnÈtthapucchÈvissajjanaÑ uttÈnameva. 
AdhikaraÓapucchÈvissajjane ayaÑ vivÈdo no adhikaraÓanti ayaÑ 
mÈtÈputtÈdÊnaÑ vipÈdo viruddhavÈdattÈ vivÈdo nÈma hoti, samathehi pana 
adhikaraÓÊtÈya abhÈvato adhikaraÓaÑ na hoti. AnuvÈdÈdÊsupi eseva nayo. 
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 

AdhikaraÓabhedavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



         

DutiyagÈthÈsa~gaÓika 
 

CodanÈdipucchÈvissajjanÈvaÓÓanÈ 

 359. DutiyagÈthÈsa~gaÓiyaÑ codanÈti vatthuÒca ÈpattiÒca dassetvÈ 
codanÈ. SÈraÓÈti dosasÈraÓÈ. SaÑgho kimatthÈyÈti saÑghasannipÈto 
kimatthÈya. MatikammaÑ pana kissa kÈraÓÈti matikammaÑ vuccati 
mantaggahaÓaÑ, taÑ kissa kÈraÓÈti attho. 

 CodanÈ sÈraÓatthÈyÈti vuttappakÈrÈ codanÈ tena cuditakapugalena 
codakadosasÈraÓatthÈya. NiggahatthÈya sÈraÓÈti dosasÈraÓÈ pana tassa 
puggalassa niggahatthÈya. SaÑgho pariggahatthÈyÈti tattha sannipatito 
saÑgho vinicchayapariggahaÓatthÈya, dhammÈdhammaÑ tulanatthÈya 
suvinicchitadubbinicchitaÑ jÈnanatthÈyÈti attho. MatikammaÑ pana 
pÈÔiyekkanti suttantikattherÈnaÒca vinayadharattherÈnaÒca mantaggahaÓaÑ 
pÈÔekkaÑ pÈÔekkaÑ vinicchayasanniÔÔhÈpanatthaÑ. 

 MÈ kho paÔighanti cuditake vÈ codake vÈ kopaÑ mÈ janayi. Sace 
anuvijjako tuvanti sace tvaÑ saÑghamajjhe otiÓÓaÑ adhikaraÓaÑ 
vinicchituÑ nisinno vinayadharo. 

 ViggÈhikanti na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsÊti-
ÈdinayappavattaÑ. AnatthasaÑhitanti yÈ1 anatthaÑ janayati, parisaÑ 
khobhetvÈ uÔÔhÈpeti, evar|piÑ kathaÑ mÈ abhaÓi. Sutte vinaye vÈti-ÈdÊsu 
suttaÑ nÈma Ubhatovibha~go. Vinayo nÈma Khandhako. Anulomo nÈma 
parivÈro. PaÒÒattaÑ nÈma sakalaÑ VinayapiÔakaÑ. AnulomikaÑ nÈma 
cattÈro mahÈpadesÈ. 

 AnuyogavattaÑ nisÈmayÈti anuyuÒjanavattaÑ nisÈmehi. Kusalena 
buddhimatÈ katanti chekena paÓÉitena ÒÈÓapÈramippattena BhagavatÈ 
nÊharitvÈ ÔhapitaÑ. Suvuttanti supaÒÒÈpitaÑ. SikkhÈpadÈnulomikanti 
sikkhÈpadÈnaÑ anulomaÑ. AyaÑ tÈva padattho. AyaÑ panettha 
sÈdhippÈyasa~khepavaÓÓanÈ, sace tvaÑ anuvijjako, mÈ sahassÈ bhaÓi, mÈ 
anatthasaÑhitaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. YÈya (Ka) 
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viggÈhikakathaÑ bhaÓi. YaÑ pana kusalena buddhimatÈ LokanÈthena etesu 
suttÈdÊsu anuyogavattaÑ kathaÑ supaÒÒattaÑ sabbasikkhÈpadÈnaÑ 
anulomaÑ, taÑ nisÈmaya taÑ upadhÈrehÊti. GatiÑ na nÈsento 
samparÈyikanti attano samparÈye sugatinibbattiÑ anÈsento anuyogavattaÑ 
nisÈmaya. Yo hi taÑ anisÈdhetvÈ anuyuÒjati, so samparÈyikaÑ attano gatiÑ 
nÈseti, tasmÈ tvaÑ anÈsento nisÈmayÈti attho. IdÈni taÑ anuyogavattaÑ 
dassetuÑ hitesÊti-ÈdimÈha. Tattha hitesÊti hitaÑ esanto gavesanto, mettaÒca 
mettÈpubbabhÈgaÒca upaÔÔhapetvÈti attho. KÈlenÈti yuttapattakÈlena, 
ajjhesitakÈleyeva tava bhÈre kate anuyuÒjÈti attho. 

 SahasÈ vohÈraÑ mÈ padhÈresÊti yo etesaÑ sahasÈ vohÈro hoti, sahasÈ 
bhÈsitaÑ, taÑ mÈ padhÈresi mÈ gaÓhittha. 

 PaÔiÒÒÈnusandhitena kÈrayeti ettha anusandhitanti kathÈnusandhi 
vuccati, tasmÈ paÔiÒÒÈnusandhinÈ kÈraye, kathÈnusandhiÑ sallakkhetvÈ 
paÔiÒÒÈya kÈrayeti attho. Atha vÈ paÔiÒÒÈya ca anusandhitena ca kÈraye. 
LajjiÑ paÔiÒÒÈya kÈraye, alajjiÑ vattÈnusandhinÈti attho. TasmÈ eva paÔiÒÒÈ 
lajjÊs|ti gÈthamÈha. Tattha vattÈnusandhitena kÈrayeti vattÈnusandhinÈ 
kÈraye, yÈ assa vattena saddhiÑ paÔiÒÒÈ sandhiyati, tÈya paÔiÒÒÈya kÈrayeti 
attho. 

 SaÒciccÈti jÈnanto Èpajjati, parig|hatÊti nig|hati na deseti na vuÔÔhÈti. 

 SÈ ahampi jÈnÈmÊti yaÑ tumhehi vuttaÑ, taÑ saccaÑ, ahampi naÑ 
evameva jÈnÈmi. AÒÒaÒca tÈhanti aÒÒaÒca taÑ ahaÑ pucchÈmi. 

 PubbÈparaÑ na jÈnÈtÊti purekathitaÒca pacchÈkathitaÒca na jÈnÈti. 
Akovidoti tasmiÑ pubbÈpare akusalo. AnusandhivacanapathaÑ na jÈnÈtÊti 
kathÈnusandhivacanaÑ vinicchayÈnusandhivacanaÒca na jÈnÈti. 

 SÊlavipattiyÈ codetÊti dvÊhi Èpattikkhandhehi codeti. ŒcÈradiÔÔhiyÈti 
ÈcÈravipattiyÈ ce diÔÔhivipattiyÈ ca, ÈcÈravipattiyÈ codento 
paÒcahÈpattikkhandhehi codeti, diÔÔhivipattiyÈ
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codento micchÈdiÔÔhiyÈ ceva antaggÈhikadiÔÔhiyÈ ca codeti. ŒjÊvenapi 
codetÊti ÈjÊvahetupaÒÒattehi chahi sikkhÈpadehi codeti. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
 

 
DutiyagÈthÈsa~gaÓikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  
  

CodanÈkaÓÉa 
 

AnuvijjakakiccavaÓÓanÈ 

 360-361. IdÈni evaÑ uppannÈya codanÈya vinayadharena 
kattabbakiccaÑ dassetuÑ anuvijjakenÈti-Èdi ÈraddhaÑ. Tattha diÔÔhaÑ 
diÔÔhenÈti gÈthÈya ayamattho, ekeneko mÈtugÈmena saddhiÑ ekaÔÔhÈnato 
nikkhamanto vÈ pavisanto vÈ diÔÔho, so taÑ pÈrÈjikena codeti, itaro tassa 
dassanaÑ anujÈnÈti. TaÑ pana dassanaÑ paÔicca pÈrÈjikaÑ upeti na 
paÔijÈnÈti. Evamettha yaÑ tena diÔÔhaÑ, taÑ tassa “diÔÔho mayÈ”ti iminÈ 
diÔÔhavacanena sameti. YasmÈ pana itaro taÑ dassanaÑ paÔicca dosaÑ na 
paÔijÈnÈti, tasmÈ asuddhaparisa~kito hoti, am|lakaparisa~kitoti attho. Tassa 
puggalassa “suddho ahan”ti paÔiÒÒÈya tena saddhiÑ uposatho kÈtabbo. 
SesagÈthÈdvayepi eseva nayo. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

AnuvijjakakiccavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
CodakapucchÈvissajjanÈvaÓÓanÈ 

 362-363. CodanÈya ko ÈdÊti-ÈdipucchÈnaÑ vissajjane sacce ca akuppe 
cÈti sacce patiÔÔhÈtabbaÑ akuppe ca. YaÑ kataÑ vÈ na kataÑ vÈ, tadeva 
vattabbaÑ, na ca codake vÈ anuvijjake vÈ saÑghe vÈ kopo uppÈdetabbo. 
OtiÓÓÈnotiÓÓaÑ jÈnitabbanti otiÓÓaÒca anotiÓÓaÒca vacanaÑ jÈnitabbaÑ. 
TatrÈyaÑ jÈnanavidhi, ettakÈ1 codakassa pubbakathÈ, ettakÈ pacchimakathÈ, 
ettakÈ cuditakassa pubbakathÈ, ettakÈ pacchimakathÈti jÈnitabbÈ. Codakassa 
pamÈÓaÑ gaÓhitabbaÑ, cuditakassa pamÈÓaÑ gaÓhitabbaÑ, anuvijjakassa 
pamÈÓaÑ gaÓhitabbaÑ, anuvijjako appamattakampi ahÈpento “Èvuso 
samannÈharitvÈ ujuÑ katvÈ ÈharÈ”ti vattabbo, saÑghena evaÑ 
paÔipajjitabbaÑ. Yena dhammena yena vinayena yena satthusÈsanena taÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasammatÊti ettha Dhammoti bh|taÑ vatthu. Vinayoti 
codanÈ ceva sÈraÓÈ ca. SatthusÈsananti ÒattisampadÈ ceva 
______________________________________________________________ 
 1. EttikÈ (SÊ) 
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anussÈvanasampadÈ ca. Etena hi dhammena ca vinayena ca SatthusÈsanena 
ca adhikaraÓaÑ v|pasamati, tasmÈ anuvijjakena bh|tena vatthunÈ codetvÈ 
ÈpattiÑ sÈretvÈ ÒattisampadÈya ceva anussÈvanasampadÈya ca taÑ 
adhikaraÓaÑ v|pasametabbaÑ, anuvijjakena evaÑ paÔipajjitabbaÑ. 
Sesamettha uttÈnameva. 
 
 364. Uposatho kimatthÈyÈti-ÈdipucchÈvissajjanampi uttÈnameva. 
AvasÈnagÈthÈsu there ca paribhÈsatÊti avamaÒÒaÑ karonto “kiÑ ime 
jÈnantÊ”ti paribhÈsati. Khato upahatindriyoti tÈya chandÈdigÈmitÈya tena ca 
paribhÈsanena attanÈ attanÈ khatattÈ khato. SaddhÈdÊnaÒca indriyÈnaÑ 
upahatattÈ upahatindriyo. NirayaÑ gacchati dummedho, na ca sikkhÈya 
gÈravÈti so khato upahatindriyo paÒÒÈya abhÈvato dummedho tÊsu sikkhÈsu 
asikkhanato na ca sikkhÈya gÈravo kÈyassa bhedÈ nirayameva upagacchati, 
tasmÈ na ca ÈmisaÑ nissÈya -pa- yathÈ dhammo tathÈ kareti. Tassattho, na 
ca ÈmisaÑ nissÈya kare, cuditakacodakesu hi aÒÒatarena dinnaÑ cÊvarÈdi-
ÈmisaÑ gaÓhanto ÈmisaÑ nissÈya karoti, evaÑ na kareyya. Na ca nissÈya 
puggalanti ayaÑ me upajjhÈyo vÈ Ècariyo vÈti-ÈdinÈ nayena chandÈdÊhi 
gacchanto puggalaÑ nissÈya karoti, evaÑ na kareyya. Atha kho ubhopete 
vivajjetvÈ yathÈ dhammo Ôhito, tatheva kareyyÈti. 

 UpakaÓÓakaÑ jappatÊti “evaÑ kathehi, mÈ evaÑ kathayitthÈ”ti 
kaÓÓam|le manteti. JimhaÑ pekkhatÊti dosameva gavesati. VÊtiharatÊti 
vinicchayaÑ hÈpeti. KummaggaÑ paÔisevatÊti ÈpattiÑ dÊpeti. 

 AkÈlena ca codetÊti anokÈse anajjhiÔÔhova codeti. PubbÈparaÑ na 
jÈnÈtÊti purimakathaÒca pacchimakathaÒca na jÈnÈti. 

 AnusandhivacanapathaÑ na jÈnÈtÊti 
kathÈnusandhivinicchayÈnusandhivasena vacanaÑ na jÈnÈti. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

CodanÈkaÓÉavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. JappetÊti (SyÈ, Ka) 

 



  
  

C|Äasa~gÈma 
 

Anuvijjakassa paÔipattivaÓÓanÈ 

 365. C|Äasa~gÈme sa~gÈmÈvacarena bhikkhunÈti sa~gÈmo vuccati 
adhikaraÓavinicchayatthÈya saÑghasannipÈto. Tatra hi attapaccatthikÈ ceva 
sÈsanapaccatthikÈ ca uddhammaÑ ubbinayaÑ Satthu sÈsanaÑ dÊpentÈ 
samosaranti VesÈlikÈ vajjiputtakÈ viya. Yo bhikkhu tesaÑ paccatthikÈnaÑ 
laddhiÑ madditvÈ sakavÈdadÊpanatthÈya tattha avacarati, ajjhogÈhetvÈ 
vinicchayaÑ pavatteti, so sa~gÈmÈvacaro nÈma Yasatthero viya. Tena 
sa~gÈmÈvacarena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamantena nÊcacittena 
saÑgho upasa~kamitabbo. NÊcacittenÈti mÈnaddhajaÑ nipÈtetvÈ 
nihatamÈnacittena. RajoharaÓasamenÈti pÈdapuÒchanasamena, yathÈ 
rajoharaÓassa saÑkiliÔÔhe vÈ asaÑkiliÔÔhe vÈ pÈde puÒchi yamÈne neva rÈgo 
na doso, evaÑ iÔÔhÈniÔÔhesu arajjantena adussantenÈti attho. YathÈpatir|pe 
Èsaneti yathÈpatir|paÑ ÈsanaÑ ÒatvÈ attano pÈpuÓanaÔÔhÈne therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ piÔÔhiÑ adassetvÈ nisÊditabbaÑ. AnÈnÈkathikenÈti nÈnÈvidhaÑ 
taÑ taÑ anatthakathaÑ akathentena. AtiracchÈnakathikenÈti 
diÔÔhasutamutampi rÈjakathÈdikaÑ tiracchÈnakathaÑ akathentena. SÈmaÑ 
vÈ dhammo bhÈsitabboti saÑghasannipÈtaÔÔhÈne kappiyÈkappiyanissitÈ vÈ 
r|pÈr|paparicchedasamathÈcÈravipassanÈcÈraÔÔhÈnanisajjavattÈdinissitÈ vÈ 
kathÈ dhammo nÈma, evar|po dhammo sayaÑ vÈ bhÈsitabbo, paro vÈ 
ajjhesitabbo. Yo bhikkhu tathÈr|piÑ kathaÑ kathetuÑ pahoti, so vattabbo 
“Èvuso saÑghamajjhamhi paÒhe uppanne tvaÑ katheyyÈsÊ”ti. Ariyo vÈ 
tuÓhÊbhÈvo nÈtimaÒÒitabboti ariyÈ tuÓhÊ nisÊdantÈ na bÈlaputhujjanÈ viya 
nisÊdanti, aÒÒataraÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈva nisÊdanti. Iti 
kammaÔÔhÈnamanasikÈravasena tuÓhÊbhÈvo ariyo tuÓhÊbhÈvo nÈma, so 
nÈtimaÒÒitabbo, kiÑ kammaÔÔhÈnanuyogenÈti nÈvajÈnitabbo, attano 
patir|paÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈva nisÊditabbanti attho. 

 Na upajjhÈyo pucchitabboti “ko nÈmo tuyhaÑ upajjhÈyo”ti na 
pucchitabbo. Esa nayo sabbattha. Na jÈtÊti “khattiyajÈtiyo tvaÑ 
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brÈhmaÓajÈtiyo”ti evaÑ jÈti na pucchitabbÈ. Na Ègamoti “dÊghabhÈÓakosi 
tvaÑ majjhimabhÈÓako”ti evaÑ Ègamo na pucchitabbo. Kulapadesopi 
khattiyakulÈdivaseneva veditabbo. Atrassa pemaÑ vÈ doso vÈti atra puggale 
etesaÑ kÈraÓÈnaÑ aÒÒataravasena pemaÑ vÈ bhaveyya doso vÈ. 

 No parisakappikenÈti1 parisakappakena parisÈnuvidhÈyakena na 
bhavitabbaÑ, yaÑ parisÈya ruccati, tadeva cetetvÈ kappetvÈ na 
kathetabbanti attho. Na hatthamuddÈ dassetabbÈti kathetabbe ca akathetabbe 
ca saÒÒÈjananatthaÑ hatthavikÈro na kÈtabbÈ. 

 AtthaÑ anuvidhiyantenÈti vinicchayapaÔivedhameva sallakkhentena 
“idaÑ suttaÑ upalabbhati2, imasmiÑ vinicchaye idaÑ vakkhÈmÊ”ti evaÑ 
paritulayantena nisÊditabbanti attho. Na ca ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbanti na ÈsanÈ 
vuÔÔhÈya sannipÈtamaÓÉale vicaritabbaÑ, vinayadhare uÔÔhite sabbÈ parisÈ 
uÔÔhahati. Na vÊtihÈtabbanti na vinicchayo hÈpetabbo. Na kummaggo 
sevitabboti na Èpatti dÊpetabbÈ. AsÈhasikena bhavitabbanti na sahasÈkÈrinÈ 
bhavitabbaÑ, sahasÈ duruttavacanaÑ na kathetabbanti attho. 
VacanakkhamenÈti duruttavÈcaÑ3 khamanasÊlena. HitaparisakkinÈti hitesinÈ 
hitagavesinÈ karuÓÈ ca karuÓÈpubbabhÈgo ca upaÔÔhÈpetabboti ayaÑ 
padadvayepi adhippÈyo. AnasuruttenÈti na asuruttena, asuruttaÑ vuccati 
viggÈhikakathÈsa~khÈtaÑ asundaravacanaÑ, taÑ na kathetabbanti attho. 
AttÈ pariggahetabboti vinicchinituÑ v|pasametuÑ sakkhissÈmi nu kho noti 
evaÑ attÈ pariggahetabbo, attano pamÈÓaÑ jÈnitabbanti attho. Paro 
pariggahetabboti “lajjiyÈ nu kho ayaÑ parisÈ, sakkÈ saÒÒÈpetuÑ, udÈhu 
no”ti evaÑ paro pariggahetabbÈ. 

 Codako pariggahetabboti “dhammacodako nu kho no”ti evaÑ 
pariggahetabbo. Cuditako pariggahetabboti “dhammacuditako nu kho no”ti 
evaÑ pariggahetabbo. Adhammacodako pariggahetabboti tassa pamÈÓaÑ 
jÈnitabbaÑ. Sesesupi eseva nayo. 
______________________________________________________________ 
 1. No parisakappiyenÈti (SÊ, SyÈ) 2. Labbhati (Ka) 
 3. DuruttavÈcÈ (SÊ) duruttavacanaÑ (Ka)
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vuttaÑ ahÈpentenÈti codakacuditakehi vuttavacanaÑ ahÈpentena. AvuttaÑ 
apakÈsentenÈti anosaÔaÑ vatthuÑ appakÈsentena. Mando hÈsetabboti1 
mando mom|ho paggaÓhitabbo, “nanu tvaÑ kulaputto”ti uttejetvÈ 
anuyogavattaÑ kathÈpetvÈ tassa anuyogo gaÓhitabbo. BhÊr| assÈsetabboti 
yassa saÑghamajjhaÑ vÈ gaÓamajjhaÑ vÈ anosaÔapubbattÈ sÈrajjaÑ 
uppajjati, tÈdiso “mÈ bhÈyi, vissaÔÔho kathehi, mayaÑ te upatthambhÈ 
bhavissÈmÈ”ti vatvÈpi anuyogavattaÑ kathÈpetabbo. CaÓÉo nisedhetabboti 
apasÈdetabbo tajjetabbo. Asuci vibhÈvetabboti alajjiÑ pakÈsetvÈ ÈpattiÑ 
desÈpetabbo. UjumaddavenÈti yo bhikkhu uju sÊlavÈ kÈyava~kÈdirahito, so 
maddaveneva upacaritabbo. Dhammesu ca puggalesu cÈti ettha yo 
dhammagaruko hoti, na puggalagaruko, ayameva dhammesu ca puggalesu 
ca majjhattoti veditabbo. 
 
 366. SuttaÑ saÑsandanatthÈyÈti-ÈdÊsu tena ca pana evaÑ 
sabrahmacÈrÊnaÑ piyamanÈpagarubhÈvanÊyena anuvijjakena samudÈhaÔesu 
suttÈdÊsu suttaÑ saÑsandanatthÈya, ÈpattÈnÈpattÊnaÑ saÑsandanatthanti 
veditabbaÑ. OpammaÑ nidassanatthÈyÈti opammaÑ atthadassanatthÈya. 
Attho viÒÒÈpanatthÈyÈti attho jÈnÈpanatthÈya. PaÔipucchÈ ÔhapanatthÈyÈti 
pucchÈ puggalassa ÔhapanatthÈya. OkÈsakammaÑ codanatthÈyÈti vatthunÈ 
vÈ ÈpattiyÈ vÈ codanatthÈya. CodanÈ sÈraÓatthÈyÈti dosÈdosaÑ 
sarÈpanatthÈya. SÈraÓÈ savacanÊyatthÈyÈti dosÈdosasÈraÓÈ 
savacanÊyakaraÓatthÈya. SavacanÊyaÑ palibodhatthÈyÈti savacanÊyaÑ 
“imamhÈ ÈvÈsÈ paraÑ2 mÈ pakkamÊ”ti evaÑ palibodhatthÈya3. Palibodho 
vinicchayatthÈyÈti vinicchayaÑ pÈpanatthÈya4. Vinicchayo santÊraÓatthÈyÈti 
dosÈdosaÑ santÊraÓatthÈya tulanatthÈya. SantÊraÓaÑ 
ÔhÈnÈÔÔhÈnagamanatthÈyÈti Èpatti-anÈpattigarukalahukÈpattijÈnanatthÈya. 
SaÑghosampariggahasampaÔicchanatthÈyÈti 
vinicchayasampaÔiggahaÓatthÈya5 ca 
suvinicchitadubbinicchitabhÈvajÈnanatthÈya cÈti attho. PaccekaÔÔhÈyino 
avisaÑvÈdakaÔÔhÈyinoti 
______________________________________________________________ 
 1. PahÈsetabboti (SÊ) 2. Ekapadampi (SyÈ) 3. ®hapanatthÈya (SyÈ) 
 4. VinicchayaÔÔhÈpanatthÈya (SyÈ) 5. SampaÔiggahaÓatthÈya (SÊ) 
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issariyÈdhipaccajeÔÔhakaÔÔhÈne ca avisaÑvÈdakaÔÔhÈne ca ÔhitÈ, na te 
apasÈdetabbÈti attho. 

 IdÈni ye mandÈ mandabuddhino evaÑ vadeyyuÑ “vinayo nÈma 
kimatthÈyÈ”ti, tesaÑ vacanokÈsapidahanatthamattaÑ1 dassetuÑ vinayo 
saÑvaratthÈyÈti-ÈdimÈha. Tattha vinayo saÑvaratthÈyÈti sakalÈpi 
vinayapaÒÒatti kÈyavacÊdvÈrasaÑvaratthÈya. ŒjÊvavisuddhipariyosÈnassa 
sÊlassa upanissayo hoti, paccayo hotÊti attho. Esa nayo sabbattha. Apicettha 
avippaÔisÈroti pÈpapuÒÒÈnaÑ katÈkatavasena cittavippaÔisÈrÈbhÈvo. 
PÈmujjanti dubbalÈ taruÓapÊti. PÊtÊti balavÈ bahalapÊti. PassaddhÊti 
kÈyacittadarathapaÔippassaddhi. Sukhanti kÈyikacetasikasukhaÑ. TaÑ hi 
duvidhampi samÈdhissa upanissayapaccayo hoti. SamÈdhÊti cittekaggatÈ. 
YathÈbh|taÒÈÓadassananti taruÓavipassanÈ, udayabbayaÒÒÈÓassetaÑ 
adhivacanaÑ. CittekaggatÈ hi taruÓavipassanÈya upanissayapaccayo hoti. 
NibbidÈti sikhÈpattÈ vuÔÔhÈnagÈminibalavavipassanÈ. VirÈgoti ariyamaggo. 
VimuttÊti arahattaphalaÑ. Catubbidhopi hi ariyamaggo arahattaphalassa 
upanissayapaccayo hoti. VimuttiÒÈÓadassananti paccavekkhaÓÈÒÈÓaÑ. 
VimuttiÒÈÓadassanaÑ anupÈdÈparinibbÈnatthÈyÈti 
apaccayaparinibbÈnatthÈya. ApaccayaparinibbÈnassa hi taÑ paccayo hoti, 
tasmiÑ anuppatte avassaÑ parinibbÈyitabbatoti. EtadatthÈ kathÈti ayaÑ 
vinayakathÈ nÈma etadatthÈ. MantanÈti vinayamantanÈ eva. UpanisÈti ayaÑ 
“vinayo saÑvaratthÈyÈ”ti-ÈdikÈ paramparapaccayatÈpi etadatthÈya. 
SotÈvadhÈnanti imissÈ paramparapaccayakathÈya sotÈvadhÈnaÑ imaÑ 
kathaÑ sutvÈ yaÑ uppajjati ÒÈÓaÑ, tampi etadatthÈya. YadidaÑ anupÈdÈ 
cittassa vimokkhoti yo ayaÑ cat|hi upÈdÈnehi anupÈdiyitvÈ cittassa 
arahattaphalasa~khÈto vimokkho, sopi etadatthÈya, 
apaccayaparinibbÈnatthÈya evÈti attho. 
 
 367. AnuyogavattagÈthÈsu paÔhamagÈthÈ vuttatthÈ eva. 

 VatthuÑ vipattiÑ ÈpattiÑ, nidÈnaÑ ÈkÈra-akovido. PubbÈparaÑ na 
jÈnÈtÊti “vatthun”ti-ÈdÊni “na jÈnÈtÊ”ti padena sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. ...pidahanatthaÑ atthaÑ (SyÈ, Ka) 
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“akovido”ti padassa “sa ve tÈdisako”ti iminÈ sambandho. TasmÈ ayamettha 
yojanÈ, yo bhikkhu pÈrÈjikÈdÊnaÑ vatthuÑ na jÈnÈti, catubbidhaÑ vipattiÑ 
na jÈnÈti, sattavidhaÑ ÈpattiÑ na jÈnÈti, idaÑ sikkhÈpadaÑ asukasmiÑ1 
nÈma nagare paÒÒattanti evaÑ nidÈnaÑ na jÈnÈti, idaÑ purimavacanaÑ 
idaÑ pacchimavacananti pubbÈparaÑ na jÈnÈti, idaÑ kataÑ idaÑ akatanti 
katÈkataÑ na jÈnÈti. Samena cÈti teneva pubbÈparaÑ ajÈnanassa samena2 
aÒÒÈÓena, katÈkataÑ na jÈnÈtÊti vuttaÑ hoti. EvaÑ tÈva na jÈnÈtipadena 
saddhiÑ sambandho veditabbo. YaÑ panetaÑ ÈkÈra-akovidoti vuttaÑ, tattha 
ÈkÈra-akovidoti kÈraÓÈkÈraÓe akovido. Iti yvÈyaÑ vatthu-ÈdÊnipi na jÈnÈti, 
ÈkÈrassa ca akovido, sa ve tÈdisako bhikkhu apaÔikkhoti vuccati. 

 KammaÒca adhikaraÓaÒcÈti imesampi padÈnaÑ na jÈnÈtÊti padeneva 
sambandho. AyaÑ panettha yojanÈ, tatheva iti yvÈyaÑ kammaÒca jÈnÈti, 
adhikaraÓaÒca na jÈnÈti, sattappakÈre samathe cÈpi akovido, rÈgÈdÊhi pana 
ratto duÔÔho ca m|Äho ca, bhayena bhayÈ gacchati, sammohena mohÈ 
gacchati, rattattÈ pana duÔÔhattÈ ca chandÈ dosÈ ca gacchati, paraÑ 
saÒÒÈpetuÑ asamatthatÈya na ca saÒÒattikusalo, kÈraÓÈkÈraÓadassane 
asamatthatÈya nijjhattiyÈ ca akovido, attano sadisÈya parisÈya laddhattÈ 
laddhapakkho, hiriyÈ paribÈhirattÈ ahiriko, kÈÄakehi kammehi 
samannÈgatattÈ kaÓhakammo, dhammÈdariyapuggalÈdariyÈnaÑ abhÈvato 
anÈdaro, sa ve tÈdisako bhikkhu apaÔikkhoti vuccati, na paÔikkhitabbo na 
oloketabbo, na sammannitvÈ issariyÈdhipaccajeÔÔhakaÔÔhÈne Ôhapetabboti 
attho. SukkapakkhagÈthÈnampi yojanÈnayo vuttanayeneva veditabboti. 
 

 
C|Äasa~gÈmavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. AmukasmiÑ (Ka) 2. AjÈnanasamena (Ka) ajÈnantassa samena (SyÈ)

 



         

MahÈsa~gÈma 
 

Voharantena jÈnitabbÈdivaÓÓanÈ 

 368-374. MahÈsa~gÈme vatthuto vÈ vatthuÑ sa~kamatÊti 
paÔhamapÈrÈjikavatthu mayÈ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈti vatvÈ puna 
pucchiyamÈno nighaÑsiyamÈno “na mayÈ paÔhamapÈrÈjikassa vatthu 
diÔÔhaÑ, na sutaÑ, dutiyapÈrÈjikassa vatthu diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ”ti vadati. 
Eteneva nayena sesavatthusa~kamanaÑ vipattito vipattisa~kamanaÑ Èpattito 
Èpattisa~kamanaÒca veditabbaÑ. Yo pana “neva mayÈ diÔÔhaÑ na sutan”ti 
vatvÈ pacchÈ “mayÈpetaÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ”ti vadati, “diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ 
vÈ”ti vatvÈ pacchÈ “na diÔÔhaÑ vÈ na sutaÑ vÈ”ti vadati. AyaÑ avajÈnitvÈ 
paÔijÈnÈti, paÔijÈnitvÈ avajÈnÈtÊti veditabbÈ. Eseva aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati 
nÈma. 
 
 375. VaÓÓÈvaÓÓoti nÊlÈdivaÓÓÈvaÓÓavasena sukkavissaÔÔhisikkhÈpadaÑ 
vuttaÑ. VacanamanuppadÈnanti1 saÒcarittaÑ vuttaÑ. 
KÈyasaÑsaggÈdittayaÑ sar|peneva vuttaÑ. Iti imÈni paÒca 
methunadhammassa pubbabhÈgo pubbapayogoti veditabbÈni. 
 
 376. CattÈri apalokanakammÈnÊti adhammenavaggÈdÊni. Sesesupi eseva 
nayo. Iti cattÈri catukkÈni soÄasa honti. 
 

Agati-agantabbavaÓÓanÈ 

 379. Bahujana-ahitÈya paÔipanno hotÊti vinayadharena hi evaÑ 
chandÈdigatiyÈ adhikaraÓe vinicchite tasmiÑ vihÈre saÑgho dvidhÈ bhijjati, 
ovÈd|pajÊviniyo bhikkhuniyopi dve bhÈgÈ honti, upÈsakÈpi upÈsikÈyopi 
dÈrakÈpi dÈrikÈyopi tesaÑ ÈrakkhadevatÈpi tatheva dvidhÈ bhijjanti, tato 
bhummadevatÈ ÈdiÑ katvÈ yÈva AkaniÔÔhabrahmÈno dvÊdhÈva honti. Tena 
vuttaÑ “bahujana-ahitÈya paÔipanno hoti -pa- dukkhÈya devamanussÈnan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DhanamanappadÈnanti (Ka) 
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 382. Visamanissitoti visamÈni kÈyakammÈdÊni nissito. Gahananissitoti 
micchÈdiÔÔhi-antaggÈhikadiÔÔhisa~khÈtaÑ gahaÓaÑ nissito. Balavanissitoti 
balavante abhiÒÒÈte bhikkh| nissito. 
 
 393. Tassa avajÈnantoti tassa vacanaÑ avajÈnanto. Upayogatthe vÈ 
sÈmivacanaÑ, taÑ avajÈnantoti attho. 
 
 394. YaÑ atthÈyÈti yadatthÈya. TaÑ atthanti so attho. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
 

 
MahÈsa~gÈmavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 



         

Kathinabheda 
 

Kathina-atthatÈdivaÓÓanÈ 

 403. Kathine aÔÔha mÈtikÈti Khandhake vuttÈ pakkamanantikÈdikÈ aÔÔha. 
PalibodhÈnisaÑsÈpi pubbe vuttÈ eva. 
 
 404. PayogassÈti cÊvaradhovanÈdino sattavidhassa 
pubbakaraÓassatthÈya yo udakÈharaÓÈdiko payogo kayirati, tassa payogassa. 
Katame dhammÈ anantarapaccayena paccayoti anÈgatavasena anantarÈ 
hutvÈ katame dhammÈ paccayÈ hontÊti attho. SamanantarapaccayenÈti suÔÔhu 
anantarapaccayena. Anantarapaccayameva ÈsannataraÑ katvÈ pucchati. 
NissayapaccayenÈti uppajjamÈnassa payogassa nissayaÑ ÈdhÈrabhÈvaÑ 
upagatÈ viya hutvÈ katame dhammÈ paccayÈ hontÊti attho. 
UpanissayapaccayenÈti upetena nissayapaccayena, nissayapaccayameva 
upagatataraÑ katvÈ pucchati. PurejÈtapaccayenÈti iminÈ paÔhamaÑ 
uppannassa paccayabhÈvaÑ pucchati. PacchÈjÈtapaccayenÈti iminÈ pacchÈ 
uppajjanakassa paccayabhÈvaÑ pucchati. SahajÈtapaccayenÈti iminÈ 
apubbaÑ acarimaÑ uppajjamÈnÈnaÑ paccayabhÈvaÑ pucchati. 
PubbakaraÓassÈti dhovanÈdino pubbakaraÓassa. PaccuddhÈrassÈti 
purÈÓasa~khÈÔi-ÈdÊnaÑ paccuddharaÓassa. AdhiÔÔhÈnassÈti 
kathinacÊvarÈdhiÔÔhÈnassa. AtthÈrassÈti kathinatthÈrassa. MÈtikÈnaÒca 
palibodhÈnaÒcÈti aÔÔhannaÑ mÈtikÈnaÑ dvinnaÒca palibodhÈnaÑ. 
VatthussÈti sa~ghÈÔi-Èdino kathinavatthussa. SesaÑ vuttanayameva. 

 EvaÑ yaÒca labbhati, yaÒca na labbhati, sabbaÑ pucchitvÈ idÈni yaÑ 
yassa labbhati, tadeva dassento pubbakaraÓaÑ payogassÈti-ÈdinÈ nayena 
vissajjanamÈha. Tassattho–yaÑ vuttaÑ “payogassa katame dhammÈ”ti-Èdi, 
tattha vuccate, pubbakaraÓaÑ payogassa anantarapaccayena paccayo, 
samanantaranissaya-upanissayapaccayena paccayo. Payogassa hi 
sattavidhampi pubbakaraÓaÑ yasmÈ tena payogena nipphÈdetabbassa 
pubbakaraÓassatthÈya so payogo kayirati, tasmÈ imehi cat|hi paccayehi 
paccayo hoti. PurejÈtapaccaye1 panesa uddiÔÔhadhammesu ekadhammampi 
______________________________________________________________ 
 1. PurejÈtapaccayo (Ka) 

 



 ParivÈra-aÔÔhakathÈ 213
  

na labhati, aÒÒadatthu pubbakaraÓassa sayaÑ1 purejÈtapaccayo hoti, payoge 
sati pubbakaraÓassa nipphajjanato. Tena vuttaÑ “payogo pubbakaraÓassa 
purejÈtapaccayena paccayo”ti. PacchÈjÈtapaccayaÑ pana labhati, tena 
vuttaÑ “pubbakaraÓaÑ payogassa pacchÈjÈtapaccayena paccayo”ti. PacchÈ 
uppajjanakassa hi pubbakaraÓassa atthÈya so payogo kayirati. 
SahajÈtapaccayaÑ pana mÈtikÈpalibodhÈnisaÑsasa~khÈte pannarasa 
dhamme ÔhapetvÈ aÒÒo payogÈdÊsu ekopi dhammo na labhati, te eva hi 
pannarasa dhammÈ saha kathinatthÈrena ekato nipphajjantÊti aÒÒamaÒÒaÑ 
sahajÈtapaccayÈ honti. Tena vuttaÑ “pannarasa dhammÈ sahajÈtapaccayena 
paccayo”ti. EtenupÈyena sabbapadavissajjanÈni veditabbÈni. 
 

PubbakaraÓanidÈnÈdivibhÈgavaÓÓanÈ 

 405. PubbakaraÓaÑ kiÑ nidÈnanti-ÈdipucchÈvissajjanaÑ uttÈnameva. 
 
 406-7. Payogo kiÑ niÑnidÈnoti-ÈdÊsu pucchÈdvayavissajjanesu 
hetunidÈno paccayanidÈnoti ettha cha cÊvarÈnÊ hetu ceva paccayo cÈti 
veditabbÈni. PubbapayogÈdÊnaÑ hi sabbesaÑ tÈniyeva hetu tÈni paccayo. 
Na hi chabbidhe cÊvare asati payogo atthi, na pubbakaraÓÈdÊni, tasmÈ 
“payogo hetunidÈno”ti-Èdi vuttaÑ. 
 
 408. Sa~gahavÈre vacÊbhedenÈti “imÈya sa~ghÈÔiyÈ, iminÈ 
uttarÈsa~gena, iminÈ antaravÈsakena kathinaÑ attharÈmÊ”ti etena 
vacÊbhedena. Katim|lÈdipucchÈvissajjane kiriyÈ majjheti paccuddhÈro ceva 
adhiÔÔhÈnaÒca. 
 
 411. VatthuvipannaÑ hotÊti akappiyadussaÑ hoti. KÈlavipannaÑ nÈma 
ajja dÈyakehi dinnaÑ sve saÑgho kathinatthÈrakassa deti. KaraÓavipannaÑ 
nÈma tadaheva chinditvÈ akataÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ (Ka)
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KathinÈdijÈnitabbavibhÈgavaÓÓanÈ 

 412. KathinaÑ jÈnitabbanti-ÈdipucchÈya vissajjane tesaÒÒeva 
dhammÈnanti yesu r|pÈdidhammesu sati kathinaÑ nÈma hoti, tesaÑ 
samodhÈnaÑ missÊbhÈvo. NÈmaÑ nÈmakammanti-ÈdinÈ pana ‘kathinan’ti 
idaÑ bah|su dhammesu nÈmamattaÑ, na paramatthato eko dhammo atthÊti 
dasseti. 

 CatuvÊsatiyÈ ÈkÈrehÊti “na ullikhitamattenÈ”ti-ÈdÊhi pubbe 
vuttakÈraÓehi. Sattarasahi ÈkÈrehÊti “ahatena atthataÑ hoti kathinan”ti-ÈdÊhi 
pubbe vuttakÈraÓehi. NimittakammÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ, sabbaÑ 
KathinakkhandhakavaÓÓanÈyaÑ vuttaÑ. 
 
 416. EkuppÈdÈ ekanirodhÈti uppajjamÈnÈpi ekato uppajjanti, 
nirujjhamÈnÈpi ekato nirujjhanti. EkuppÈdÈ nÈnÈnirodhÈti uppajjamÈnÈ 
ekato uppajjanti, nirujjhamÈnÈ nÈnÈ nirujjhanti. KiÑ vuttaÑ hoti, sabbepi 
atthÈrena saddhiÑ ekato uppajjanti, atthÈre hi sati uddhÈro nÈma. 
NirujjhamÈnÈ panettha purimÈ dve atthÈrena saddhiÑ ekato nirujjhanti, 
uddhÈrabhÈvaÑ pÈpuÓanti. AtthÈrassa hi nirodhÈ etesaÒca uddhÈrabhÈvo 
ekakkhaÓe hoti, itare nÈnÈ nirujjhanti. Tesu uddhÈrabhÈvaÑ pattesupi 
atthÈro tiÔÔhatiyeva. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya 
 

KathinabhedavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

PaÒÒattivaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  
  

UpÈlipaÒcaka 
 

AnissitavaggavaÓÓanÈ 

 417. UpÈlipaÒhesu katihi nu kho bhanteti pucchÈya ayaÑ sambandho. 
Thero kira rahogato sabbÈni imÈni paÒcakÈni ÈvajjetvÈ “BhagavantaÑ dÈni 
pucchitvÈ imesaÑ nissÈya vasanakÈdÊnaÑ atthÈya tantiÑ ÔhapessÈmÊ”ti 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ  
“katihi nu kho bhante”ti-ÈdinÈ nayena paÒhe pucchi. TesaÑ vissajjane 
uposathaÑ na jÈnÈtÊti navavidhaÑ uposathaÑ na jÈnÈti. UposathakammaÑ 
na jÈnÈtÊti adhammenavaggÈdibhedaÑ catubbidhaÑ uposathakammaÑ na 
jÈnÈti. PÈtimokkhaÑ na jÈnÈtÊti dve mÈtikÈ na jÈnÈti. PÈtimokkhuddesaÑ na 
jÈnÈtÊti bhikkh|naÑ paÒcavidhaÑ bhikkhunÊnaÑ catubbidhanti navavidhaÑ 
pÈtimokkhuddesaÑ na jÈnÈti. 

 PavÈraÓaÑ na jÈnÈtÊti navavidhaÑ pavÈraÓaÑ na jÈnÈti. 
PavÈraÓÈkammaÑ na jÈnÈtÊti adhammenavaggÈdibhedaÑ catubbidhaÑ 
pavÈraÓÈkammaÑ na jÈnÈti. 

 ŒpattÈnÈpattiÑ na jÈnÈtÊti tasmiÑ tasmiÑ sikkhÈpade niddiÔÔhaÑ 
ÈpattiÒca anÈpattiÒca na jÈnÈti. 

 Œpanno kammakatoti ÈpattiÑ Èpanno, tappaccayÈva saÑghena 
kammaÑ kataÑ hoti. 
 

NappaÔippassambhanavaggavaÓÓanÈ 

 420. KammaÑ nappaÔippassambhetabbanti ayaÑ yasmÈ anulomavatte 
na vattati, tasmÈ nÈssa kammaÑ paÔippassambhetabbaÑ, sarajjukova 
vissajjetabboti attho. 
 
 421. Sace UpÈli saÑgho samaggakaraÓÊyÈni kammÈni karotÊti sace 
samaggehi karaÓÊyÈni uposathÈdÊni kammÈni karoti. UposathapavÈraÓÈdÊsu 
hi ÔhitÈsu upatthambho na dÈtabbo. Sace hi saÑgho accayaÑ desÈpetvÈ 
saÑghasÈmaggiÑ karoti, tiÓavatthÈrakasamathaÑ vÈ katvÈ 
uposathapavÈraÓaÑ karoti, evar|paÑ samaggakaraÓÊyaÑ nÈma kammaÑ 
hoti. Tatra ceti sace tÈdise kamme bhikkhuno nakkhamati, 
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diÔÔhÈvikammampi katvÈ tathÈr|pÈ sÈmaggÊ upetabbÈ, evaÑ vilomaggÈho na 
gaÓhitabbo. Yatra pana uddhammaÑ ubbinayaÑ Satthu sÈsanaÑ dÊpenti, 
tattha diÔÔhÈvikammaÑ na vaÔÔati, paÔibÈhitvÈ pakkamitabbaÑ. 

 UssitamantÊ cÈti1 lobhadosamohamÈnussannaÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
kaÓhavÈco anatthakadÊpano. NissitajappÊti attano dhammatÈya ussadayuttaÑ 
bhÈsituÑ na sakkoti, atha kho “mayÈ saddhiÑ rÈjÈ evaÑ kathesi, 
asukamahÈmatto evaÑ kathesi, asuko nÈma mayhaÑ Ècariyo vÈ upajjhÈyo 
vÈ tepiÔako mayÈ saddhiÑ evaÑ kathesÊ”ti evaÑ aÒÒaÑ nissÈya jappati. Na 
ca bhÈsÈnusandhikusaloti kathÈnusandhivacane ca 
vinicchayÈnusandhivacane ca akusalo hoti. Na yathÈdhamme yathÈvinayeti 
na bh|tena vatthunÈ ÈpattiÑ sÈretvÈ codetÈ hoti. 

 UssÈdetÈ hotÊti “amhÈkaÑ Ècariyo mahÈtepiÔako 
paramadhammakathiko”ti-ÈdinÈ nayena ekaccaÑ ussÈdeti. Dutiyapade 
“ÈpattiÑ kiÑ so na jÈnÈtÊ”ti-ÈdinÈ ekaccaÑ apasÈdeti. AdhammaÑ gaÓhÈtÊti 
aniyyÈnikapakkhaÑ gaÓhÈti. DhammaÑ paÔibÈhatÊti niyyÈnikapakkhaÑ 
paÔibÈhati. SamphaÒca bahuÑ bhÈsatÊti bahuÑ niratthakakathaÑ katheti. 

 Pasayha pavattÈ hotÊti anajjhiÔÔho bhÈre anÈropite kevalaÑ mÈnaÑ 
nissÈya ajjhottharitvÈ anadhikÈre kathetÈ hoti. AnokÈsakammaÑ kÈretvÈti 
okÈsakammaÑ akaretvÈ pavattÈ hoti. Na yathÈdiÔÔhiyÈ byÈkatÈ hotÊti yassa 
attano diÔÔhi, taÑ purakkhatvÈ na byÈkatÈ, laddhiÑ nikkhipitvÈ 
ayathÈbhuccaÑ adhammÈdÊsu dhammÈdiladdhiko hutvÈ kathetÈ hotÊti attho. 
 

VohÈravaggavaÓÓanÈ 

 424. ŒpattiyÈ payogaÑ na jÈnÈtÊti ayaÑ Èpatti kÈyappayogÈ, ayaÑ 
vacÊpayogÈti na jÈnÈti. ŒpattiyÈ v|pasamaÑ na jÈnÈtÊti ayaÑ Èpatti 
desanÈya v|pasamati, ayaÑ vuÔÔhÈnena, ayaÑ neva desanÈya, na 
vuÔÔhÈnenÈti na jÈnÈti. ŒpattiyÈ na 
______________________________________________________________ 
 1. UssitamantÊ cÈhi ussÈdamantÊ (SÊ) ussitamantÊ cÈti ussadamantÊ (SyÈ)
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vinicchayakusalo hotÊti imasmiÑ vatthusmiÑ ayaÑ ÈpattÊti na jÈnÈti, 
dosÈnur|paÑ ÈpattiÑ uddharitvÈ patiÔÔhÈpetuÑ na sakkoti. 

 AdhikaraÓasamuÔÔhÈnaÑ na jÈnÈtÊti “idaÑ adhikaraÓaÑ aÔÔhÈrasa 
bhedakaravatth|ni nissÈya samuÔÔhÈti, idaÑ catasso vipattiyo, idaÑ paÒca vÈ 
satta vÈ Èpattikkhandhe, idaÑ cattÈri saÑghakiccÈni nissÈya samuÔÔhÈtÊ”ti na 
jÈnÈti. PayogaÑ na jÈnÈtÊti “idaÑ adhikaraÓaÑ dvÈdasam|lappayogaÑ, 
idaÑ cuddasam|lappayogaÑ, idaÑ cham|lapayogaÑ, idaÑ 
ekam|lapayogan”ti na jÈnÈti. AdhikaraÓÈnaÑ hi yathÈsakaÑm|lameva 
payogÈ nÈma honti, taÑ sabbampi na jÈnÈtÊti attho. V|pasamaÑ na jÈnÈtÊti 
“idaÑ adhikaraÓaÑ dvÊhi samathehi v|pasamati, idaÑ tÊhi, idaÑ cat|hi, 
idaÑ ekena samathena v|pasamatÊ”ti na jÈnÈti. Na vinicchayakusalo hotÊti 
adhikaraÓaÑ vinicchanitvÈ samathaÑ pÈpetuÑ na jÈnÈti. 

 KammaÑ na jÈnÈtÊti tajjanÊyÈti sattavidhaÑ kammaÑ na jÈnÈti. 
Kammassa karaÓaÑ na jÈnÈtÊti “idaÑ kammaÑ iminÈ nÊhÈrena kÈtabban”ti 
na jÈnÈti. Kammassa vatthuÑ na jÈnÈtÊti “idaÑ tajjanÊyassa vatthu, idaÑ 
niyassadÊnan”ti na jÈnÈti. Vattanti sattasu kammesu heÔÔhÈ catunnaÑ 
kammÈnaÑ aÔÔhÈrasavidhaÑ tividhassa ca ukkhepanÊyakammassa 
tecattÈlÊsavidhaÑ vattaÑ na jÈnÈti. Kammassa v|pasamaÑ na jÈnÈtÊti “yo 
bhikkhu vatte vattitvÈ yÈcati, tassa kammaÑ paÔippassambhetabbaÑ, accayo 
desÈpetabbo”ti na jÈnÈti. 

 VatthuÑ na jÈnÈtÊti sattannaÑ ÈpattikkhandhÈnaÑ vatthuÑ na jÈnÈti. 
NidÈnaÑ na jÈnÈtÊti idaÑ sikkhÈpadaÑ “imasmiÑ nagare paÒÒattaÑ, idaÑ 
imasmin”ti na jÈnÈti. PaÒÒattiÑ na jÈnÈtÊti paÒÒatti-anupaÒÒatti-
anuppannapaÒÒattivasena tividhaÑ paÒÒattiÑ na jÈnÈti. PadapaccÈbhaÔÔhaÑ 
na jÈnÈtÊti sammukhÈ kÈtabbaÑ padaÑ na jÈnÈti. “Buddho BhagavÈ”ti 
vattabbe “BhagavÈ Buddho”ti heÔÔhupariyaÑ katvÈ padaÑ yojeti. 

 Akusalo ca hoti vinayeti VinayapÈÄiyaÒca AÔÔhakathÈyaÒca akusalo 
hoti. 

 ©attiÑ na jÈnÈtÊti sa~khepato hi duvidhÈ Òatti “esÈ ÒattÊ”ti evaÑ 
niddiÔÔhÈ ca aniddiÔÔhÈ ca. Tattha yÈ evaÑ aniddiÔÔhÈ, sÈ kammaÒatti nÈma 
hoti. YÈ niddiÔÔhÈ, sÈ kammapÈdaÒatti nÈma. TaÑ sabbena sabbaÑ ÒattiÑ 
na jÈnÈti. 

 



218 VinayapiÔaka        

ÒattiyÈ karaÓaÑ na jÈnÈtÊti navasu ÔhÈnesu kammaÒattiyÈ karaÓaÑ na jÈnÈti, 
dvÊsu ÔhÈnesu kammapÈdaÒattiyÈ. ©attiyÈ anussÈvananti imissÈ ÒattiyÈ ekÈ 
anussÈvanÈ, imissÈ tissoti na jÈnÈti. ©attiyÈ samathaÑ na jÈnÈtÊti yvÈyaÑ 
sativinayo am|Ähavinayo tassapÈpiyasikÈ tiÓavatthÈrakoti catubbidho 
samatho ÒattiyÈ vinÈ na hoti, taÑ ÒattiyÈ samathoti na jÈnÈti. ©attiyÈ 
v|pasamaÑ na jÈnÈtÊti yaÑ adhikaraÓaÑ iminÈ catubbidhena 
Òattisamathena v|pasamati, tassa taÑ v|pasamaÑ ayaÑ ÒattiyÈ v|pasamo 
katoti na jÈnÈti. 

 SuttanaÑ na jÈnÈtÊti Ubhatovibha~gaÑ na jÈnÈti. SuttÈnulomaÑ na 
jÈnÈtÊti cattÈro mahÈpadese na jÈnÈti. VinayaÑ na jÈnÈtÊti 
KhandhakaparivÈraÑ na jÈnÈti. VinayÈnulomaÑ na jÈnÈtÊti cattÈro 
mahÈpadeseyeva na jÈnÈti. Na ca ÔhÈnÈÔhÈnakusaloti kÈraÓÈkÈraÓakusalo na 
hoti. 

 DhammaÑ na jÈnÈtÊti ÔhapetvÈ VinayapiÔakaÑ avasesaÑ piÔakadvayaÑ 
na jÈnÈti. DhammÈnulomaÑ na jÈnÈtÊti suttantike cattÈro mahÈpadese na 
jÈnÈti. VinayaÑ na jÈnÈtÊti KhandhakaparivÈrameva na jÈnÈti. 
VinayÈnulomaÑ na jÈnÈtÊti cattÈro mahÈpadese na jÈnÈti. Ubhatovibha~gÈ 
panettha asa~gahitÈ honti, tasmÈyaÑ KurundiyaÑ vuttaÑ “vinayanti 
sakalaÑ VinayapiÔakaÑ na jÈnÈtÊ”ti, taÑ na gahetabbaÑ. Na ca 
pubbÈparakusalo hotÊti purekathÈya ca pacchÈkathÈya ca akusalo hoti. 
SesaÑ sabbattha vuttapaÔipakkhavasena ÒeyyattÈ pubbe pakÈsitattÈ ca 
uttÈnamevÈti. 
 

AnissitavagganappaÔippassambhanavaggavohÈravaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
DiÔÔhÈvikammavaggavaÓÓanÈ 

 425. DiÔÔhÈvikammavagge diÔÔhÈvikammÈti diÔÔhÊnaÑ ÈvikammÈni 
laddhippakÈsanÈni1, ÈpattidesanÈsa~khÈtÈnaÑ vinayakammÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. AnÈpattiyÈ diÔÔhiÑ Èvi karotÊti anÈpattimeva ÈpattÊti desetÊti 
______________________________________________________________ 
 1. LaddhipakÈsanÈnaÑ (Ka) 
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attho. AdesanÈgÈminiyÈti garukÈpattiyÈ diÔÔhiÑ Èvikaroti, saÑghÈdisesaÒca 
pÈrÈjikaÒca desetÊti attho. DesitÈyÈti lahukÈpattiyÈpi desitÈya diÔÔhiÑ 
Èvikaroti, desitaÑ puna desetÊti attho. 

 Cat|hi paÒcahi diÔÔhinti yathÈ cat|hi paÒcahi diÔÔhi ÈvikatÈ hoti, evaÑ 
Èvikaroti, cattÈro paÒca janÈ ekato ÈpattiÑ desentÊti attho. Mano mÈnasenÈti 
manasa~khÈtena mÈnasena diÔÔhiÑ Èvikaroti, vacÊbhedaÑ akatvÈ citteneva 
ÈpattiÑ desetÊti attho. 

 NÈnÈsaÑvÈsakassÈti laddhinÈnÈsaÑvÈsakassa vÈ 
kammanÈnÈsaÑvÈsakassa vÈ santike diÔÔhiÑ Èvikaroti, ÈpattiÑ desetÊti attho. 
NÈnÈsÊmÈyÈti samÈnasaÑvÈsakassÈpi nÈnÈsÊmÈya Ôhitassa santike Èvikaroti. 
MÈÄakasÊmÈya hi Ôhitena simantarikÈya Ôhitassa, sÊmantarikÈya vÈ Ôhitena 
avippavÈsasÊmÈya ÔhitassÈpi ÈpattiÑ desetuÑ na vaÔÔati. ApakatattassÈti 
ukkhittakassa vÈ, yassa vÈ uposathapavÈraÓÈ ÔhapitÈ honti, tassa santike 
desetÊti attho. 
 
 430. NÈlaÑ okÈsakammaÑ kÈtunti na pariyattaÑ kÈtuÑ, na kÈtabbanti 
attho. IdhÈpi apakatatto ukkhittako ca Ôhapita-uposathapavÈraÓo ca. 
CÈvanÈdhippÈyoti sÈsanato cÈvetukÈmo. 
 
 432. MandattÈ mom|hattÈti mandabhÈvena mom|habhÈvena 
vissajjitampi jÈnituÑ asamattho, kevalaÑ attano mom|habhÈvaÑ 
pakÈsentoyeva pucchati ummattako viya. PÈpicchoti “evaÑ maÑ jano 
sambhÈvessatÊ”ti pÈpikÈya icchÈya pucchati. ParibhavÈti paribhavaÑ 
ÈropetukÈmo hutvÈ pucchati. AÒÒabyÈkaraÓesupi eseva nayo. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. AttÈdÈnavagge ca dhuta~gavagge ca yaÑ vattabbaÑ 
siyÈ, taÑ sabbaÑ heÔÔhÈ vuttameva. 
 

DiÔÔhÈvikammavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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MusÈvÈdavaggavaÓÓanÈ 

 444. MusÈvÈdavagge pÈrÈjikaÑ gacchatÊti pÈrÈjikagÈmÊ, 
pÈrÈjikÈpattibhÈvaÑ pÈpuÓÈtÊti attho. Itaresupi eseva nayo. Tattha asanta-
uttarimanussadhammÈrocanamusÈvÈdo pÈrÈjikagÈmÊ, am|lakena pÈrÈjikena 
anuddhaÑsanamusÈvÈdo saÑghÈdisesagÈmÊ, “yo te vihÈre vasatÊ”ti-ÈdinÈ 
pariyÈyena jÈnantassa vuttamusÈvÈdo thullaccayagÈmÊ, ajÈnantassa 
dukkaÔagÈmÊ, “sampajÈnamusÈvÈde pÈcittiyan”ti Ègato pÈcittiyagÈmÊti 
veditabbo. 

 AdassanenÈti vinayadharassa adassanena. KappiyÈkappiyesu hi 
kukkucce uppanne vinayadharaÑ disvÈ kappiyÈkappiyabhÈvaÑ 
paÔipucchitvÈ akappiyaÑ pahÈya kappiyaÑ kareyya, taÑ apassanto pana 
akappiyampi kappiyanti karonto Èpajjati. EvaÑ ÈpajjitabbaÑ ÈpattiÑ 
vinayadharassa dassanena nÈpajjati, adassaneneva Èpajjati. Tena vuttaÑ 
“adassanenÈ”ti. AssavanenÈti ekavihÈrepi vasanto pana vinayadharassa 
upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ kappiyÈkappiyaÑ apucchitvÈ1 vÈ aÒÒesaÑ vÈ 
vuccamÈnaÑ asuÓanto Èpajjatiyeva. Tena vuttaÑ “assavanenÈ”ti. 
PasuttakatÈti pasuttakatÈya. SahagÈraseyyaÑ hi pasuttakabhÈvenapi Èpajjati. 
Akappiye kappiyasaÒÒitÈya Èpajjanto pana tathÈsaÒÒÊ Èpajjati. SatisammosÈ 
ekarattÈtikkamÈdivasena ÈpajjitabbaÑ Èpajjati. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
 

MusÈvÈdavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
BhikkhunovÈdavaggavaÓÓanÈ 

 450. Bhikkhunivagge alÈbhÈyÈti catunnaÑ paccayÈnaÑ alÈbhatthÈya, 
yathÈ paccaye na labhati, tathÈ parisakkati vÈyamatÊti attho. AnatthÈyÈti 
anatthaÑ kalisÈsanaÑ Èropento parisakkati. AvÈsÈyÈti avÈsatthÈya, yasmiÑ 
gÈmakhette vasanti, tato nÊharaÓatthÈya. SampayojetÊti 
asaddhammapaÔisevanatthÈya sampayojeti. 
______________________________________________________________ 
 1. PucchitvÈ (SÊ) 

 



 ParivÈra-aÔÔhakathÈ 221
  

 451. “Katihi nu kho bhante a~gehi samannÈgatÈya bhikkhuniyÈ 
kammaÑ kÈtabban”ti sattannaÑ kammÈnaÑ aÒÒataraÑ sandhÈya pucchati. 
 
 454. Na sÈkacchÈtabboti kappiyÈkappiyanÈmar|paparicchedasamatha-
vipassanÈdibhedo kathÈmaggo na kathetabbo. YasmÈ pana khÊÓÈsavo 
bhikkhu na visaÑvÈdeti, tathÈr|passa kathÈmaggassa sÈmÊ hutvÈ katheti, na 
itaro, tasmÈ paÔhamapaÒcake na asekkhenÈti paÔikkhipitvÈ dutiyapaÒcake 
asekkhenÈti-Èdi vuttaÑ. 

 Na atthapaÔisambhidÈpattoti AÔÔhakathÈya paÔisambhidÈpatto 
pabhedagataÒaÓappatto na hoti. Na dhammapaÔisambhidÈpattoti 
PÈÄidhamme paÔisambhidÈpatto na hoti. Na niruttipaÔisambhidÈpattoti 
vohÈraniruttiyaÑ paÔisambhidÈpatto na hoti. Na 
paÔibhÈnapaÔisambhidÈpattoti yÈni tÈni paÔibhÈnasa~khÈtÈni 
atthapaÔisambhidÈdÊni ÒÈÓÈni, tesu paÔisambhidÈpatto na hoti. 
YathÈvimuttaÑ cittaÑ na paccavekkhitÈti catunnaÑ phalavimuttÊnaÑ 
vasena yathÈvimuttaÑ cittaÑ ek|navÊsatibhedÈya paccavekkhaÓÈya na 
paccavekkhitÈ hoti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

BhikkhunovÈdavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
UbbÈhikavaggavaÓÓanÈ 

 455. UbbÈhikavagge na atthakusaloti na AÔÔhakathÈkusalo. AtthuddhÈre 
cheko na hoti. Na dhammakusaloti Ècariyamukhato anuggahitattÈ PÈÄiyaÑ 
na kusalo, na PÈÄis|ro. Na niruttikusaloti bhÈsantaravohÈre na kusalo. Na 
byaÒjanakusaloti sithiladhanitÈdivasena parimaÓÉalabyaÒjanÈropane kusalo 
na hoti, na akkharaparicchede nipuÓoti attho. Na pubbÈparakusaloti 
atthapubbÈparedhammapubbÈpare niruttipubbÈpare byaÒjanapubbÈpare 
purekathÈpacchÈkathÈsu ca na kusalo hoti. 

 Kodhanoti-ÈdÊni yasmÈ kodhÈdÊhi abhibh|to kÈraÓÈkÈraÓaÑ na jÈnÈti, 
vinicchituÑ na sakkoti, tasmÈ vuttÈni. PasÈretÈ 
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hoti no sÈretÈti mohetÈ hoti na sati-uppÈdetÈ, codakacuditakÈnaÑ kathaÑ 
moheti pidahati na sÈretÊti attho. Sesamettha ubbÈhikavagge uttÈnamevÈti. 
 

UbbÈhikavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
AdhikaraÓav|pasamavaggavaÓÓanÈ 

 457. AdhikaraÓav|pasamavagge puggalagaru hotÊti “ayaÑ me 
upajjhÈyo, ayaÑ me Ècariyo”ti-ÈdÊni cintetvÈ tassa jayaÑ Èka~khamÈno 
adhammaÑ dhammoti dÊpeti. SaÑghagaru hotÊti dhammaÒca vinayaÒca 
amuÒcitvÈ vinicchinanto saÑghagaruko nÈma hoti. CÊvarÈdÊni gahetvÈ, 
vinicchinanto Èmisagaruko nÈma hoti, tÈni aggahetvÈ yathÈdhammaÑ 
vinicchinanto saddhammagaruko nÈma hoti. 
 
 458. PaÒcahupÈli ÈkÈrehÊti paÒcahi kÈraÓehi saÑgho bhijjati. Kammena 
uddesena voharanto anussÈvanena salÈkaggÈhenÈti ettha kammenÈti 
apalokanÈdÊsu cat|su kammesu aÒÒatarena kammena. UddesenÈti paÒcasu 
pÈtimokkhuddesesu aÒÒatarena uddesena. Voharantoti kathayanto, tÈhi tÈhi 
upapattÊti adhammaÑ dhammoti-ÈdÊni aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni dÊpento. 
AnussÈvanenÈti “nanu tumhe jÈnÈtha mayhaÑ uccÈkulÈ pabbajitabhÈvaÑ 
bahussutabhÈvaÒca, mÈdiso nÈma uddhammaÑ ubbinayaÑ Satthu sÈsanaÑ 
gÈheyyÈti cittampi uppÈdetuÑ tumhÈkaÑ yuttaÑ, kiÑ mayhaÑ avÊci 
nÊluppalavanamiva sÊtalo, kimahaÑ apÈyato na bhÈyÈmÊ”ti-ÈdinÈ nayena 
kaÓÓam|le vacÊbhedaÑ katvÈ anussÈvanena. SalÈkaggÈhenÈti evaÑ 
anussÈvetvÈ tesaÑ cittaÑ upatthambhetvÈ anivattidhamme katvÈ “gaÓhatha 
imaÑ salÈkan”ti salÈkaggÈhena. 

 Ettha ca kammameva uddeso vÈ pamÈÓaÑ, 
vohÈrÈnussÈvanasalÈkaggÈhÈ pana pubbabhÈgÈ. 
AÔÔhÈrasavatthudÊpanavasena hi voharante tattha  
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rucijananatthaÑ anussÈvetvÈ salÈkÈya gÈhitÈyapi abhinnova hoti saÑgho. 
YathÈ pana evaÑ cattÈro vÈ atireke vÈ salÈkaÑ gÈhetvÈ ÈveÓikaÑ kammaÑ 
vÈ uddesaÑ vÈ karoti, tadÈ saÑgho bhinno nÈma hoti. Iti yaÑ 
SaÑghabhedakakkhandhakavaÓÓanÈyaÑ avocumhÈ “evaÑ aÔÔhÈrasasu 
vatth|su yaÑkiÒci ekampi vatthuÑ dÊpetvÈ tena tena kÈraÓena ‘imaÑ 
gaÓhatha, imaÑ rocethÈ’ti saÒÒÈpetvÈ salÈkaÑ gÈhetvÈ visuÑ 
saÑghakamme kate saÑgho bhinno hoti. ParivÈre pana ‘paÒcahi UpÈli 
ÈkÈrehi saÑgho bhijjatÊ’ti-Èdi vuttaÑ, tassa iminÈ idha vuttena 
saÑghabhedalakkhaÓena atthato nÈnÈkaraÓaÑ natthi. TaÑ panassa 
nÈnÈkaraÓÈbhÈvaÑ tattheva pakÈsayissÈmÈ”ti, svÈyaÑ pakÈsito hoti. 

 PaÒÒattetanti paÒÒattaÑ etaÑ, kva paÒÒattaÑ? Vattakkhandhake. Tatra 
hi cuddasa khandhakavattÈni paÒÒattÈni. TenÈha “paÒÒattetaÑ UpÈli mayÈ 
ÈgantukÈnaÑ bhikkh|naÑ Ègantukavattan”ti-Èdi. Evampi kho UpÈli 
saÑgharÈji hoti no ca saÑghabhedoti ettÈvatÈ hi saÑgharÈjimattameva hoti, 
na tÈva saÑghabhedo. Anupubbena pana ayaÑ saÑgharÈji vaÉÉhamÈnÈ 
saÑghabhedÈya saÑvattatÊti attho. YathÈrattanti rattiparimÈÓÈnur|paÑ, 
yathÈtheranti attho. ŒvenibhÈvaÑ karitvÈti visuÑ vavatthÈnaÑ karitvÈ. 
KammÈkammÈni karontÊti aparÈparaÑ saÑghakammaÑ upÈdÈya 
khuddakÈni ceva mahantÈni ca kammÈni karonti. SesametthÈpi 
adhikaraÓav|pasamavagge uttÈnameva. 
 

SaÑghabhedakavaggadvayavaÓÓanÈ 

 459. SaÑghabhedavaggadvaye vinidhÈya diÔÔhiÑ kammenÈti tesu 
adhammÈdÊsu adhammÈdayo eteti evaÑdiÔÔhikova hutvÈ taÑ diÔÔhiÑ 
vinidhÈya te dhammÈdivasena dÊpetvÈ visuÑ kammaÑ karoti. Iti yaÑ 
vinidhÈya diÔÔhiÑ kammaÑ karoti, tena evaÑ katena vinidhÈya diÔÔhiÑ 
kammena saddhiÑ paÒca~gÈni honti, “imehi kho UpÈli paÒcaha~gehÊ”ti 
ayamekasmiÑ paÒcake atthayojanÈ. Etena nayena sabbapaÒcakÈni 
veditabbÈni. EtthÈpi ca vohÈrÈdi a~gattayaÑ pubbabhÈgavaseneva vuttaÑ, 
kammuddesavasena pana atekicchatÈ veditabbÈ. SesaÑ sabbattha 
uttÈnameva. Na hettha kiÒci atthi, yaÑ pubbe avuttanayaÑ. 
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ŒvÈsikavaggavaÓÓanÈ 

 461. ŒvÈsikavagge yathÈbhataÑ nikkhittoti yathÈ ÈharitvÈ Ôhapito. 
 
 462. VinayabyÈkaraÓÈti vinayapaÒhe vissajjanÈ. PariÓÈmetÊti niyÈmeti 
dÊpeti katheti. Sesamettha uttÈnameva. 
 

KathinatthÈravaggavaÓÓanÈ 

 467. KathinatthÈravagge otamasikoti andhakÈragato. TaÑ hi 
vandantassa maÒcapÈdÊsupi nalÈÔaÑ paÔihaÒÒeyya. AsamannÈharantoti 
kiccayapasutattÈ vandanaÑ asamannÈharanto. Suttoti niddaÑ okkanto. 
EkÈvattoti ekato Èvatto sapattapakkhe Ôhito verÊ visabhÈgapuggalo vuccati, 
ayaÑ avandiyo. AyaÑ hi vandiyamÈno pÈdenapi pahareyya. AÒÒavihitoti 
aÒÒaÑ cintayamÈno. 

 KhÈdantoti piÔÔhakhajjakÈdÊni khÈdanto. UccÈraÒca passÈvaÒca karonto 
anokÈsagatattÈ avandiyo. Ukkhittakoti tividhenapi ukkhepanÊyakammena 
ukkhittako avandiyo, tajjanÊyÈdikammakatÈ pana cattÈro vanditabbÈ, 
uposathapavÈraÓÈpi tehi saddhiÑ labbhanti. Œdito paÔÔhÈya ca vuttesu 
avandiyesu naggaÒca ukkhittakaÒca vandantasseva Èpatti, itaresaÑ pana 
asÈruppaÔÔhena ca antarÈ vuttakÈraÓena ca vandanÈ paÔikkhittÈ, ito paraÑ 
pacchÈ-upasampannÈdayo dasapi ÈpattivatthubhÈveneva avandiyÈ. Te 
vandantassa hi niyameneva Èpatti. Iti imesu paÒcasu paÒcakesu terasa jane 
vandantassa anÈpatti, dvÈdasannaÑ vandanÈya Èpatti. 
 
 468. Œcariyo vandiyoti pabbajjÈcariyo upasampadÈcariyo nissayÈcariyo 
uddesÈcariyo ovÈdÈcariyoti ayaÑ paÒcavidhopi Ècariyo vandiyo. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

KathinatthÈravaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

NiÔÔhitÈ ca UpÈlipaÒcakavaÓÓanÈ. 
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ŒpattisamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ 

 470. Acittako ÈpajjatÊti-ÈdÊsu sahaseyyÈdipaÓÓattivajjaÑ asaÒcicca 
Èpajjanto acittako Èpajjati, desento sacittako vuÔÔhÈti. YaÑkiÒci saÒcicca 
Èpajjanto sacittako Èpajjati, tiÓavatthÈrakena vuÔÔhahanto acittako vuÔÔhÈti. 
Pubbe vuttameva tiÓavatthÈrakena vuÔÔhahanto acittako Èpajjati, acittako 
vuÔÔhÈti. ItaraÑ desento sacittako Èpajjati, sacittako vuÔÔhÈti. 
“DhammadÈnaÑ karomÊ”ti padasodhammÈdÊni karonto kusalacitto Èpajjati, 
“BuddhÈnaÑ anusÈsaniÑ karomÊ”ti udaggacitto desento kusalacitto vuÔÔhÈti. 
Domanassiko hutvÈ desento akusalacitto vuÔÔhÈti, tiÓavatthÈrakena 
niddÈgatova vuÔÔhahanto abyÈkatacitto vuÔÔhÈti. BhiÑsÈpanÈdÊni katvÈ 
“BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ karomÊ”ti somanassiko desento akusalacitto Èpajjati, 
kusalacitto vuÔÔhÈti. Domanassikova desento akusalacitto vuÔÔhÈti, 
vuttanayeneva tiÓavatthÈrakena vuÔÔhahanto abyÈkatacitto vuÔÔhÈti. 
Niddokkantasamaye sahagÈraseyyaÑ Èpajjanto abyÈkatacitto Èpajjati, 
vuttanayeneva panettha kusalacitto vuÔÔhÈtÊti-Èdi veditabbaÑ. 

 PaÔhamaÑ pÈrÈjikaÑ katihi samuÔÔhÈnehÊti-Èdi pubbe vuttanayattÈ 
uttÈnameva. 
 
 473. CattÈro pÈrÈjikÈ katihi samuÔÔhÈnehÊti-ÈdÊsu ukkaÔÔhaparicchedato 
yaÑ yaÑ samuÔÔhÈnaÑ yassa yassa labbhati, taÑ sabbaÑ vuttameva hoti. 
 

ŒpattisamuÔÔhÈnavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



         

AparadutiyagÈthÈsa~gaÓika 
 

(1) KÈyikÈdi-ÈpattivaÓÓanÈ 

 474. “Kati Èpattiyo kÈyikÈ”ti-ÈdigÈthÈnaÑ vissajjane cha Èpattiyo 
kÈyikÈti antarapeyyÈle catutthena ÈpattisamuÔÔhÈnena cha Èpattiyo Èpajjati 
“bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔisevati Èpatti pÈrÈjikassÈ”ti-ÈdinÈ nayena 
vuttÈpattiyo. KÈyadvÈre samuÔÔhitattÈ hi etÈ kÈyikÈti vuccanti. Cha 
vÈcasikÈti tasmiÑyeva antarapeyyÈle paÒcamena ÈpattisamuÔÔhÈnena cha 
Èpattiyo Èpajjati “bhikkhu pÈpiccho icchÈpakato”ti-ÈdinÈ nayena 
vuttÈpattiyo. ChÈdentassa tissoti vajjapaÔicchÈdikÈya bhikkhuniyÈ 
pÈrÈjikaÑ, bhikkhussa saÑghÈdisesapaÔicchÈdane pÈcittiyaÑ, attano 
duÔÔhullÈpattipaÔicchÈdane dukkaÔaÑ. PaÒca saÑsaggapaccayÈti bhikkhuniyÈ 
kÈyasaÑsagge pÈrÈjikaÑ, bhikkhuno saÑghÈdiseso, kÈyena kÈyapaÔibaddhe 
thullaccayaÑ, nissaggiyena kÈyapaÔibaddhe dukkaÔaÑ, a~gulipatodake 
pÈcittiyanti imÈ kÈyasaÑsaggapaccayÈ paÒcÈpattiyo. 

 AruÓugge tissoti ekarattachÈrattasattÈhadasÈhamÈsÈtikkamavasena 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ, bhikkhuniyÈ rattivippavÈse saÑghÈdiseso, 
paÔhamampi yÈmaÑ chÈdeti, dutiyampi. Tatiyampi yÈmaÑ chÈdeti, 
uddhaste1 aruÓe channÈ hoti Èpatti, yo chÈdeti, so dukkaÔaÑ desÈpetabboti 
imÈ aruÓugge tisso Èpattiyo Èpajjati. Dve yÈvatatiyakÈti ekÈdasa 
yÈvatatiyakÈ nÈma, paÒÒattivasena pana dve honti bhikkh|naÑ 
yÈvatatiyakÈ, bhikkhunÊnaÑ yÈvatatiyakÈti. Ekettha aÔÔhavatthukÈti 
bhikkhunÊnaÑyeva ekÈ ettha imasmiÑ sÈsane aÔÔhavatthukÈ nÈma. Ekena 
sabbasa~gahoti “yassa siyÈ Èpatti, so ÈvikareyyÈ”ti iminÈ ekena 
nidÈnuddesena sabbasikkhÈpadÈnaÒca sabbapÈtimokkhuddesÈnaÒca sa~gaho 
hoti. 

 Vinayassa dve m|lÈnÊti kÈyo ceva vÈcÈ ca. GarukÈ dve vuttÈti 
pÈrÈjikasaÑghÈdisesÈ. Dve duÔÔhullacchÈdanÈti vajjapaÔicchÈdikÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Uddhate (Ka) 
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pÈrÈjikaÑ, saÑghÈdisesaÑ paÔicchÈdakassa pÈcittiyanti imÈ dve 
duÔÔhullacchÈdanÈpattiyo nÈma. 

 GÈmantare catassoti bhikkhu bhikkhuniyÈ saddhiÑ saÑvidahati, 
dukkaÔaÑ. AÒÒassa gÈmassa upacÈraÑ okkamati, pÈcittiyaÑ, bhikkhuniyÈ 
gÈmantaraÑ gacchantiyÈ parikkhitte gÈme paÔhamapÈde thullaccayaÑ, 
dutiyapÈde saÑghÈdiseso, aparikkhittassa paÔhamapÈde upacÈrokkamane 
thullaccayaÑ, dutiyapÈde saÑghÈdisesoti imÈ gÈmantare 
dukkaÔapÈcittiyathullaccayasaÑghÈdisesavasena catasso Èpattiyo. Catasso 
nadipÈrapaccayÈti bhikkhu bhikkhuniyÈ saddhiÑ saÑvidahati, dukkaÔaÑ, 
nÈvaÑ abhiruhati, pÈcittiyaÑ, bhikkhuniyÈ nadipÈraÑ gacchantiyÈ 
uttaraÓakÈle paÔhamapÈde thullaccayaÑ, dutiyapÈde saÑghÈdisesoti imÈ 
catasso. EkamaÑse thullaccayanti manussamaÑse. NavamaÑsesu 
dukkaÔanti sesa-akappiyamaÑsesu. 

 Dve vÈcasikÈ rattinti bhikkhunÊ rattandhakÈre appadÊpe purisena 
saddhiÑ hatthapÈse ÔhitÈ sallapati, pÈcittiyaÑ, hatthapÈsaÑ vijahitvÈ ÔhitÈ 
sallapati, dukkaÔaÑ. Dve vÈcasikÈ divÈti bhikkhunÊ divÈ paÔicchanne okÈse 
purisena saddhiÑ hatthapÈse ÔhitÈ sallapati, pÈcittiyaÑ, hatthapÈsaÑ 
vijahitvÈ sallapati, dukkaÔaÑ. DadamÈnassa tissoti maraÓÈdhippÈyo 
manussassa visaÑ deti, so ce tena marati, pÈrÈjikaÑ, yakkhapetÈnaÑ deti, te 
ce maranti, thullaccayaÑ, tiracchÈnagatassa deti, so ce marati, pÈcittiyaÑ, 
aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ cÊvaradÈne pÈcittiyanti evaÑ dadamÈnassa tisso 
Èpattiyo. CattÈro ca paÔiggaheti hatthaggÈhaveÓiggÈhesu saÑghÈdiseso, 
mukhena a~gajÈtaggahaÓe pÈrÈjikaÑ, aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ 
cÊvarapaÔiggahaÓe nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ, avassutÈya avassutassa hatthato 
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ paÔiggaÓhantiyÈ thullaccayaÑ, evaÑ paÔiggahe cattÈro 
ÈpattikkhandhÈ honti. 
 

(2) DesanÈ gÈminiyÈdivaÓÓanÈ 

 475. PaÒca desanÈgÈminiyoti lahukÈ paÒca. Cha sappaÔikammÈti 
pÈrÈjikaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ. Ekettha appaÔikammÈti ekÈ pÈrÈjikÈpatti. 

 VinayagarukÈ dve vuttÈti pÈrÈjikaÒceva saÑghÈdisesaÒca. 
KÈyavÈcasikÈni cÈti sabbÈneva sikkhÈpadÈni kÈyavÈcasikÈni, manodvÈre

 



228 VinayapiÔaka       
  

paÒÒattaÑ ekasikkhÈpadampi natthi. Eko vikÈle dhaÒÒarasoti 
loÓasovÊrakaÑ. Ayameva hi eko dhaÒÒaraso vikÈle vaÔÔati. EkÈ 
Òatticatutthena sammutÊti bhikkhunovÈdakasammuti. Ayameva hi ekÈ 
Òatticatutthakammena sammuti anuÒÒÈtÈ. 

 PÈrÈjikÈ kÈyikÈ dveti bhikkh|naÑ methunapÈrÈjikaÑ bhikkhunÊnaÒca 
kÈyasaÑsaggapÈrÈjikaÑ. Dve saÑvÈsabh|miyoti attanÈ vÈ attÈnaÑ 
samÈnasaÑvÈsakaÑ karoti, samaggo vÈ saÑgho ukkhittaÑ osÈreti. 
KurundiyaÑ pana samÈnasaÑvÈsakabh|mi ca, nÈnÈsaÑvÈsakabh|mi cÈti 
evaÑ dve saÑvÈsabh|miyo vuttÈ. DvinnaÑ ratticchedoti pÈrivÈsikassa ca, 
mÈnattacÈrikassa ca paÒÒattÈ. Dva~gulÈ duveti dve dva~gulapaÒÒattiyo. 
“Dva~gulapabbaparamaÑ ÈdÈtabban”ti ayamekÈ, “dva~gulaÑ vÈ dvemÈsaÑ 
vÈ”ti ayamekÈ. 

 Dve attÈnaÑ vadhitvÈnÈti bhikkhunÊ attÈnaÑ vadhitvÈ dve Èpattiyo 
Èpajjati. Vadhati rodati, Èpatti pÈcittiyassa, vadhati na rodati, Èpatti 
dukkaÔassa. DvÊhi saÑgho bhijjatÊti kammena ca salÈkaggÈhena ca. Dvettha 
paÔhamÈpattikÈti ettha sakalepi vinaye dve paÔhamÈpattikÈ ubhinnaÑ 
paÒÒattivasena. ItarathÈ pana nava bhikkh|naÑ nava bhikkhunÊnanti 
aÔÔhÈrasa honti. ©attiyÈ karaÓÈ duveti dve ÒattikiccÈni kammaÒca 
kammapÈdakÈ ca. Navasu ÔhÈnesu kammaÑ hoti, dvÊsu 
kammapÈdakabhÈvena tiÔÔhati. 

 PÈÓÈtipÈte tissoti anodissa opÈtaÑ khaÓati, sace manusso marati, 
pÈrÈjikaÑ, yakkhapethÈnaÑ maraÓe thullaccayaÑ, tiracchÈnagatassa maraÓe 
pÈcittiyanti imÈ tisso honti. VÈcÈ pÈrÈjikÈ tayoti vajjapaÔicchÈdikÈya 
ukkhittÈnuvattikÈya aÔÔhavatthukÈyÈti. KurundiyaÑ pana ÈÓattiyÈ 
adinnÈdÈne manussamaraÓe uttarimanussadhamma-ullapane cÈti evaÑ tayo 
vuttÈ. ObhÈsanÈ tayoti1 vaccamaggaÑ passÈvamaggaÑ Èdissa 
vaÓÓÈvaÓÓabhÈsane saÑghÈdiseso, vaccamaggaÑ passÈvamaggaÑ ÔhapetvÈ 
adhakkhakaÑ ubbhajÈÓumaÓÉalaÑ Èdissa vaÓÓÈvaÓÓabhaÓane 
thullaccayaÑ, ubbhakkhakaÑ adhojÈÓumaÓÉalaÑ Èdissa 
vaÓÓÈvaÓÓabhaÓane dukkaÔaÑ. SaÒcarittena vÈ tayoti paÔiggaÓhÈti 
vÊmaÑsati 
______________________________________________________________ 
 1. ObhÈsane tayoti (Ka) 
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paccÈharati, Èpatti saÑghÈdisesassa. PaÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati na paccÈharati, 
Èpatti thullaccayassa, paÔiggaÓhÈti na vÊmaÑsati na paccÈharati, Èpatti 
dukkaÔassÈti ime saÒcarittena kÈraÓabh|tena tayo ÈpattikkhandhÈ honti. 

 Tayo puggalÈ na upasampÈdetabbÈti addhÈnahÊno a~gahÊno 
vatthuvipanno ca, tesaÑ nÈnÈkaraÓaÑ vuttameva. Apicettha yo 
pattacÊvarena aparip|ro, parip|ro ca na yÈcati, imepi a~gahÊneneva 
sa~gahitÈ. MÈtughÈtakÈdayo ca karaÓadukkaÔakÈ paÓÉaka-
ubhatobyaÒjanakatiracchÈnagatasa~khÈtena vatthuvipanneneva sa~gahitÈti 
veditabbÈ. Esa nayo KurundiyaÑ vutto. Tayo kammÈnaÑ sa~gahÈti 
ÒattikappanÈ vippakatapaccattaÑ atÊtakaraÓanti. Tattha “dadeyya kareyyÈ”ti-
ÈdibhedÈ ÒattikappanÈ, “deti, karotÊ”ti-ÈdibhedaÑ vippakatapaccattaÑ, 
“dinnaÑ katan”ti-ÈdibhedaÑ atÊtakaraÓaÑ nÈmÈti imehi tÊhi kammÈni 
sa~gayhanti. Aparehipi tÊhi kammÈni sa~gayhanti vatthunÈ ÒattiyÈ 
anussÈvanÈyÈti. VatthusampannaÑ hi ÒattisampannaÑ 
anussÈvanasampannaÒca kammaÑ nÈma hoti. Tena vuttaÑ “tayo 
kammÈnaÑ sa~gahÈ”ti. NÈsitakÈ tayo nÈma mettiyaÑ bhikkhuniÑ nÈsetha, 
d|sako nÈsetabbo, dasaha~gehi samannÈgato sÈmaÓero nÈsetabbo, kaÓÔakaÑ 
samaÓuddesaÑ nÈsethÈti evaÑ li~gasaÑvÈsadaÓÉakammanÈsanÈvasena tayo 
nÈsitakÈ veditabbÈ. TiÓÓannaÑ ekavÈcikÈti “anujÈnÈmi bhikkhave dve tayo 
ekÈnussÈvane kÈtun”ti vacanato tiÓÓaÑ janÈnaÑ ekupajjhÈyena 
nÈnÈcariyena ekÈnussÈvanÈ vaÔÔati. 

 AdinnÈdÈne tissoti pÈde vÈ atirekapÈde vÈ pÈrÈjikaÑ, atirekamÈsake 
thullaccayaÑ, mÈsake vÈ |namÈsake vÈ dukkaÔaÑ. Catasso 
methunapaccayÈti akkhayite pÈrÈjikaÑ, yebhuyyena khayite thullaccayaÑ, 
vivaÔakate mukhe dukkaÔaÑ, jatumaÔÔhake pÈcittiyaÑ. Chindantassa tissoti 
vanappatiÑ chindantassa pÈrÈjikaÑ, bh|tagÈme pÈcittiyaÑ, a~gajÈte 
thullaccayaÑ. PaÒca chaÉÉitapaccayÈti anodissa visaÑ chaÉÉeti, sace tena 
manusso marati, pÈrÈjikaÑ, yakkhapetesu thullaccayaÑ, tiracchÈnagate 
pÈcittiyaÑ, vissaÔÔhichaÉÉane saÑghÈdiseso, sekhiyesu harite 
uccÈrapassÈvachaÉÉane dukkaÔaÑ, imÈ chaÉÉitapaccayÈ paÒcÈpattiyo honti. 
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 PÈcittiyena dukkaÔÈ katÈti bhikkhunovÈdakavaggasmiÑ dasasu 
sikkhÈpadesu pÈcittiyena saddhiÑ dukkaÔÈ katÈ evÈti attho. Caturettha 
navakÈ vuttÈti paÔhamasikkhÈpadamhiyeva adhammakamme dve, 
dhammakamme dveti evaÑ cattÈro navakÈ vuttÈti attho. DvinnaÑ cÊvarena 
cÈti bhikkh|naÑ santike upasampannÈya cÊvaraÑ dentassa pÈcittiyaÑ, 
bhikkhunÊnaÑ santike upasampannÈya dentassa dukkaÔanti evaÑ dvinnaÑ 
bhikkhunÊnaÑ cÊvaraÑ dentassa cÊvarena kÈraÓabh|tena Èpatti hotÊti attho. 

 AÔÔha pÈÔidesanÊyÈti PÈÄiyaÑ ÈgatÈ eva. BhuÒjantÈmakadhaÒÒena, 
pÈcittiyena dukkaÔÈ katÈti ÈmakadhaÒÒaÑ viÒÒÈpetvÈ bhuÒjantiyÈ 
pÈcittiyena saddhiÑ dukkaÔÈ katÈyeva. 

 Gacchantassa catassoti bhikkhuniyÈ vÈ mÈtugÈmena vÈ saddhiÑ 
saÑvidhÈya gacchantassa dukkaÔaÑ, gÈm|pacÈrokkamane pÈcittiyaÑ, yÈ 
bhikkhunÊ ekÈ gÈmantaraÑ gacchati, tassÈ gÈm|pacÈraÑ okkamantiyÈ 
paÔhamapÈde thullaccayaÑ, dutiyapÈde saÑghÈdisesoti gacchantassa imÈ 
catasso Èpattiyo honti. ®hitassa cÈpi tattakÈti Ôhitassapi catasso evÈti attho. 
KathaÑ? BhikkhunÊ andhakÈre vÈ paÔicchanne vÈ okÈse 
mittasanthavavasena purisassa hatthapÈse tiÔÔhati, pÈcittiyaÑ, hatthapÈsaÑ 
vijahitvÈ tiÔÔhati, dukkaÔaÑ, aruÓuggamanakÈle dutiyikÈya hatthapÈsaÑ 
vijahantÊ tiÔÔhati, thullaccayaÑ, vijahitvÈ tiÔÔhati, saÑghÈdisesoti nisinnassa 
catasso Èpattiyo. NipannassÈpi tattakÈti sacepi hi sÈ nisÊdati vÈ nipajjati vÈ, 
etÈyeva catasso Èpattiyo Èpajjati. 
 

(3) PÈcittiyavaÓÓanÈ 

 476. PaÒca pÈcittiyÈnÊti paÒca bhesajjÈni paÔiggahetvÈ nÈnÈbhÈjanesu 
vÈ ekabhÈjane vÈ amissetvÈ ÔhapitÈni honti, sattÈhÈtikkame so bhikkhu 
paÒca pÈcittiyÈni sabbÈni nÈnÈvatthukÈni ekakkhaÓe Èpajjati, “imaÑ 
paÔhamaÑ Èpanno, imaÑ pacchÈ”ti na vattabbo. 

 Nava pÈcittiyÈnÊti yo bhikkhu nava paÓÊtabhojanÈni viÒÒÈpetvÈ tehi 
saddhiÑ ekato ekaÑ kabaÄaÑ omadditvÈ mukhe pakkhipitvÈ paragaÄaÑ 
atikkÈmeti, ayaÑ nava pÈcittiyÈni sabbÈni nÈnÈvatthukÈni ekakkhaÓe 
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Èpajjati, “imaÑ paÔhamaÑ Èpanno, imaÑ pacchÈ”ti na vattabbo. EkavÈcÈya 

deseyyÈti “ayaÑ bhante paÒca bhesajjÈni paÔiggahetvÈ sattÈhaÑ atikkÈmetvÈ 

paÒca Èpattiyo Èpanno, tÈ tumham|le paÔidesemÊ”ti evaÑ ekavÈcÈya 

deseyya, desitÈva honti, dvÊhi tÊhi vÈcÈhi kiccaÑ nÈma natthi. 

Dutiyavissajjanepi “ahaÑ bhante nava paÓÊtabhojanÈni viÒÒÈpetvÈ bhuÒjitvÈ 

nava Èpattiyo Èpanno, tÈ tumham|le paÔidesemÊ”ti vattabbaÑ. 

 VatthuÑ kittetvÈ deseyyÈti “ahaÑ bhante paÒca bhesajjÈni paÔiggahetvÈ 

sattÈhaÑ atikkÈmesiÑ, yathÈvatthukaÑ taÑ tumham|le paÔidesemÊ”ti evaÑ 

vatthuÑ kittetvÈ deseyya, desitÈva honti Èpattiyo, ÈpattiyÈ nÈmaggahaÓena 

kiccaÑ natthi. Dutiyavissajjanepi “ahaÑ bhante nava paÓÊtabhojanÈni 

viÒÒÈpetvÈ bhutto, yathÈvatthukaÑ taÑ tumham|le paÔidesemÊ”ti vattabbaÑ. 

 YÈvatatiyake tissoti ukkhittÈnuvattikÈya pÈrÈjikaÑ, 

bhedakÈnuvattakÈnaÑ kokÈlikÈdÊnaÑ saÑghÈdisesaÑ, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ 

appaÔinissagge caÓÉakÈÄikÈya ca bhikkhuniyÈ pÈcittiyanti imÈ yÈvatatiyakÈ 

tisso Èpattiyo. Cha vohÈrapaccayÈti payuttavÈcÈpaccayÈ cha Èpattiyo 

ÈpajjatÊti attho. KathaÑ? ŒjÊvahetu ÈjÊvakÈraÓÈ pÈpiccho icchÈpakato 

asantaÑ abh|taÑ uttarimanussadhammaÑ ullapati, Èpatti pÈrÈjikassa, 

ÈjÊvahetu ÈjÊvakÈraÓÈ saÒcarittaÑ samÈpajjati, Èpatti saÑghÈdisesassa, 

ÈjÊvahetu ÈjÊvakÈraÓÈ yo te vihÈre vasati, so arahÈti vadati, Èpatti 

thullaccayassa, ÈjÊvahetu ÈjÊvakÈraÓÈ bhikkhu paÓÊtabhojanÈni attano atthÈya 

viÒÒÈpetvÈ bhuÒjati, Èpatti pÈcittiyassa, ÈjÊvahetu ÈjÊvakÈraÓÈ bhikkhunÊ 

paÓÊtabhojanÈni attano atthÈya viÒÒÈpetvÈ bhuÒjati, Èpatti pÈÔidesanÊyassa, 

ÈjÊvahetu ÈjÊvakÈraÓÈ s|paÑ vÈ odanaÑ vÈ agilÈno attano atthÈya 

viÒÒÈpetvÈ bhuÒjati, Èpatti dukkaÔassÈti. 

 KhÈdantassa tissoti manussamaÑse thullaccayaÑ, avasesesu 

akappiyamaÑsesu dukkaÔaÑ, bhikkhuniyÈ lasuÓe pÈcittiyaÑ. PaÒca 

bhojanapaccayÈti avassutÈ avassutassa purisassa hatthato bhojanaÑ gahetvÈ 
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tattheva manussamaÑsaÑ lasuÓaÑ attano atthÈya viÒÒÈpetvÈ 
gahitapaÓÊtabhojanÈni avasesaÒca akappiyamaÑsaÑ pakkhipitvÈ 
vomissakaÑ omadditvÈ ajjhohÈramÈnÈ saÑghÈdisesaÑ, thullaccayaÑ, 
pÈcittiyaÑ, pÈÔidesanÊyaÑ, dukkaÔanti imÈ paÒca Èpattiyo bhojanapaccayÈ 
Èpajjati. 

 PaÒca ÔhÈnÈnÊti ukkhittÈnuvattikÈya bhikkhuniyÈ yÈvatatiyaÑ 
samanubhÈsanÈya appaÔinissajjantiyÈ ÒattiyÈ dukkaÔaÑ, dvÊhi kammavÈcÈhi 
thullaccayaÑ, kammavÈcÈpariyosÈne Èpatti pÈrÈjikassa, saÑghabhedÈya 
parakkamanÈdÊsu saÑghÈdiseso, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge 
pÈcittiyanti evaÑ sabbÈ yÈvatatiyakÈ paÒca ÔhÈnÈni gacchanti. 
PaÒcannaÒceva ÈpattÊti Èpatti nÈma paÒcannaÑ sahadhammikÈnaÑ hoti, 
tattha dvinnaÑ nippariyÈyena Èpattiyeva, sikkhÈmÈnasÈmaÓerisÈmaÓerÈnaÑ 
pana akappiyattÈ na vaÔÔati. IminÈ pariyÈyena tesaÑ Èpatti na desÈpetabbÈ, 
daÓÉakammaÑ pana tesaÑ kÈtabbaÑ. PaÒcannaÑ adhikaraÓena cÈti 
adhikaraÓaÒca paÒcannamevÈti attho. EtesaÑyeva hi paÒcannaÑ 
pattacÊvarÈdÊnaÑ atthÈya vinicchayavohÈro adhikaraÓanti vuccati, gihÊnaÑ 
pana aÉÉakammaÑ nÈma hoti. 

 PaÒcannaÑ vinicchayo hotÊti paÒcannaÑ sahadhammikÈnaÑyeva 
vinicchayo nÈma hoti. PaÒcannaÑ v|pasamena cÈti etesaÑyeva paÒcanaÑ 
adhikaraÓaÑ vinicchitaÑ v|pasantaÑ nÈma hotÊti attho. PaÒcannaÒceva 
anÈpattÊti etesaÑyeva paÒcannaÑ anÈpatti nÈma hotÊti attho. TÊhi ÔhÈnehi 
sobhatÊti saÑghÈdÊhi tÊhi kÈraÓehi sobhati. KatavÊtikkamo hi puggalo 
sappaÔikammaÑ ÈpattiÑ saÑghamajjhe gaÓamajjhe puggalasantike vÈ 
paÔikaritvÈ abbhuÓhasÊlo pÈkatiko hoti, tasmÈ tÊhi ÔhÈnehi sobhatÊti vuccati. 

 Dve kÈyikÈ rattinti bhikkhunÊ rattandhakÈre purisassa hatthapÈse 
ÔhÈnanisajjasayanÈni kappayamÈnÈ pÈcittiyaÑ, hatthapÈsaÑ vijahitvÈ 
ÔhÈnÈdÊni kappayamÈnÈ dukkaÔanti dve kÈyadvÈrasambhavÈ Èpattiyo rattiÑ 
Èpajjati. Dve kÈyikÈ divÈti eteneva upÈyena divÈ paÔicchanne okÈse dve 
Èpattiyo Èpajjati. NijjhÈyantassa ekÈ ÈpattÊti “na ca bhikkhave sÈrattena 
mÈtugÈmassa a~gajÈtaÑ 
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upanijjhÈyitabbaÑ, yo upanijjhÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 nijjhÈyantassa 
ayamekÈ Èpatti. EkÈ piÓÉapÈtapaccayÈti “na ca bhikkhave bhikkhÈdÈyikÈya 
mukhaÑ oloketabban”ti2 ettha dukkaÔÈpatti. Antamaso yÈguÑ vÈ byaÒjanaÑ 
vÈ dentassa sÈmaÓerassÈpi hi mukhaÑ ullokayato dukkaÔameva. 
KurundiyaÑ pana “ekÈ piÓÉapÈtapaccayÈti bhikkhuniparipÈcitaÑ 
piÓÉapÈtaÑ bhuÒjantassa pÈcittiyan”ti vuttaÑ. 

 AÔÔhÈnisaÑse sampassanti Kosambakakkhandhake vuttÈnisaÑse. 
UkkhittakÈ tayo vuttÈti ÈpattiyÈ adassane appaÔikamme pÈpikÈya ca diÔÔhiyÈ 
appaÔinissaggeti. TecattÈlÊsa sammÈvattanÈti tesaÑyeva ukkhittakÈnaÑ 
ettakesu vattesu vattanÈ. 

 PaÒcaÔhÈne musÈvÈdoti 
pÈrÈjikasaÑghÈdisesathullaccayapÈcittiyadukkaÔasa~khÈte paÒcaÔÔhÈne 
musÈvÈdo gacchati. Cuddasa paramanti vuccatÊti dasÈhaparamÈdinayena 
heÔÔhÈ vuttaÑ. DvÈdasa pÈÔidesanÊyÈti bhikkh|naÑ cattÈri, bhikkhunÊnaÑ 
aÔÔha. CatunnaÑ desanÈya cÈti catunnaÑ accayadesanÈyÈti attho. KatamÈ 
pana sÈti. Devadattena payojitÈnaÑ abhimÈrÈnaÑ accayadesanÈ, 
Anuruddhattherassa upaÔÔhÈyikÈya accayadesanÈ, vaÉÉhassa licchavino 
accayadesanÈ, VÈsabhagÈmiyattherassa ukkhepanÊyakammaÑ katvÈ 
ÈgatÈnaÑ bhikkh|naÑ accayadesanÈti ayaÑ catunnaÑ accayadesanÈ nÈma. 

 AÔÔha~giko musÈvÈdoti “pubbevassa hoti musÈ bhaÓissan”ti-ÈdiÑ katvÈ 
“vinidhÈya saÒÒan”tipariyosÈnehi3 aÔÔhahi a~gehi aÔÔha~giko. 
Uposatha~gÈnipi pÈÓaÑ na haneti-ÈdinÈ nayena vuttÈneva. AÔÔha 
d|teyya~gÈnÊti “idha bhikkhave bhikkhu sotÈ ca hoti sÈvetÈ cÈ”ti-ÈdinÈ4 
nayena saÑghabhedake vuttÈni. AÔÔha titthiyavattÈni MahÈkhandhake 
vuttÈni. 

 AÔÔhavÈcikÈ upasampadÈti bhikkhunÊnaÑ upasampadaÑ sandhÈya 
vuttaÑ. AÔÔhannaÑ paccuÔÔhÈtabbanti bhattagge aÔÔhannaÑ bhikkh|nÊnaÑ 
itarÈhi paccuÔÔhÈya ÈsanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 169 piÔÔhe. 2. Vi 4. 348 piÔÔhe. 
 3. Vi 2. 3; Vi 5. 352 piÔÔhesu. 4. Vi 4. 364 piÔÔhe. 
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dÈtabbaÑ. BhikkhunovÈdako aÔÔhahÊti aÔÔhaha~gehi samannÈgato bhikkhu 
bhikkhunovÈdako sammannitabbo. 

 Ekassa chejjanti gÈthÈya navasu janesu yo salÈkaÑ gÈhetvÈ saÑghaÑ 
bhindati, tasseva chejjaÑ hoti, Devadatto viya pÈrÈjikaÑ Èpajjati. 
BhedakÈnuvattakÈnaÑ catunnaÑ thullaccayaÑ KokÈlikÈdÊnaÑ viya, 
dhammavÈdÊnaÑ catunnaÑ anÈpatti. ImÈ pana Èpattiyo ca anÈpattiyo ca1 
sabbesaÑ ekavatthukÈ saÑghabhedavatthukÈ eva. 

 Nava ÈghÈtavatth|nÊti gÈthÈya navahÊti navahi bhikkh|hi saÑgho 
bhijjati. ©attiyÈ karaÓÈ navÈti ÒattiyÈ kÈtabbÈni kammÈni navÈti attho. 
SesaÑ uttanameva. 
 

(4) AvandanÊyapuggalÈdivaÓÓanÈ 

 477. Dasa puggalÈ nÈbhivÈdetabbÈti SenÈsanakkhandhake vuttÈ dasa 
janÈ. AÒjali sÈmÊcena cÈti sÈmÊcikammena saddhiÑ aÒjali ca tesaÑ na 
kÈtabbÈ, neva pÈnÊyÈpucchanatÈlavaÓÔaggahaÓÈdi khandhakavattaÑ tesaÑ 
dassetabbaÑ, na aÒjali paggaÓhitabboti attho. DasannaÑ dukkaÔanti 
tesaÑyeva dasannaÑ evaÑ karontassa dukkaÔaÑ hoti. Dasa cÊvaradhÈraÓÈti 
dasa divasÈni atirekacÊvarassa dhÈraÓÈ anuÒÒÈtÈti attho. 

 PaÒcannaÑ vassaÑvuÔÔhÈnaÑ, dÈtabbaÑ idha cÊvaranti paÒcannaÑ 
sahadhammikÈnaÑ sammukhÈva dÈtabbaÑ. SattannaÑ santeti disÈpakkanta-
ummattakakhittacittavedanÈÔÔÈnaÑ, tiÓÓaÒca ukkhittakÈnanti imesaÑ 
sattannaÑ sante patir|pe pÈhake2 parammukhÈpi dÈtabbaÑ. SoÄasannaÑ na 
dÈtabbanti sesÈnaÑ CÊvarakkhandhake vuttÈnaÑ paÓÉakÈdÊnaÑ soÄasannaÑ 
na dÈtabbaÑ. 

 KatisataÑ rattisataÑ, Èpattiyo chÈditvÈnÈti katisataÑ Èpattiyo 
rattisataÑ chÈdayitvÈna. DasasataÑ rattisataÑ, Èpattiyo chÈdayitvÈnÈti 
dasasataÑ Èpattiyo rattisataÑ chÈdayitvÈna. AyaÒhettha sa~khepattho–yo 
divase sataÑ sataÑ saÑghÈdisesÈpattiyo ÈpajjitvÈ dasa dasa divase 
paÔicchÈdeti, tena rattisataÑ ÈpattisahassaÑ paÔicchÈditaÑ hoti, so sabbÈva 
tÈ Èpattiyo 
______________________________________________________________ 
 1. ImÈ pana Èpattiyo (SÊ, Ka) 2. PaÔigÈhake (Ka) 

 



 ParivÈra-aÔÔhakathÈ 235
  

dasÈhapaÔicchannÈti parivÈsaÑ yÈcitvÈ dasa rattiyo vasitvÈna mucceyya 
pÈrivÈsikoti. 

 DvÈdasa kammadosÈ vuttÈti apalokanakammaÑ adhammenavaggaÑ, 
adhammenasamaggaÑ, dhammenavaggaÑ, tathÈ 
ÒattikammaÒattidutiyakammaÒatticatutthakammÈnipÊti evaÑ ekekasmiÑ 
kamme tayo tayo katvÈ dvÈdasa kammadosÈ vuttÈ. 

 Catasso kammasampattiyoti apalokanakammaÑ dhammenasamaggaÑ, 
tathÈ sesÈnipÊti evaÑ catasso kammasampattiyo vuttÈ. 

 Cha kammÈnÊti adhammenavaggakammaÑ, 
adhammenasamaggakammaÑ, dhammapatir|pakenavaggakammaÑ, 
dhammapatir|pakenasamaggakammaÑ, dhammenavaggakammaÑ, 
dhammenasamaggakammanti evaÑ cha kammÈni vuttÈni. Ekettha 
dhammikÈ katÈti ekaÑ dhammena samaggakammamevettha dhammikaÑ 
katanti attho. DutiyagÈthÈvissajjanepi etadeva dhammikaÑ. 

 YaÑ desitÈti yÈni desitÈni vuttÈni pakÈsitÈni. AnantajinenÈti-ÈdÊsu 
pariyantaparicchedabhÈvarahitattÈ anantaÑ vuccati nibbÈnaÑ, taÑ 
BhagavatÈ raÒÒÈ sapattagaÓaÑ abhimadditvÈ rajjaÑ viya kilesagaÓaÑ 
abhimadditvÈ jitaÑ vijitaÑ adhigataÑ sampattaÑ, tasmÈ BhagavÈ 
“anantajino”ti vuccati. Sveva iÔÔhÈniÔÔhesu nibbikÈratÈya tÈdi, 
vikkhambhanatada~gasamucchedapaÔipassaddhinissaraÓavivekasa~khÈtaÑ 
vivekapaÒcakaÑ addasÈti vivekadassÊ. Tena anantajinena tÈdinÈ 
vivekadassinÈ yÈni ÈpattikkhandhÈni desitÈni vuttÈni. Ekettha sammati vinÈ 
samathehÊti ayamettha padasambandho, yÈni SatthÈrÈ satta ÈpattikkhandhÈni 
desitÈni, tattha ekÈpi Èpatti vinÈ samathehi na sammati, atha kho cha 
samathÈ cattÈri adhikaraÓÈnÊti sabbepime dhammÈ sammukhÈvinayena 
sammanti, samÈyogaÑ gacchanti. Ettha pana eko sammukhÈvinayova vinÈ 
samathehi sammati, samathabhÈvaÑ gacchati. Na hi tassa aÒÒena samathena 
vinÈ anipphatti nÈma atthi. Tena vuttaÑ “ekettha sammati vinÈ samathehÊ”ti, 
iminÈ tÈva adhippÈyena AÔÔhakathÈsu attho vutto. MayaÑ pana vinÈti 
nipÈtassa paÔisedhanamattamatthaÑ gahetvÈ “ekettha sammati vinÈ 
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samathehÊ”ti etesu sattasu Èpattikkhandhesu eko pÈrÈjikÈpattikkhandho vinÈ 
samathehi sammatÊti etamatthaÑ roceyyÈma. Vuttampi cetaÑ “yÈ sÈ Èpatti 
anavasesÈ, sÈ Èpatti na katamena adhikaraÓena katamamhi ÔhÈne na 
katamena samathena sammatÊ”ti. 

 Cha-|nadiyaÉÉhasatÈti “idha UpÈli bhikkhu adhammaÑ dhammoti 
dÊpeti, tasmiÑ adhammadiÔÔhi bhede adhammadiÔÔhi, tasmiÑ adhammadiÔÔhi 
bhede dhammadiÔÔhi, tasmiÑ adhammadiÔÔhi bhede vematiko, tasmiÑ 
dhammadiÔÔhi bhede adhammadiÔÔhi, tasmiÑ dhammadiÔÔhi bhede vematiko, 
tasmiÑ vematiko bhede adhammadiÔÔhi, tasmiÑ vematiko bhede 
dhammadiÔÔhi, tasmiÑ vematiko bhede vematiko”ti evaÑ yÈni 
aÔÔhÈrasannaÑ bhedakaravatth|naÑ vasena aÔÔhÈrasa aÔÔhakÈni 
SaÑghabhedakakkhandhake vuttÈni, tesaÑ vasena cha-|nadiyaÉÉhasataÑ 
ÈpÈyikÈ veditabbÈ. 

 AÔÔhÈrasa anÈpÈyikÈti “idha UpÈli bhikkhu adhammaÑ dhammoti 
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”ti evaÑ ekekasmiÑ vatthusmiÑ ekekaÑ 
katvÈ SaÑghabhedakakkhandhakÈvasÈne vuttÈ aÔÔhÈrasa janÈ. AÔÔhÈrasa 
aÔÔhakÈ cha-|nadiyaÉÉhasatavissajjane vuttÈyeva. 
 

(5) SoÄasakammÈdivaÓÓanÈ 

 478. Kati kammÈnÊti-ÈdÊnaÑ sabbagÈthÈnaÑ vissajjanaÑ uttÈnamevÈti. 

 
AparadutiyagÈthÈsa~gaÓikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  
  

SedamocanagÈthÈ 
 

(1) AvippavÈsapaÒhÈvaÓÓanÈ 

 479. SedamocanagÈthÈsu asaÑvÈsoti uposathapavÈraÓÈdinÈ saÑvÈsena 
asaÑvÈso. Sambhogo ekacco tahiÑ na labbhatÊti akappiyasambhogo na 
labbhati, nahÈpanabhojanÈdipaÔijagganaÑ pana mÈtarÈyeva kÈtuÑ labbhati. 
AvippavÈsena anÈpattÊti sahagÈraseyyÈya anÈpatti. PaÒhÈ mesÈ kusalehi 
cintitÈti esÈ paÒhÈ kusalehi paÓÉitehi cintitÈ. AssÈ vissajjanaÑ 
dÈrakamÈtuyÈ bhikkhuniyÈ veditabbaÑ, tassÈ hi puttaÑ sandhÈyetaÑ 
vuttanti. 

 AvissajjitagÈthÈ garubhaÓÉaÑ sandhÈya vuttaÑ, attho panassÈ 
garubhaÓÉavinicchaye vutto yeva. 

 Dasa puggale na vadÈmÊti SenÈsanakkhandhake vutte dasa puggale na 
vadÈmi. EkÈdasa vivajjiyÈti ye MahÈkhandhake ekÈdasa vivajjanÊyapuggalÈ 
vuttÈ, tepi na vadÈmi. AyaÑ paÒhÈ naggaÑ bhikkhuÑ sandhÈya vuttÈ. 

 KathaÑ nu sikkhÈya asÈdhÈraÓoti paÒhÈ nahÈpitapubbakaÑ bhikkhuÑ 
sandhÈya vuttÈ. AyaÑ hi khurabhaÓÉaÑ pariharituÑ na labhati, aÒÒe 
labhanti. TasmÈ sikkhÈya asÈdhÈraÓo. 

 TaÑ puggalaÑ katamaÑ vadanti BuddhÈti ayaÑ paÒhÈ 
nimmitabuddhaÑ sandhÈya vuttÈ. 

 AdhonÈbhiÑ vivajjiyÈti adhonÈbhiÑ vivajjetvÈ. AyaÑ paÒhÈ yaÑ taÑ 
asÊsakaÑ kabandhaÑ, yassa ure akkhÊni ceva mukhaÒca hoti, taÑ sandhÈya 
vuttÈ. 

 Bhikkhu saÒÒÈcikÈya kuÔinti ayaÑ paÒhÈ tiÓacchÈdanaÑ kuÔiÑ 
sandhÈya vuttÈ. DutiyapaÒhÈ sabbamattikÈmayaÑ kuÔiÑ sandhÈya vuttÈ. 

 Œpajjeyya garukaÑ chejjavatthunti ayaÑ paÒhÈ vajjapaÔicchÈdikaÑ 
bhikkhuniÑ sandhÈya vuttÈ. DutiyapaÒhÈ paÓÉakÈdayo abhabbapuggale 
sandhÈya vuttÈ. EkÈdasapi hi te gihibhÈveyeva pÈrÈjikaÑ pattÈ. 
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 VÈcÈti vÈcÈya anÈlapanto. GiraÑ no ca pare bhaÓeyyÈti “iti ime 
sossantÊ”ti parapuggale sandhÈya saddampi na nicchÈreyya. AyaÑ paÒhÈ 
“santiÑ ÈpattiÑ nÈvikareyya, sampajÈnamusÈvÈdassa hotÊ”ti imaÑ 
musÈvÈdaÑ sandhÈya vuttÈ. Tassa hi bhikkhuno adhammikÈya paÔiÒÒÈya 
tuÓhÊbh|tassa nisinnassa manodvÈre Èpatti nÈma natthi. YasmÈ pana 
ÈvikÈtabbaÑ na Èvikaroti, tenassa vacÊdvÈre akiriyato ayaÑ Èpatti 
samuÔÔhÈtÊti veditabbÈ. 

 SaÑghÈdisesÈ caturoti ayaÑ paÒhÈ aruÓugge gÈmantarapariyÈpannaÑ 
nadipÈraÑ okkantabhikkhuniÑ sandhÈya vuttÈ, sÈ hi sakagÈmato 
pacc|sasamaye nikkhamitvÈ aruÓuggamanakÈle vuttappakÈraÑ nadipÈraÑ 
okkantamattÈva rattivippavÈsagÈmantaranadipÈragaÓamhÈ-
ohÊyanalakkhaÓena ekappahÈreneva caturo saÑghÈdisese Èpajjati. 

 SiyÈ Èpattiyo nÈnÈti ayaÑ paÒhÈ ekato-upasampannÈ dve bhikkhuniyo 
sandhÈya vuttÈ. TÈsu hi bhikkh|naÑ santike ekato-upasampannÈya hatthato 
gaÓhantassa pÈcittiyaÑ, bhikkhunÊnaÑ santike ekato-upasampannÈya 
hatthato gaÓhantassa dukkaÔaÑ. 

 Caturo janÈ saÑvidhÈyÈti Ècariyo ca, tayo ca antevÈsikÈ chamÈsakaÑ 
bhaÓÉaÑ avahariÑsu, Ècariyassa sÈhatthikÈ tayo mÈsakÈ, ÈÓattiyÈpi tayova, 
tasmÈ thullaccayaÑ Èpajjati, itaresaÑ sÈhatthiko ekeko, ÈÓattikÈ paÒcÈti 
tasmÈ pÈrÈjikaÑ ÈpajjiÑsu. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana 
adinnÈdÈnapÈrÈjike saÑvidÈvahÈravaÓÓanÈyaÑ vutto. 
 

(2) PÈrÈjikÈdipaÒhÈvaÓÓanÈ 

 480. ChiddaÑ tasmiÑ ghare natthÊti ayaÑ paÒhÈ dussakuÔi-ÈdÊni 
santhatapeyyÈlaÒca sandhÈya vuttÈ. 

 TelaÑ madhuÑ phÈÓitanti gÈthÈ li~gaparivattaÑ sandhÈya vuttÈ. 

 NissaggiyenÈti gÈthÈ pariÓÈmanaÑ sandhÈya vuttÈ. Yo hi saÑghassa 
pariÓatalÈbhato ekaÑ cÊvaraÑ attano, ekaÑ aÒÒassÈti dve cÊvarÈni
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ekaÑ mayhaÑ, ekaÑ tassa dehÊti ekapayogena pariÓÈmeti, so 
nissaggiyapÈcittiyaÒceva suddhikapÈcittiyaÒca ekato Èpajjati. 

 KammaÒca taÑ kuppeyya vaggapaccayÈti ayaÑ paÒhÈ 
dvÈdasayojanapamÈÓesu BÈrÈÓasi-ÈdÊsu nagaresu gÈmasÊmaÑ sandhÈya 
vuttÈ. 

 PadavÊtihÈramattenÈti gÈthÈ saÒcarittaÑ sandhÈya vuttÈ, atthopi cassÈ 
saÒcarittavaÓÓanÈyameva vutto. 

 SabbÈni tÈni nissaggiyÈnÊti ayaÑ paÒhÈ aÒÒÈtikÈya bhikkhuniyÈ 
dhovÈpanaÑ sandhÈya vuttÈ. Sace hi tiÓÓampi cÊvarÈnaÑ kÈka-|hadanaÑ vÈ 
kaddamamakkhitaÑ vÈ kaÓÓaÑ gahetvÈ bhikkhunÊ udakena dhovati, 
bhikkhussa kÈyagatÈneva nissaggiyÈni honti. 

 SaraÓagamanampi na tassa atthÊti saraÓagamana-upasampadÈpi natthi. 
AyaÑ pana paÒhÈ MahÈpajÈpatiyÈ1 upasampadaÑ sandhÈya vuttÈ. 

 Haneyya anariyaÑ mandoti taÒhi itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ anariyaÑ 
haneyya, ayaÑ paÒhÈ li~gaparivattena itthibh|taÑ pitaraÑ purisabh|taÒca 
mÈtaraÑ sandhÈya vuttÈ. 

 Na tenÈnantharaÑ phuseti ayaÑ paÒhÈ 
migasi~gatÈpasasÊhakumÈrÈdÊnaÑ viya tiracchÈnamÈtÈpitaro sandhÈya vuttÈ. 

 AcodayitvÈti gÈthÈ d|tenupasampadaÑ sandhÈya vuttÈ. CodayitvÈti 
gÈthÈ paÓÉakÈdÊnaÑ upasampadaÑ sandhÈya vuttÈ. KurundiyaÑ pana 
paÔhamagÈthÈ aÔÔha asammukhÈkammÈni, dutiyÈ anÈpattikassa kammaÑ 
sandhÈya vuttÈti ÈgataÑ. 

 Chindantassa ÈpattÊti vanappatiÑ chindantassa pÈrÈjikaÑ, tiÓalatÈdiÑ 
chindantassa pÈcittiyaÑ, a~gajÈtaÑ chindantassa thullaccayaÑ. 
Chindantassa anÈpattÊti kese ca nakhe ca chindantassa anÈpatti. ChÈdentassa 
ÈpattÊti attano ÈpattiÑ chÈdentassa aÒÒesaÑ vÈ ÈpattiÑ. ChÈdentassa 
anÈpattÊti gehÈdÊni chÈdentassa anÈpatti. 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈpajÈpatigotamiyÈ (Ka) 
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 SaccaÑ bhaÓantoti gÈthÈya “sikharaÓÊsi ubhatobyaÒjanÈsÊ”ti saccaÑ 
bhaÓanto garukaÑ Èpajjati, sampajÈnamusÈvÈde pana musÈ bhÈsato 
lahukÈpatti hoti, abh|tÈrocane musÈ bhaÓanto garukaÑ Èpajjati, bh|tÈrocane 
saccaÑ bhÈsato lahukÈpatti hotÊti. 
 

(3) PÈcittiyÈdipaÒhÈvaÓÓanÈ 

 481. AdhiÔÔhitanti gÈthÈ nissaggiyacÊvaraÑ anissajjitvÈ paribhuÒjantaÑ 
sandhÈya vuttÈ. 

 Attha~ga s|riyeti gÈthÈ romanthakaÑ sandhÈya vuttÈ. 

 Na rattacittoti gÈthÈya ayamattho–rattacitto 
methunadhammapÈrÈjikaÑ Èpajjati, theyyacitto adinnÈdÈnapÈrÈjikaÑ, paraÑ 
maraÓÈya cetento manussaviggahapÈrÈjikaÑ, saÑghabhedako pana na 
rattacitto, na ca pana theyyacitto, na cÈpi so1 paraÑ maraÓÈya cetayi, 
salÈkaÑ panassa dentassa hoti chejjaÑ, pÈrÈjikaÑ hoti, salÈkaÑ 
paÔiggaÓhantassa bhedakÈnuvattakassa thullaccayaÑ. 

 Gaccheyya aÉÉhayojananti ayaÑ paÒhÈ suppatiÔÔhitanigrodhasadisaÑ 
ekakulassa rukkham|laÑ sandhÈya vuttÈ. 

 KÈyikÈnÊti ayaÑ gÈthÈ sambahulÈnaÑ itthÊnaÑ kese vÈ a~guliyo vÈ 
ekato gaÓhantaÑ sandÈya vuttÈ. 

 VÈcasikÈnÊti ayaÑ gÈthÈ “sabbÈ tumhe sikharaÓiyo”ti-ÈdinÈ nayena 
duÔÔhullabhÈÓiÑ sandhÈya vuttÈ. 

 Tissitthiyo methunaÑ taÑ na seveti tisso itthiyo vuttÈ, tÈsupi yaÑ taÑ 
methunaÑ nÈma, taÑ na sevati. Tayo puriseti tayo purisepi upagantvÈ 
methunaÑ na sevati. Tayo anariyapaÓÉaketi ubhatobyaÒjanasa~khÈte tayo 
anariye, tayo ca paÓÉaketi imepi cha jane upagantvÈ methunaÑ na sevati. 
Na cÈcare methunaÑ byaÒjanasminti anulomapÈrÈjikavasenapi methunaÑ 
nÈcarati. ChejjaÑ siyÈ methunadhammapaccayÈti siyÈ 
methunadhammapaccayÈ pÈrÈjikanti. AyaÑ paÒhÈ aÔÔhavatthukaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Na cÈpi saÑghabhedako (Ka) 
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sandhÈya vuttÈ, tassÈ hi methunadhammassa pubbabhÈgaÑ kÈyasaÑsaggaÑ 
ÈpajjituÑ vÈyamantiyÈ methunadhammapaccayÈ chejjaÑ hoti. 

 MÈtaraÑ cÊvaranti ayaÑ gÈthÈ piÔÔhisamaye vassikasÈÔikatthaÑ 
satuppÈdakaraÓaÑ sandhÈya vuttÈ, vinicchayo panassÈ 
vassikasÈÔikasikkhÈpadavaÓÓanÈyameva vutto. 

 Kuddho ÈrÈdhako hotÊti gÈthÈ titthiyavattaÑ sandhÈya vuttÈ. Titthiyo hi 
vattaÑ p|rayamÈno titthiyÈnaÑ vaÓÓe bhaÒÒamÈne kuddho ÈrÈdhako hoti, 
vatthuttayassa vaÓÓe bhaÒÒamÈne kuddho gÈrayho hotÊti tatthevassÈ vitthÈro 
vutto. DutiyagÈthÈpi tameva sandhÈya vuttÈ. 

 SaÑghÈdisesanti-Èdi gÈthÈ yÈ bhikkhunÊ avassutÈva avassutassa 
purisassa hatthato piÓÉapÈtaÑ gahetvÈ manussamaÑsalasuÓa 
paÓÊtabhojanasesa-akappiyamaÑsehi saddhiÑ omadditvÈ ajjhoharati, taÑ 
sandhÈya vuttÈ. 

 Eko upasampanno eko anupasampannoti gÈthÈ ÈkÈsagataÑ sandhÈya 
vuttÈ. Sace hi dvÊsu sÈmaÓeresu eko iddhiyÈ kesaggamattampi pathaviÑ 
muÒcitvÈ nisinno hoti, so anupasampanno nÈma hoti. SaÑghenÈpi ÈkÈse 
nisÊditvÈ bh|migatassa kammaÑ na kÈtabbaÑ. Sace karoti, kuppati. 

 Akappakatanti gÈthÈ acchinnacÊvarakaÑ bhikkhuÑ sandhÈya vuttÈ. 
TasmiÑyeva cassÈ sikkhÈpade vitthÈrena vinicchayopi vutto. 

 Na deti na paÔiggaÓhÈtÊti nÈpi uyyojikÈ deti, na uyyojitÈ tassÈ1 hatthato 
gaÓhÈti. PaÔiggaho tena na vijjatÊti teneva kÈraÓena uyyojikÈya hatthato 
uyyojitÈya paÔiggaho na vijjati. Œpajjati garukanti evaÑ santepi avassutassa 
hatthato piÓÉapÈtaggahaÓe uyyojentÊ saÑghÈdisesÈpattiÑ Èpajjati. TaÒca 
paribhogapaccayÈti taÒca pana ÈpattiÑ ÈpajjamÈnÈ tassÈ uyyojitÈya 
paribhogapaccayÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa (Ka) 
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Èpajjati. TassÈ hi bhojanapariyosÈne uyyojikÈya saÑghÈdiseso hotÊti. 
DutiyagÈthÈ tassÈyeva udakadantaponaggahaÓe uyyojanaÑ sandhÈya vuttÈ. 

 Na bhikkhunÊ no ca phuseyya vajjanti sattarasakesu hi aÒÒataraÑ 
ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ anÈdariyena chÈdayamÈnÈpi bhikkhunÊ chÈdanapaccayÈ 
vajjaÑ na phusati, aÒÒaÑ navaÑ ÈpattiÑ nÈpajjati, paÔicchannÈya vÈ 
appaÔicchannÈya vÈ ÈpattiyÈ pakkhamÈnattameva labhati. AyaÑ pana 
bhikkhunÊpi na hoti, sÈvasesaÒca garukaÑ ÈpajjitvÈ chÈdetvÈ vajjaÑ na 
phusati. PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈti ayaÑ kira paÒhÈ ukkhittakabhikkhuÑ 
sandhÈya vuttÈ. Tena hi saddhiÑ vinayakammaÑ natthi, tasmÈ so 
saÑghÈdisesaÑ ÈpajjitvÈ chÈdento vajjaÑ na phusatÊti. 
 

 
SedamocanagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

PaÒcavagga 
 

KammavaggavaÓÓanÈ 

 482. Kammavagge catunnaÑ kammÈnaÑ nÈnÈkaraÓaÑ 
Samathakkhandhake vuttameva. KiÒcÈpi vuttaÑ, atha kho ayaÑ 
kammavinicchayo nÈma Èdito paÔÔhÈya vuccamÈno pÈkaÔo hoti, tasmÈ Èdito 
paÔÔhÈyevettha vattabbaÑ vadissÈma. CattÈrÊti kammÈnaÑ 
gaÓanaparicchedavacanametaÑ. KammÈnÊti paricchinnakammanidassanaÑ1. 
ApalokanakammaÑ nÈma sÊmaÔÔhakasaÑghaÑ sodhetvÈ chandÈrahÈnaÑ 
chandaÑ ÈharitvÈ samaggassa saÑghassa anumatiyÈ tikkhattuÑ sÈvetvÈ 
kattabbaÑ kammaÑ. ©attikammaÑ nÈma vuttanayeneva samaggassa 
saÑghassa anumatiyÈ ekÈya ÒattiyÈ kattabbaÑ kammaÑ. 
©attidutiyakammaÑ nÈma vuttanayeneva samaggassa saÑghassa anumatiyÈ 
ekÈya ÒattiyÈ ekÈya ca anussÈvanÈyÈti evaÑ ÒattidutiyÈya anussÈvanÈya 
kattabbaÑ kammaÑ. ©atticatutthakammaÑ nÈma vuttanayeneva 
samaggassa saÑghassa anumatiyÈ ekÈya ÒattiyÈ tÊhi ca anussÈvanÈhÊti evaÑ 
ÒatticatutthÈti tÊhi anussÈvanÈhi kattabbaÑ kammaÑ. 

 Tattha apalokanakammaÑ apaloketvÈva kÈtabbaÑ, ÒattikammÈdivasena 
na kÈtabbaÑ. ©attikammampi ekaÑ ÒattiÑ ÔhapetvÈva kÈtabbaÑ, 
apalokanakammÈdivasena na kÈtabbaÑ. ©attidutiyakammaÑ pana 
apaloketvÈ kÈtabbampi atthi, akÈtabbampi atthi. 

 Tattha sÊmÈsammuti, sÊmÈsam|hananaÑ, kathinadÈnaÑ, kathinuddhÈro, 
kuÔivatthudesanÈ, vihÈravatthudesanÈti imÈni cha kammÈni garukÈni 
apaloketvÈ kÈtuÑ na vaÔÔanti, ÒattidutiyakammavÈcaÑ sÈvetvÈva kÈtabbÈni. 
AvasesÈ terasa sammutiyo senÈsanaggÈhakamatakacÊvaradÈnÈdisammutiyo 
cÈti etÈni lahukakammÈni apaloketvÈpi kÈtuÑ vaÔÔanti, 
ÒattikammaÒatticatutthakammavasena pana na kÈtabbameva. 
©atticatutthakammavasena kayiramÈnaÑ daÄhataraÑ hoti, tasmÈ kÈtabbanti 
ekacce vadanti. EvaÑ pana sati kammasa~karo hoti, tasmÈ na kÈtabbanti 
paÔikkhittameva. Sace pana akkharaparihÊnaÑ vÈ padaparihÊnaÑ vÈ 
duruttapadaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KammadassanaÑ (Ka) 
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hoti, tassa sodhanatthaÑ punappunaÑ vattuÑ vaÔÔati. IdaÑ 
akuppakammassa daÄhÊkammaÑ hoti, kuppakamme kammaÑ hutvÈ tiÔÔhati. 

 ©atticatutthakammaÑ ÒattiÒca tisso ca kammavÈcÈyo sÈvetvÈva 
kÈtabbaÑ, apalokanakammÈdivasena na kÈtabbaÑ. PaÒcahÈkÈrehi 
vipajjantÊti paÒcahi kÈraÓehi vipajjanti. 
 
 483. SammukhÈkaraÓÊyaÑ kammaÑ asammukhÈ karoti 
vatthuvipannaÑ adhammakammanti ettha atthi kammaÑ 
sammukhÈkaraÓÊyaÑ, atthi asammukhÈkaraÓÊyaÑ. Tattha 
asammukhÈkaraÓÊyaÑ nÈma d|tenupasampadÈ, pattanikkujjanaÑ, 
pattukkujjanaÑ, ummattakassa bhikkhuno ummattakasammuti, sekkhÈnaÑ 
kulÈnaÑ sekkhasammuti, Channassa bhikkhuno brahmadaÓÉo, Devadattassa 
pakÈsanÊyakammaÑ, appasÈdanÊyaÑ dassentassa bhikkhuno 
bhikkhunisaÑghena kÈtabbaÑ avandanÊyakammanti aÔÔhavidhaÑ hoti. TaÑ 
sabbaÑ tattha tattha vuttanayeneva veditabbaÑ. IdaÑ aÔÔhavidhampi 
kammaÑ asammukhÈ kataÑ sukataÑ hoti akuppaÑ. 

 SesÈni sabbakammÈni sammukhÈ eva kÈtabbÈni, SaÑghasammukhatÈ, 
dhammasammukhatÈ, vinayasammukhatÈ, puggalasammukhatÈti imaÑ 
catubbidhaÑ sammukhÈvinayaÑ upanetvÈva kÈtabbÈni. EvaÑ katÈni hi 
sukatÈni honti. EvaÑ akatÈni panetÈni imaÑ sammukhÈvinayasa~khÈtaÑ 
vatthuÑ vinÈ katattÈ vatthuvipannÈni nÈma honti. Tena vuttaÑ 
“sammukhÈkaraÓÊyaÑ kammaÑ asammukhÈ karoti vatthuvipannaÑ 
adhammakamman”ti. 

 PaÔipucchÈkaraÓÊyÈdÊsupi paÔipucchÈdikaraÓameva vatthu, taÑ vatthuÑ 
vinÈ katattÈ tesampi vatthuvipannatÈ veditabbÈ. IdaÑ panettha 
vacanatthamattaÑ, paÔipucchÈ karaÓÊyaÑ appaÔipucchÈ karotÊti pucchitvÈ 
codetvÈ sÈretvÈ kÈtabbaÑ apucchitvÈ acodetvÈ asÈretvÈ1 karoti. PaÔiÒÒÈya 
karaÓÊyaÑ appaÔiÒÒÈya karotÊti paÔiÒÒaÑ ÈropetvÈ yathÈdinnÈya paÔiÒÒÈya 
kÈtabbaÑ appaÔiÒÒÈya karontassa vippalapantassa balakkÈrena karoti. 
SativinayÈrahassÈti Dabbamallaputtattherasadisassa khÊÓÈsavassa. 
Am|ÄhavinayÈrahassÈti Gaggabhikkhusadisassa ummattakassa. 
TassapÈpiyasikakammÈrahassÈti UpavÈÄabhikkhusadisassa ussannapÈpassa. 
Esa nayo sabbattha. 
______________________________________________________________ 
 1. AsÈretvÈva (SyÈ, Ka)
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 Anuposathe uposathaÑ karotÊti anuposathadivase uposathaÑ karoti. 
Uposathadivaso nÈma ÔhapetvÈ kattikamÈsaÑ avasesesu ekÈdasasu mÈsesu 
bhinnassa saÑghassa sÈmaggidivaso ca yathÈvuttacÈtuddasapannarasÈ ca, 
etaÑ tippakÈrampi uposathadivasaÑ ÔhapetvÈ aÒÒasmiÑ divase uposathaÑ 
karonto anuposathe uposathaÑ karoti nÈma. Yatra hi pattacÊvarÈdÊnaÑ 
atthÈya appamattakena kÈraÓena vivadantÈ uposathaÑ vÈ pavÈraÓaÑ vÈ 
Ôhapenti, tattha tasmiÑ adhikaraÓe vinicchite “samaggÈ jÈtÈmhÈ”ti antarÈ 
sÈmaggi-uposathaÑ kÈtuÑ na labhanti, karontehi anuposathe uposatho kato 
nÈma hoti. 

 ApavÈraÓÈya pavÈretÊti apavÈraÓÈdivase pavÈreti. PavÈraÓÈdivaso nÈma 
ekasmiÑ kattikamÈse bhinnassa saÑghassa sÈmaggidivaso ca 
paccukkaÉÉhitvÈ Ôhapitadivaso ca dve ca puÓÓamÈsiyo. EvaÑ 
catubbidhampi pavÈraÓÈdivasaÑ ÔhapetvÈ aÒÒasmiÑ divase pavÈrento 
apavÈraÓÈya pavÈreti nÈma. IdhÈpi appamattakassa vivÈdassa v|pasame 
sÈmaggipavÈraÓaÑ kÈtuÑ na labhanti, karontehi apavÈraÓÈya pavÈraÓÈ katÈ 
hoti. Apica |navÊsativassaÑ vÈ antimavatthuÑ ajjhÈpannapubbaÑ vÈ 
ekÈdasasu vÈ abhabbapuggalesu aÒÒataraÑ upasampÈdentassapi 
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ hoti. EvaÑ vatthuko kammÈni 
vipajjanti. 
 
 484. ©attito vipattiyaÑ pana vatthuÑ na parÈmasatÊti yassa 
upasampadÈdikammaÑ karoti, taÑ na parÈmasati, tassa nÈmaÑ na gaÓhÈti. 
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito Èyasmato 
Buddharakkhitassa upasampadÈpekkho”ti vattabbe “suÓÈtu me bhante 
saÑgho, Èyasmato Buddharakkhitassa upasampadÈpekkho”ti vadati, evaÑ 
vatthuÑ na parÈmasati. 

 SaÑghaÑ na parÈmasatÊti saÑghassa nÈmaÑ na gaÓhÈti. SuÓÈtu me 
bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito”ti vattabbe “suÓÈtu me bhante, 
ayaÑ Dhammarakkhito”ti vadati, evaÑ saÑghaÑ na parÈmasati. 

 PuggalaÑ na parÈmasatÊti yo upasampadÈpekkhassa upajjhÈyo, taÑ na 
parÈmasati, tassa nÈmaÑ na gaÓhÈti. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ 
Dhammarakkhito Èyasmato Buddharakkhitassa upasampadÈpekkho”ti 
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vattabbe “suÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito 
upasampadÈpekkho”ti vadati, evaÑ puggalaÑ na parÈmasati. 

 ©attiÑ na parÈmasatÊti sabbena sabbaÑ ÒattiÑ na parÈmasati. 
©attidutiyakamme ÒattiÑ aÔÔhapetvÈ dvikkhattuÑ kammavÈcÈya eva 
anussÈvanakammaÑ karoti, Òatticatutthakammepi ÒattiÑ aÔÔhapetvÈ 
catukkhattuÑ kammavÈcÈya eva anussÈvanakammaÑ karoti. EvaÑ ÒattiÑ 
na parÈmasati. 

 PacchÈ vÈ ÒattiÑ ÔhapetÊti paÔhamaÑ kammavÈcÈya 
anussÈvanakammaÑ katvÈ “esÈ ÒattÊ”ti vatvÈ “khamati saÑghassa, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti vadati, evaÑ pacchÈ ÒattiÑ Ôhapeti. Iti imehi 
paÒcahÈkÈrehi Òattito kammÈni vipajjanti. 
 
 485. AnussÈvanato vipattiyaÑ pana vatthu-ÈdÊni vuttanayeneva 
veditabbÈni. EvaÑ pana nesaÑ aparÈmasanaÑ hoti–“suÓÈtu me bhante 
saÑgho”ti paÔhamÈnussÈvane “dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi. Tatiyampi 
etamatthaÑ vadÈmi, suÓÈtu me bhante saÑgho”ti dutiyatatiyÈnussÈvanÈsu 
vÈ “ayaÑ Dhammarakkhito Èyasmato Buddharakkhitassa 
upasampadÈpekkho”ti vattabbe “suÓÈtu me bhante saÑgho, Èyasmato 
BuddharakkhitassÈ”ti vadanto vatthuÑ na parÈmasati nÈma. “SuÓÈtu me 
bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito”ti vattabbe “suÓÈtu me bhante, 
ayaÑ Dhammarakkhito”ti vadanto saÑghaÑ na parÈmasati nÈma. “SuÓÈtu 
me bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito Èyasmato BuddharakkhitassÈ”ti 
vattabbe “suÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito 
upasampadÈpekkho”ti vadanto puggalaÑ na parÈmasati nÈma. 

 SÈvanaÑ1 hÈpetÊti sabbena sabbaÑ kammavÈcÈya anussÈvanaÑ na 
karoti, Òattidutiyakamme dvikkhattuÑ Òattimeva Ôhapeti, 
Òatticatutthakamme catukkhattuÑ Òattimeva Ôhapeti, evaÑ anussÈvanaÑ 
hÈpeti. Yopi Òattidutiyakamme ekaÑ ÒattiÑ ÔhapetvÈ ekaÑ kammavÈcaÑ 
anussÈvento akkharaÑ vÈ chaÉÉeti, padaÑ vÈ duruttaÑ karoti, ayampi 
anussÈvanaÑ hÈpetiyeva. ©atticatutthakamme pana ekaÑ ÒattiÑ ÔhapetvÈ 
sakimeva vÈ dvikkhattuÑ vÈ kammavÈcÈya anussÈvanaÑ karontopi 
akkharaÑ vÈ padaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AnusÈvanaÑ (SÊ) 
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vÈ chaÉÉentopi duruttaÑ karontopi anussÈvanaÑ hÈpetiyevÈti veditabbÈ. 

 DuruttaÑ karotÊti ettha pana ayaÑ vinicchayo, yo hi aÒÒasmiÑ akkhare 
vattabbe aÒÒaÑ vadati, ayaÑ duruttaÑ karoti nÈma. TasmÈ kammavÈcaÑ 
karontena bhikkhunÈ yvÈyaÑ– 

    SithilaÑ dhanitaÒca dÊgharassaÑ,  
    GarukaÑ lahukaÒca niggahitaÑ. 
    SambandhaÑ vavatthitaÑ vimuttaÑ,  
    DasadhÈ byaÒjanabuddhiyÈ pabhedoti– 

 Vutto, ayaÑ suÔÔhu upalakkhetabbo. Ettha hi sithilaÑ nÈma paÒcasu 
vaggesu paÔhamatatiyaÑ. DhanitaÑ nÈma tesveya dutiyacatutthaÑ. DÊghanti 
dÊghena kÈlena vattabbaÑ ÈkÈrÈdi. Rassanti tato upaÉÉhakÈlena vattabbaÑ 
akÈrÈdi. Garukanti dÊghameva, yaÑ vÈ Èyasmato Buddharakkhitattherassa 
yassa nakkhamatÊti evaÑ saÑyogaparaÑ katvÈ vuccati. Lahukanti 
rassameva, yaÑ vÈ Èyasmato Buddharakkhitatherassa yassa na khamatÊti 
evaÑ asaÑyogaparaÑ katvÈ vuccati. Niggahitanti yaÑ karaÓÈni niggahetvÈ 
avissajjetvÈ avivaÔena mukhena sÈnunÈsikaÑ katvÈ vattabbaÑ. 
Sambandhanti yaÑ parapadena sambandhitvÈ tuÓhissÈti vÈ tuÓhassÈti vÈ 
vuccati. Vavatthitanti yaÑ parapadena asambandhaÑ katvÈ vicchinditvÈ 
tuÓhÊ assÈti vÈ tuÓha assÈti vÈ vuccati. Vimuttanti yaÑ karaÓÈni aniggahetvÈ 
vissajjetvÈ vivaÔena mukhena anusÈsikaÑ akatvÈ vuccati. 

 Tattha suÓÈtu meti vattabbe ta-kÈrassa tha-kÈraÑ katvÈ “suÓÈthu me”ti 
vacanaÑ sithilassa dhanitakaraÓaÑ nÈma. TathÈ “pattakallaÑ esÈ ÒattÊ”ti 
vattabbe “patthakallaÑ esÈ ÒatthÊ”ti-ÈdivacanaÒca. “Bhante saÑgho”ti 
vattabbe bha-kÈra gha-kÈrÈnaÑ ba-kÈra ga-kÈre katvÈ “bante saÑgo”ti 
vacanaÑ dhanitassa sithilakaraÓaÑ nÈma. “SuÓÈtu me”ti vivaÔena mukhena 
vattabbe pana “suÓaÑtu me”ti vÈ “esÈ ÒattÊ”ti vattabbe “esaÑ ÒattÊ”ti vÈ 
avivaÔena mukhena anunÈsikaÑ katvÈ vacana vimuttassa niggahitavacanaÑ 
nÈma. “Pattakallan”ti avivaÔena mukhena anunÈsikaÑ katvÈ vattabbe 
“pattakallÈ”ti vivaÔena mukhena anunÈsikaÑ akatvÈ vacanaÑ niggahitassa 
vimuttavacanaÑ nÈma. 
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 Iti sithile kattabbe dhanitaÑ, dhanite kattabbe sithilaÑ, vimutte kattabbe 
niggahitaÑ, niggahite kattabbe vimuttanti imÈni cattÈri byaÒjanÈni 
antokammavÈcÈya kammaÑ d|senti. EvaÑ vadanto hi aÒÒasmiÑ akkhare 
vattabbe aÒÒaÑ vadati, duruttaÑ karotÊti vuccati. Itaresu pana 
dÊgharassÈdÊsu chasu byaÒjanesu dÊghaÔÔhÈne dÊghameva, rassaÔÔhÈne ca 
rassamevÈti evaÑ yathÈÔhÈne taÑ tadeva akkharaÑ bhÈsantena 
anukkamÈgataÑ paveÓiÑ avinÈsentena kammavÈcÈ kÈtabbÈ. Sace pana 
evaÑ akatvÈ dÊghe vattabbe rassaÑ, rasse vÈ vattabbe dÊghaÑ vadati, tathÈ 
garuke vattabbe lahukaÑ, lahuke vÈ vattabbe garukaÑ vadati, sambandhe vÈ 
pana vattabbe vavatthitaÑ, vavatthite vÈ vattabbe sambandhaÑ vadati, evaÑ 
vuttepi kammavÈcÈ na kuppati. ImÈni hi cha byaÒjanÈni kammaÑ na 
kopenti. 

 YaÑ pana suttantikattherÈ “da-kÈro ta-kÈramÈpajjati, ta-kÈro da-
kÈramÈpajjati, ca-kÈro ja-kÈramÈpajjati, ja-kÈro ca-kÈramÈpajjati, yakÈro 
ka-kÈramÈpajjati, ka-kÈro yakÈramÈpajjati, tasmÈ da-kÈrÈdÊsu vattabbesu ta-
kÈrÈdivacanaÑ na virujjhatÊ”ti vadanti, taÑ kammavÈcaÑ patvÈ na vaÔÔati. 
TasmÈ vinayadharena neva da-kÈro ta-kÈro kÈtabbo -pa- na ka-kÈro ya-kÈro. 
YathÈpÈÄiyÈ niruttiÑ sodhetvÈ dasavidhÈya byaÒjananiruttiyÈ vuttadose 
pariharantena kammavÈcÈ kÈtabbÈ. ItarathÈ hi sÈvanaÑ hÈpeti nÈma. 

 AkÈle vÈ sÈvetÊti sÈvanÈya akÈle anokÈse ÒattiÑ aÔÔhapetvÈ 
paÔhamaÑyeva anussÈvanakammaÑ katvÈ pacchÈ ÒattiÑ Ôhapeti. Iti imehi 
paÒcahÈkÈrehi anussÈvanato kammÈni vipajjanti. 
 
 486. SÊmato vipattiyaÑ pana atikhuddakasÊmÈ nÈma yÈ ekavÊsati 
bhikkh| na gaÓhÈti. KurundiyaÑ pana yattha ekavÊsati bhikkh| nisÊdituÑ na 
sakkontÊti vuttaÑ. TasmÈ yÈ evar|pÈ sÊmÈ, ayaÑ sammatÈpi asammatÈ, 
gÈmakhettasadisÈva hoti, tattha kataÑ kammaÑ kuppati. Esa nayo 
sesasÊmÈsupi. Ettha pana atimahatÊti nÈma yÈ kesaggamattenÈpi tiyojanaÑ 
atikkÈmetvÈ sammatÈ hoti. KhaÓÉanimittÈ nÈma aghaÔitanimittÈ vuccati. 
PuratthimÈya disÈya nimittaÑ kittetvÈ anukkameneva dakkhiÓÈya 
pacchimÈya uttarÈya disÈya kittetvÈ puna puratthimÈya disÈya pubbakittitaÑ 
nimittaÑ paÔikittetvÈva ÔhapetuÑ vaÔÔati, evaÑ akhaÓÉanimittÈ hoti. 
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Sace pana anukkamena ÈharitvÈ uttarÈya disÈya nimittaÑ kittetvÈ tattheva 
Ôhapeti, khaÓÉanimittÈ hoti. AparÈpi khaÓÉanimittÈ nÈma yÈ animittupagaÑ 
tacasÈrarukkhaÑ vÈ khÈÓukaÑ vÈ paÑsupuÒjavÈlikÈpuÒjÈnaÑ vÈ aÒÒataraÑ 
antarÈ ekaÑ nimittaÑ katvÈ sammatÈ hoti. ChÈyÈnimittÈ nÈma yÈ 
pabbatacchÈyÈdÊnaÑ yaÑkiÒji chÈyaÑ nimittaÑ katvÈ sammatÈ hoti. 
AnimittÈ nÈma yÈ sabbena sabbaÑ nimittÈni akittetvÈ sammatÈ hoti. 

 BahisÊme Ôhito sÊmaÑ sammannati nÈma nimittÈni kittetvÈ nimittÈnaÑ 
bahi Ôhito sammannati. NadiyÈ samudde jÈtassare sÊmaÑ sammannatÊti 
etesu nadi-ÈdÊsu yaÑ sammannati, sÈ evaÑ sammatÈpi “sabbÈ bhikkhave 
nadÊ asÊmÈ, sabbo samuddo asÊmo, sabbo jÈtassaro asÊmo”ti1 vacanato 
asammatÈva hoti. SÊmÈya sÊmaÑ sambhindatÊti attano sÊmÈya paresaÑ 
sÊmaÑ sambhindati. AjjhottharatÊti attano sÊmÈya paresaÑ sÊmaÑ 
ajjhottharati. Tattha yathÈ sambhedo ca ajjhottharaÓaÒca hoti, taÑ sabbaÑ 
Uposathakkhandhake vuttameva. Iti imÈ ekÈdasapi sÊmÈ asÊmÈ 
gÈmakhettasadisÈ eva, tÈsu nisÊditvÈ kataÑ kammaÑ kuppati. Tena vuttaÑ 
“imehi ekÈdasahi ÈkÈrehi sÊmato kammÈni vipajjantÊ”ti. 
 
 487-488. Parisato kammavipattiyaÑ pana kiÒci anuttÈnaÑ nÈma natthi. 
Yampi tattha kammappattachandÈrahalakkhaÓaÑ vattabbaÑ siyÈ, tampi 
parato “cattÈro bhikkh| pakatattÈ kammappattÈ”ti-ÈdinÈ nayena vuttameva. 
Tattha pakatattÈ kammappattÈti catuvaggakaraÓe kamme cattÈro pakatattÈ 
anukkhitÈ anissÈritÈ parisuddhasÊlÈ cattÈro bhikkh| kammappattÈ kammassa 
arahÈ anucchavikÈ sÈmino. Na tehi vinÈ taÑ kammaÑ kayirati, na tesaÑ 
chando vÈ pÈrisuddhi vÈ eti. AvasesÈ pana sacepi sahassamattÈ honti, sace 
samÈnasaÑvÈsakÈ, sabbe chandÈrahÈva honti, chandapÈrisuddhiÑ datvÈ 
Ègacchantu vÈ mÈ vÈ, kammaÑ pana tiÔÔhati. Yassa pana saÑgho 
parivÈsÈdikammaÑ karoti, so neva kammappatto, nÈpi chandÈraho. Apica 
yasmÈ taÑ puggalaÑ vatthuÑ katvÈ saÑgho kammaÑ karoti, tasmÈ 
“kammÈraho”ti vuccati. Sesakammesupi eseva nayo. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 150 piÔÔhe. 
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 489. Puna cattÈri kammÈnÊti-Èdiko nayo paÓÉakÈdÊnaÑ 
avatthubhÈvadassanatthaÑ vutto. Sesamettha uttÈnameva. 
 

ApalokanakammakathÈ 

 495-496. IdÈni tesaÑ kammÈnaÑ pabhedadassanatthaÑ 
apalokanakammaÑ kati ÔhÈnÈni gacchatÊti-ÈdimÈha. Tattha 
apalokanakammaÑ paÒca ÔhÈnÈni gacchati osÈraÓaÑ, nissÈraÓaÑ, 
bhaÓÉukammaÑ, brahmadaÓÉaÑ, kammalakkhaÓaÒÒeva paÒcamanti ettha 
“osÈraÓaÑ nissÈraÓan”ti padasiliÔÔhatÈyesaÑ vuttaÑ, paÔhamaÑ pana 
nissÈraÓÈ hoti, pacchÈ osÈraÓÈ. Tattha yÈ KaÓÔakasÈmaÓerassa 
daÓÉakammanÈsanÈ, sÈ “nissÈraÓÈ”ti veditabbÈ. TasmÈ etarahi sacepi 
sÈmaÓero Buddhassa vÈ dhammassa vÈ saÑghassa vÈ avaÓÓaÑ bhaÓati, 
“akappiyaÑ kappiyan”ti dÊpeti, micchÈdiÔÔhiko hoti antaggÈhikÈya diÔÔhiyÈ 
samannÈgato. So yÈvatatiyaÑ nivÈretvÈ taÑ laddhiÑ nissajjÈpetabbo. No ce 
vissajjeti, saÑghaÑ sannipÈtetvÈ “vissajjehÊ”ti vattabbo. No ce vissajjeti, 
byattena bhikkhunÈ apalokanakammaÑ katvÈ nissÈretabbo. EvaÒca pana 
kammaÑ kÈtabbaÑ– 

SaÑghaÑ bhante pucchÈmi “ayaÑ itthannÈmo sÈmaÓero Buddhassa 
dhammassa saÑghassa avaÓÓavÈdÊ micchÈdiÔÔhiko, yaÑ aÒÒe sÈmaÓerÈ 
labhanti dirattatirattaÑ bhikkh|hi saddhiÑ sahaseyyaÑ, tassa alÈbhÈya 
nissÈraÓÈ vuccati saÑghassÈ”ti. Dutiyampi. Tatiyampi bhante saÑghaÑ 
pucchÈmi “ayaÑ itthannÈmo sÈmaÓero Buddhassa -pa- ruccati 
saÑghassÈ”ti, cara pire vinassÈti. 

 So aparena samayena “ahaÑ bhante bÈlatÈya aÒÒÈÓatÈya alakkhikatÈya 
evaÑ akÈsiÑ, svÈhaÑ saÑghaÑ khamÈpemÊ”ti khamÈpento yÈvatatiyaÑ 
yÈcÈpetvÈ apalokanakammeneva osÈretabbo. EvaÑ pana osÈretabbo, 
saÑghamajjhe byattena bhikkhunÈ saÑghassa anumatiyÈ sÈvetabbaÑ– 

SaÑghaÑ bhante pucchÈmi “ayaÑ itthannÈmo sÈmaÓero Buddhassa 
dhammassa saÑghassa avaÓÓavÈdÊ micchÈdiÔÔhiko, yaÑ aÒÒe sÈmaÓerÈ 
labhanti bhikkh|hi saddhiÑ dirattatirattaÑ sahaseyyaÑ, 
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tassa alÈbhÈya nissÈrito, svÈyaÑ idÈni sorato nivÈtavutti lajjidhammaÑ 
okkanto hirottappe patiÔÔhito katadaÓÉakammo accayaÑ deseti, imassa 
sÈmaÓerassa yathÈ pure kÈyasambhogasÈmaggidÈnaÑ ruccati 
saÑghassÈ”ti. 

 EvaÑ tikkhattuÑ vattabbaÑ. EvaÑ apalokanakammaÑ osÈraÓaÒca 
nissÈraÓaÒca gacchati. BhaÓÉukammaÑ MahÈkhandhakavaÓÓanÈyaÑ 
vuttameva, brahmadaÓÉo PaÒcasatikakkhandhake vuttoyeva. Na kevalaÑ 
panesa channasseva paÒÒatto, yo aÒÒopi bhikkhu mukharo hoti, bhikkh| 
duruttavacanehi ghaÔÔento khuÑsento vambhento viharati, tassapi dÈtabbo. 
EvaÒca pana dÈtabbo, saÑghamajjhe byattena bhikkhunÈ saÑghassa 
anumatiyÈ sÈvetabbaÑ– 

Bhante itthannÈmo bhikkhu mukharo bhikkh| duruttavacanehi 
ghaÔÔento viharati, so bhikkhu yaÑ iccheyya, taÑ vadeyya, bhikkh|hi 
itthannÈmo bhikkhu neva vattabbo, na ovaditabbo, na anusÈsitabbo. 
SaÑghaÑ bhante pucchÈmi “itthannÈmassa bhikkhuno brahmadaÓÉassa 
dÈnaÑ ruccati saÑghassÈ”ti. Dutiyampi pucchÈmi. Tatiyampi pucchÈmi 
“itthannÈmassa bhante bhikkhuno brahmadaÓdassa dÈnaÑ ruccati 
saÑghassÈ”ti. 

 Tassa aparena samayena sammÈ vattitvÈ khamÈpentassa brahmadaÓÉo 
paÔippassambhetabbo. EvaÒca pana paÔippassambhetabbo, byattena 
bhikkhunÈ saÑghamajjhe sÈvetabbaÑ– 

Bhante bhikkhusaÑgho asukassa bhikkhuno brahmadaÓÉaÑ adÈsi, 
so bhikkhu sorato nivÈtavutti lajjidhammaÑ okkanto hirottappe 
patiÔÔhito paÔisa~khÈ ÈyatiÑ saÑvare tiÔÔhati, saÑghaÑ bhante pucchÈmi 
“tassa bhikkhuno brahmadaÓÉassa paÔippassaddhi ruccati saÑghassÈ”ti. 

EvaÑ yÈvatatiyaÑ vatvÈ apalokanakammeneva brahmadaÓÉo 
paÔippassambhetabboti. 

 KammalakkhaÓaÒÒeva paÒcamanti yaÑ taÑ BhagavatÈ 
Bhikkhunikkhandhake “tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| 
bhikkhuniyo kaddamodakena osiÒcanti appeva nÈma amhesu sÈrajjeyyunti, 
kÈyaÑ vivaritvÈ bhikkhuni 
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dassenti, |ruÑ vivaritvÈ bhikkhunÊnaÑ dassenti, a~gajÈtaÑ vivaritvÈ 
bhikkhunÊnaÑ dassenti, bhikkhuniyo obhÈsenti, bhikkhunÊhi saddhiÑ 
sampayojenti ‘appeva nÈma amhesu sÈrajjeyyun’ti, imesu vatth|su tesaÑ 
bhikkh|naÑ dukkaÔaÑ paÒÒapetvÈ ‘anujÈnÈmi bhikkhave tassa bhikkhuno 
daÓÉakammaÑ kÈtun’ti. Atha kho bhikkhunÊnaÑ etadahosi ‘kiÑ nu kho 
daÓÉakammaÑ kÈtabban’ti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. Avandiyo so 
bhikkhave bhikkhu bhikkhunisaÑghena kÈtabbo”ti evaÑ avandiyakammaÑ 
anuÒÒÈtaÑ, taÑ kammalakkhaÓaÒÒeva paÒcamaÑ imassa 
apalokanakammassa ÔhÈnaÑ hoti. Tassa hi kammaÒÒeva lakkhaÓaÑ, na 
osÈraÓÈdÊni, tasmÈ “kammalakkhaÓan”ti vuccati. Tassa karaÓaÑ tattheva 
vuttaÑ. Apica naÑ paÔippassaddhiyÈ saddhiÑ vitthÈrato dassetuÑ idhÈpi 
vadÈma, bhikkhunupassaye sannipatitassa bhikkhunisaÑghassa anumatiyÈ 
byattÈya bhikkhuniyÈ sÈvetabbaÑ– 

Ayye asuko nÈma ayyo bhikkhunÊnaÑ apÈsÈdikaÑ dasseti, etassa 
ayyassa avandiyakaraÓaÑ ruccatÊti bhikkhunisaÑghaÑ pucchÈmi. 
Dutiyampi. Tatiyampi bhikkhunisaÑghaÑ pucchÈmÊti.  

EvaÑ tikkhattuÑ sÈvetvÈ apalokanakammena avandiyakammaÑ kÈtabbaÑ. 

 Tato paÔÔhÈya so bhikkhu bhikkhunÊhi na vanditabbo. Sace 
avandiyamÈno hirottappaÑ paccupaÔÔhapetvÈ sammÈ vattati, tena 
bhikkhuniyo khamÈpetabbÈ. KhamÈpentena bhikkhunupassayaÑ agantvÈ 
vihÈreyeva saÑghaÑ vÈ gaÓaÑ vÈ ekaÑ bhikkhuÑ vÈ upasa~kamitvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “ahaÑ bhante paÔisa~khÈ ÈyatiÑ 
saÑvare tiÔÔhÈmi, na puna apÈsÈdikaÑ dassessÈmi, bhikkhunisaÑgho 
mayhaÑ khamat|”ti khamÈpetabbaÑ. Tena saÑghena vÈ gaÓena vÈ ekaÑ 
bhikkhuÑ pesetvÈ ekabhikkhunÈ vÈ sayameva gantvÈ bhikkhuniyo vattabbÈ 
“ayaÑ bhikkhu paÔisa~khÈ ÈyatiÑ saÑvare Ôhito, iminÈ accayaÑ desetvÈ 
bhikkhunisaÑgho khamÈpito, bhikkhunisaÑgho imaÑ vandiyaÑ karot|”ti. 
So vandiyo kÈtabbo. EvaÒca pana kÈtabbo, bhikkhunupassaye sannipatitassa 
bhikkhunisaÑghassa anumatiyÈ byattÈya bhikkhuniyÈ sÈvetabbaÑ– 

AyaÑ ayye asuko nÈma ayyo bhikkhunÊnaÑ apÈsÈdikaÑ dassetÊti 
bhikkhunisaÑghena avandiyo kato, so lajjidhammaÑ okkamitvÈ 
paÔisa~khÈ ÈyatiÑ saÑvare Ôhito accayaÑ desetvÈ 
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bhikkhunisaÑghaÑ khamÈpesi, tassa ayyassa vandiyakaraÓaÑ ruccatÊti 
bhikkhunisaÑghaÑ pucchÈmÊti– 

tikkhattuÑ vattabbaÑ. EvaÑ apalokanakammeneva vandiyo kÈtabbo. 

 AyaÑ panettha PÈÄimuttakopi kammalakkhaÓavinicchayo. IdaÒhi 
kammalakkhaÓaÑ nÈma bhikkhunisaÑgham|lakaÑ paÒÒattaÑ, 
bhikkhusaÑghassÈpi panetaÑ labbhatiyeva. YaÒhi bhikkhusaÑgho 
salÈkaggayÈgaggabhattagga-uposathaggesu apalokanakammaÑ karoti, 
etampi kammalakkhaÓameva. AcchinnacÊvarajiÓÓacÊvaranaÔÔhacÊvarÈnaÒhi 
saÑghaÑ sannipÈtetvÈ byattena bhikkhunÈ yÈvatatiyaÑ sÈvetvÈ 
apalokanakammaÑ katvÈ cÊvaraÑ dÈtuÑ vaÔÔati. Appamattakavissajjakena 
pana cÊvaraÑ karontassa SenÈsanakkhandhakavaÓÓanÈyaÑ vuttappabhedÈni 
s|ci-ÈdÊni ana paloketvÈpi dÈtabbÈni. TesaÑ dÈne soyeva issaro, tato 
atirekaÑ dentena apaloketvÈ dÈtabbaÑ. Tato hi atirekadÈne saÑgho sÈmÊ. 
GilÈnabhesajjampi tattha vuttappakÈraÑ sayameva dÈtabbaÑ. AtirekaÑ 
icchantassa apaloketvÈ dÈtabbaÑ. Yopi ca dubbalo vÈ chinniriyÈpatho vÈ 
pacchinnabhikkhÈcÈrapatho vÈ mahÈgilÈno, tassa mahÈvÈsesu tatruppÈdato 
devasikaÑ nÈÄi1 vÈ upaÉÉhanÈÄi2 vÈ ekadivasaÑyeva vÈ paÒca vÈ dasa vÈ 
taÓÉulanÈÄiyo dentena apalokanakammaÑ katvÈ va dÈtabbÈ. Pesalassa 
bhikkhuno tatruppÈdato iÓapalibodhampi bahussutassa 
saÑghabhÈranitthÈrakassa bhikkhuno anuÔÔhÈpanÊyasenÈsanampi 
saÑghakiccaÑ karontÈnaÑ kappiyakÈrakÈdÊnaÑ bhattavetanampi 
apalokanakammena dÈtuÑ vaÔÔati. 

 Catupaccayavasena dinnatatruppÈdato saÑghikaÑ ÈvÈsaÑ jaggÈpetuÑ 
vaÔÔati. “AyaÑ bhikkhu issaravatÈya vicÈretÊ”ti kathÈpacchindanatthaÑ pana 
salÈkaggÈdÊsu vÈ antarasannipÈte vÈ saÑghaÑ pucchitvÈva jaggÈpetabbo. 
CÊvarapiÓÉapÈtatthÈya odissadinnatatruppÈdatopi apaloketvÈ ÈvÈso 
jaggÈpetabbo. AnapaloketvÈpi vaÔÔati, “s|ro vatÈyaÑ bhikkhu 
cÊvarapiÓÉapÈtatthÈya dinnato ÈvÈsaÑ jaggÈpetÊ”ti evaÑ 
uppannakathÈpacchedanatthaÑ pana apalokanakammameva katvÈ 
jaggÈpetabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈÄiÑ (SyÈ) 2. UpaÉÉhanÈÄiÑ (SyÈ) 
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 Cetiye chattaÑ vÈ vedikaÑ vÈ bodhigharaÑ vÈ ÈsanagharaÑ vÈ akataÑ 
vÈ karontena jiÓÓaÑ vÈ paÔisa~kharontena sudhÈkammaÑ vÈ karontena 
manusse samÈdapetvÈ kÈtuÑ vaÔÔati. Sace kÈrako natthi, cetiyassa 
upanikkhepato kÈretabbaÑ. Upanikkhepepi asati apalokanakammaÑ katvÈ 
tatruppÈdato kÈretabbaÑ, saÑghikenapi. SaÑghikena hi apaloketvÈ 
cetiyakiccaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, cetiyassa santakena apaloketvÈpi 
saÑghikakiccaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. TÈvakÈlikaÑ pana gahetvÈ pÈkatikaÑ 
kÈtuÑ vaÔÔati. 

 Cetiye sudhÈkammÈdÊni karontehi pana bhikkhÈcÈrato vÈ saÑghato vÈ 
yÈpanamattaÑ alabhantehi cetiyasantakato yÈpanamattaÑ gahetvÈ 
paribhuÒjantehi vattaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. VattaÑ karomÈti macchamaÑsÈdÊhi 
saÑghabhattaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. Ye vihÈre ropitÈ phalarukkhÈ saÑghena 
pariggahitÈ honti, jagganakammaÑ labhanti, yesaÑ phalÈni ghaÓÔiÑ 
paharitvÈ bhÈjetvÈ paribhuÒjanti, tesu apalokanakammaÑ na kÈtabbaÑ. Ye 
pana apariggahitÈ, tesu apalokanakammaÑ kÈtabbaÑ. TaÑ pana 
salÈkaggayÈgaggabhattagga-antarasannipÈtesupi kÈtuÑ vaÔÔati. Uposathagge 
pana vaÔÔatiyeva. Tattha hi anÈgatÈnampi chandapÈrisuddhi Èhariyati, tasmÈ 
taÑ suvisodhitaÑ hoti. 

 EvaÒca pana kÈtabbaÑ, byattena bhikkhunÈ bhikkhusaÑghassa 
anumatiyÈ sÈvetabbaÑ– 

Bhante yaÑ imasmiÑ vihÈre antosÊmÈya saÑghasantakaÑ 
m|latacapatta-a~kurapupphaphalakhÈdanÊyÈdi atthi, taÑ sabbaÑ 
ÈgatÈgatÈnaÑ bhikkh|naÑ yathÈsukhaÑ paribhuÒjituÑ ruccatÊti 
saÑghaÑ pucchÈmÊti tikkhattuÑ pucchitabbaÑ. 

 Cat|hi paÒcahi bhikkh|hi kataÑ sukatameva. YasmiÑ vihÈre dve tayo 
janÈ vasanti, tehi nisÊditvÈ katampi saÑghena katasadisameva. YasmiÑ pana 
vihÈre eko bhikkhu hoti, tena bhikkhunÈ uposathadivase 
pubbakaraÓapubbakiccaÑ katvÈ nisinnena katampi katikavattaÑ saÑghena 
katasadisameva hoti. 
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 Karontena pana phalavÈrena kÈtumpi cattÈro mÈse cha mÈse 
ekasaÑvaccharanti evaÑ paricchinditvÈpi aparicchinditvÈpi kÈtuÑ vaÔÔati. 
Paricchinne yathÈparicchedaÑ paribhuÒjitvÈ puna kÈtabbaÑ. Aparicchinne 
yÈva rukkhÈ dharanti, tÈva vaÔÔatiyeva. Yepi tesaÑ rukkhÈnaÑ bÊjehi aÒÒe 
rukkhÈ1 ropitÈ honti, tesampi sÈ eva katikÈ. 

 Sace pana aÒÒasmiÑ vihÈre ropitÈ honti, tesaÑ yattha ropitÈ, 
tasmiÑyeva vihÈre saÑgho sÈmÊ. Yepi aÒÒato bÊjÈni ÈharitvÈ purimavihÈre 
pacchÈ ropitÈ, tesu aÒÒÈ katikÈ kÈtabbÈ. KatikÈya katÈya puggalikaÔÔhÈne 
tiÔÔhanti, yathÈsukhaÑ phalÈdÊni paribhuÒjituÑ vaÔÔati. Sace panettha taÑ 
taÑ okÈsaÑ parikkhipitvÈ pariveÓÈni katvÈ jagganti, tesaÑ bhikkh|naÑ 
puggalikaÔÔhÈne tiÔÔhanti, aÒÒe paribhuÒjituÑ na labhanti. Tehi pana 
saÑghassa dasabhÈgaÑ2 datvÈ paribhuÒjitabbÈni. Yopi majjhevihÈre 
rukkhaÑ sÈkhÈhi parivÈretvÈ rakkhati, tassÈpi eseva nayo. 

 PorÈÓavihÈraÑ gatassa sambhÈvanÊyabhikkhuno “thero Ègato”ti 
phalÈphalaÑ Èharanti, sace tattha m|le sabbapariyattidharo 
bahussutabhikkhu vihÈsi, “addhÈ ettha dÊghÈ katikÈ katÈ bhavissatÊ”ti 
nikkukkuccena paribhuÒjitabbaÑ. VihÈre phalÈphalaÑ piÓÉapÈtikÈnampi 
vaÔÔati, dhuta~gaÑ na kopeti. SÈmaÓerÈ attano ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ bah|ni 
phalÈni denti, aÒÒe bhikkh| alabhantÈ khiyyanti, khiyyanamattameva cetaÑ 
hoti. 

 Sace pana dubbhikkhaÑ hoti, ekaÑ panasarukkhaÑ nissÈya saÔÔhipi 
janÈ jÊvanti, tÈdise kÈle sabbesaÑ sa~gahakaraÓatthÈya bhÈjetvÈ 
khÈditabbaÑ, ayaÑ sÈmÊci. YÈva pana katikavattaÑ na paÔippassambhati, 
tÈva tehi khÈyitaÑ sukhÈyitameva. KadÈ pana katikavattaÑ 
paÔippassambhati. YadÈ samaggo saÑgho sannipatitvÈ “ito paÔÔhÈya 
bhÈjetvÈ khÈdant|”ti sÈveti. Ekabhikkhuke pana vihÈre ekena sÈvitepi 
purimakatikÈ paÔippassambhatiyeva. Sace paÔippassaddhÈya katikÈya 
sÈmaÓerÈ neva rukkhato pÈtenti, na bh|mito gahetvÈ bhikkh|naÑ denti, 
patitaphalÈni pÈdehi paharantÈ vicaranti, tesaÑ dasabhÈgato3 paÔÔhÈya yÈva 
upaÉÉhaphalabhÈgena phÈtikammaÑ kÈtabbaÑ. AddhÈ phÈtikammalobhena4  
______________________________________________________________ 
 1. BÊjehi rukkhÈ (Ka) 2. DasamabhÈgaÑ (SÊ, Ka) 3. DasamabhÈgato (SÊ) 
 4. PhÈtikammalÈbhena (SyÈ, Ka) 
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ÈharitvÈ dassanti. Puna subhikkhe jÈte kappiyakÈrakesu ÈgantvÈ 
sÈkhÈparivÈrÈdÊni katvÈ rukkhe rakkhantesu sÈmaÓerÈnaÑ phÈtikammaÑ na 
dÈtabbaÑ, bhÈjetvÈ paribhuÒjitabbaÑ. 

 “VihÈre phalÈphalaÑ atthÊ”ti sÈmantagÈmehi manussÈ gilÈnÈnaÑ vÈ 
gabbhinÊnaÑ vÈ atthÈya ÈgantvÈ “ekaÑ nÈÄikeraÑ detha, ambaÑ detha, 
labujaÑ dethÈ”ti yÈcanti, dÈtabbaÑ na dÈtabbanti. DÈtabbaÑ. AdÊyamÈne hi 
te domanassikÈ honti, dentena pana saÑghaÑ sannipÈtetvÈ yÈvatatiyaÑ 
sÈvetvÈ apalokanakammaÑ katvÈva dÈtabbaÑ, katikavattaÑ vÈ katvÈ 
ÔhapetabbaÑ, evaÒca pana kÈtabbaÑ, byattena bhikkhunÈ saÑghassa 
anumatiyÈ sÈvetabbaÑ– 

“SÈmantagÈmehi manussÈ ÈgantvÈ gilÈnÈdÊnaÑ atthÈya 
phalÈphalaÑ yÈcanti, dve nÈlokerÈni, dve tÈlaphalÈni, dve panasÈni, 
paÒca ambÈni, paÒca kadaliphalÈni gaÓhantÈnaÑ anivÈraÓaÑ, 
asukarukkhato ca asukarukkhato ca phalaÑ gaÓhantÈnaÑ anivÈraÓaÑ 
ruccati bhikkhusaÑghassÈ”ti tikkhattuÑ vattabbaÑ. 

 Tato paÔÔhÈya gilÈnÈdÊnaÑ nÈmaÑ gahetvÈ yÈcantÈ “gaÓhathÈ”ti na 
vattabbÈ, vattaÑ pana ÈcikkhitabbaÑ “nÈÄikerÈdÊni iminÈ nÈma 
paricchedena gaÓhantÈnaÑ asukarukkhato ca asukarukkhato ca phalaÑ 
gaÓhantÈnaÑ anivÈraÓaÑ katan”ti. AnuvicaritvÈ pana “ayaÑ madhuraphalo 
ambo, ito gaÓhathÈ”tipi na vattabbÈ. PhalabhÈjanakÈle pana ÈgatÈnaÑ 
sammatena upaÉÉhabhÈgo dÈtabbo, asammatena apaloketvÈ dÈtabbaÑ.  

 KhÊÓaparibbayo vÈ maggagamiyasatthavÈho vÈ aÒÒo vÈ issaro ÈgantvÈ 
yÈcati, apaloketvÈva dÈtabbaÑ. BalakkÈrena gahetvÈ khÈdanto na vÈretabbo. 
Kuddho hi so rukkhepi chindeyya, aÒÒampi anatthaÑ kareyya. 
PuggalikapariveÓaÑ ÈgantvÈ gilÈnassa nÈmena yÈcanto “amhehi 
chÈyÈdÊnaÑ atthÈya ropitaÑ, sace atthi, tumhe jÈnÈthÈ”ti vattabbo. Yadi1 
pana phalabharitÈva rukkhÈ honti, kaÓÔake bandhitvÈ phalavÈrena khÈdanti, 
apaccÈsÊsantena hutvÈ dÈtabbaÑ. BalakkÈrena gaÓhanto na vÈretabbo, pubbe 
vuttamevettha kÈraÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. YadÈ (Ka) 
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 SaÑghassa phalÈrÈmo hoti, paÔijagganaÑ na labhati. Sace taÑ koci 
vattasÊsena jaggati, saÑghasseva hoti. AthÈpi kassaci paÔibalassa bhikkhuno 
“imaÑ sappurisa jaggitvÈ dehÊ”ti saÑgho bhÈraÑ karoti, so ce vattasÊsena 
jaggati, evampi saÑghasseva hoti. PhÈtikammaÑ paccÈsÊsantassa pana 
tatiyabhÈgena vÈ upaÉÉhabhÈgena vÈ phÈtikammaÑ kÈtabbaÑ. “BhÈriyaÑ 
kamman”ti vatvÈ ettakena anicchanto pana “sabbaÑ taveva santakaÑ katvÈ 
m|labhÈgaÑ dasabhÈgamattaÑ datvÈ jaggÈhÊ”tipi vattabbo. GarubhaÓÉattÈ 
pana m|lacchejjavasena na dÈtabbaÑ. So m|labhÈgaÑ datvÈ khÈdanto 
akatÈvÈsaÑ vÈ katvÈ katÈvÈsaÑ vÈ jaggitvÈ nissitakÈnaÑ ÈrÈmaÑ niyyÈdeti, 
tehipi m|labhÈgo dÈtabbova. YadÈ pana bhikkh| sayaÑ jaggituÑ pahonti, 
atha tesaÑ jaggituÒca na dÈtabbaÑ, jaggitakÈle ca na vÈretabbÈ, 
jagganakÈleyeva vÈretabbÈ. “Bahu tumhehi khÈyitaÑ, idÈni mÈ jaggittha, 
bhikkhusaÑghoyeva jaggÊssatÊ”ti vattabbaÑ. 

 Sace pana neva vattasÊsena jagganto atthi, na phÈtikammena, na saÑgho 
jaggituÑ pahoti, eko anÈpucchitvÈva jaggitvÈ phÈtikammaÑ vaÉÉhetvÈ 
paccÈsÊsati, apalokanakammena phÈtikammaÑ vaÉÉhetvÈ dÈtabbaÑ. Iti 
imaÑ sabbampi kammalakkhaÓameva hoti. ApalokanakammaÑ imÈni paÒca 
ÔhÈnÈni gacchati. 

 ©attikammaÔÔhÈnabhede pana “suÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo 
itthannÈmassa Èyasmato upasampadÈpekkho, anusiÔÔho so mayÈ, yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, itthannÈmo ÈgaccheyyÈti, ÈgacchÈhÊti vattabbo”ti 
evaÑ upasampadÈpekkhassa osÈraÓÈ osÈraÓÈ nÈma. 

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu dhammakathiko, 
imassa neva suttaÑ Ègacchati, no suttavibha~go, so atthaÑ asallakkhetvÈ 
byaÒjanacchÈyÈya atthaÑ paÔibÈhati, yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, 
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpetvÈ avasesÈ imaÑ adhikaraÓaÑ 
p|pasameyyÈmÈ”ti evaÑ ubbÈhikÈvinicchaye dhammakathikassa bhikkhuno 
nissÈraÓÈ nissÈraÓÈ nÈma.  

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ajjuposatho pannaraso, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho uposathaÑ kareyyÈ”ti evaÑ uposathakammavasena 
ÔhapitÈ Òatti uposatho nÈma. 
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 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ajja pavÈraÓÈ pannarasÊ, yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, saÑgho pavÈreyyÈ”ti evaÑ pavÈraÓÈkammavasena ÔhapitÈ Òatti 
pavÈraÓÈ nÈma. 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo itthannÈmassa Èyasmato 
upasampadÈpekkho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmaÑ 
anusÈseyyan”ti. “Yadi saÑghassa pattakallaÑ, itthannÈmo itthannÈmaÑ 
anusÈseyyÈ”ti. “Yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmaÑ antarÈyike 
dhamme puccheyyan”ti. “Yadi saÑghassa pattakallaÑ, itthannÈmo 
itthannÈmaÑ antarÈyike dhamme puccheyyÈ”ti. “Yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmaÑ vinayaÑ puccheyyan”ti. “Yadi saÑghassa 
pattakallaÑ, itthannÈmo itthannÈmaÑ vinayaÑ puccheyyÈ”ti. “Yadi 
saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmena vinayaÑ puÔÔho vissajjeyyan”ti. 
“Yadi saÑghassa pattakallaÑ, itthannÈmo itthannÈmena vinayaÑ puÔÔho 
vissajjeyyÈ”ti evaÑ attÈnaÑ vÈ paraÑ vÈ sammannituÑ ÔhapitÈ Òatti 
sammuti nÈma. 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa bhikkhuno 
nissaggiyaÑ saÑghassa nissaÔÔhaÑ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho 
imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa bhikkhuno dadeyyÈ”ti. “YadÈyasmantÈnaÑ 
pattakallaÑ, ÈyasmantÈ imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa bhikkhuno 
dadeyyun”ti evaÑ nissaÔÔhacÊvarapattÈdÊnaÑ dÈnaÑ dÈnaÑ nÈma. 

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

 “SuÓantu me ÈyasmantÈ ÈvÈsikÈ, yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, idÈni 
uposathaÑ kareyyÈma, pÈtimokkhaÑ uddiseyyÈma, Ègame kÈÄe 
pavÈreyyÈmÈ”ti. Te ce bhikkhave bhikkh| bhaÓÉanakÈrakÈ kalahakÈrakÈ 
vivÈdakÈrakÈ bhassakÈrakÈ saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ taÑ kÈÄaÑ 
anuvaseyyuÑ, ÈvÈsikena bhikkhunÈ byattena paÔibalena ÈvÈsikÈ bhikkh| 
ÒÈpetabbÈ–“suÓantu me ÈyasmantÈ ÈvÈsikÈ, 
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yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, idÈni uposathaÑ kareyyÈma, pÈtimokkhaÑ 
uddiseyyÈma, Ègame juÓhe pavÈreyyÈmÈ”ti evaÑ katÈ 
pavÈraÓÈpaccukkaÉÉhanÈ paccukkaÉÉhanÈ nÈma. 

 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 
gihipaÔisaÑyuttan”ti evaÑ tiÓavatthÈrakasamathena katvÈ sabbapaÔhamÈ 
sabbasa~gÈhikaÒatti kammalakkhaÓaÑ nÈma. 

 TathÈ tato parÈ ekekasmiÑ pakkhe ekekaÑ katvÈ dve Òattiyo, iti 
yathÈvuttappabhedaÑ osÈraÓaÑ nissÈraÓaÑ -pa- kammalakkhaÓaÒÒeva 
navamanti ÒattikammaÑ imÈni nava ÔhÈnÈni gacchati. 

 ©attidutiyakammaÔÔhÈnabhede pana vaÉÉhassa licchavino 
pattanikkujjanavasena Khandhake vuttÈ nissÈraÓÈ, tasseva 
pattukkujjanavasena vuttÈ osÈraÓÈ ca veditabbÈ. 

 SÊmÈsammuti ticÊvarena avippavÈsasammuti santhatasammuti 
bhattuddesaka, senÈsanaggÈhÈpaka, bhaÓÉÈgÈrika, cÊvarapaÔiggÈhaka, 
cÊvarabhÈjaka, yÈgubhÈjaka, phalabhÈjaka, khajjabhÈjaka, 
appamattakavissajjaka, sÈÔiyaggÈhÈpaka, pattaggÈhÈpaka, ÈrÈmikapesaka, 
sÈmaÓerapesakasammutÊti etÈsaÑ sammutÊnaÑ vasena sammuti veditabbÈ. 
KathinacÊvaradÈnamatakacÊvaradÈnavasena dÈnaÑ veditabbaÑ. 

 KathinuddhÈravasena uddhÈro veditabbo. 
KuÔivatthuvihÈravatthudesanÈvasena desanÈ veditabbÈ. YÈ pana 
tiÓavatthÈrakasamathe sabbasa~gÈhikaÒattiÒca ekekasmiÑ pakkhe ekekaÑ 
ÒattiÒcÈti tisso Òattiyo ÔhapetvÈ puna ekasmiÑ pakkhe ekÈ ekasmiÑ pakkhe 
ekÈti dve ÒattidutiyakammavÈcÈ vuttÈ, tÈsaÑ vasena kammalakkhaÓaÑ 
veditabbaÑ. Iti ÒattidutiyakammaÑ imÈni satta ÔhÈnÈni gacchati. 
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 ©atticatutthakammaÔÔhÈnabhede pana tajjanÊyakammÈdÊnaÑ sattannaÑ 
kammÈnaÑ vasena nissÈraÓÈ, tesaÑyeva ca kammÈnaÑ 
paÔippassambhanavasena osÈraÓÈ veditabbÈ. 
BhikkhunovÈdakasammutivasena sammuti veditabbÈ. 
ParivÈsadÈnamÈnattadÈnavasena dÈnaÑ veditabbaÑ. 
M|lÈyapaÔikassanakammavasena niggaho veditabbo. UkkhittÈnuvattikÈ aÔÔha 
yÈvatatiyakÈ ariÔÔho caÓÉakÈÄÊ ca ime te yÈvatatiyakÈti imÈsaÑ ekÈdasannaÑ 
samanubhÈsanÈnaÑ vasena samanubhÈsanÈ veditabbÈ. UpasampadÈkamma-
abbhÈnakammavasena pana kammalakkhaÓaÑ veditabbaÑ. Iti 
ÒatticatutthakammaÑ imÈni satta ÔhÈnÈni gacchati. 
 
 497. Iti kammÈni ca kammavipattiÒca vipattivirahitÈnaÑ kammÈnaÑ 
ÔhÈnapabhedagamanaÒca dassetvÈ idÈni tesaÑ kammÈnaÑ kÈrakassa 
saÑghassa paricchedaÑ dassento puna catuvaggakaraÓe kammeti-ÈdimÈha. 
Tassattho parisato kammavipattivaÓÓanÈyaÑ vuttanayeneva veditabboti. 
 

KammavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
AtthavasavaggÈdivaÓÓanÈ 

 498. IdÈni yÈni tÈni tesaÑ kammÈnaÑ vatthubhÈtÈni sikkhÈpadÈni, 
tesaÑ paÒÒattiyaÑ ÈnisaÑsaÑ dessetuÑ dve atthavase paÔiccÈti-Èdi 
ÈraddhaÑ. Tattha diÔÔhadhammikÈnaÑ verÈnaÑ1 saÑvarÈyÈti 
pÈÓÈtipÈtÈdÊnaÑ paÒcannaÑ diÔÔhadhammikaverÈnaÑ saÑvaratthÈya 
pidahanatthÈya. SamparÈyikÈnaÑ verÈnaÑ paÔighÈtÈyÈti 
vipÈkadukkhasa~khÈtÈnaÑ samparÈyikaverÈnaÑ paÔighÈtatthÈya 
samucchedanatthÈya anuppajjanatthÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ vajjÈnaÑ 
saÑvarÈyÈti tesaÑyeva paÒcannaÑ verÈnaÑ sÈvaratthÈya. SamparÈyikÈnaÑ 
vajjÈnanti tesaÑyeva vipÈkadukkhÈnaÑ. VipÈkadukkhÈneva hi idha 
vajjanÊyabhÈvato vajjÈnÊti vuttÈni. DiÔÔhadhammikÈnaÑ bhayÈnanti garahÈ 
upavÈdo tajjanÊyÈdÊni kammÈni uposathapavÈraÓÈnaÑ ÔhapanaÑ 
akittipakÈsanÊyakammanti etÈni diÔÔhadhammikabhayÈni nÈma, etesaÑ 
saÑvaratthÈya. SamparÈyikabhayÈni pana vipÈkadukkhÈniyeva, tesaÑ 
paÔighÈtatthÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ akusalÈnanti  
______________________________________________________________ 
 1. ŒsavÈnaÑ (SyÈ) 
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paÒcaveradasa-akusalakammapathappabhedÈnaÑ akusalÈnaÑ 
saÑvaratthÈya. VipÈkadukkhÈneva pana akkhamaÔÔhena samparÈyika-
akusalÈnÊti vuccanti, tesaÑ paÔighÈtatthÈya. GihÊnaÑ anukampÈyÈti 
agÈrikÈnaÑ saddhÈrakkhaÓavasena anukampanatthÈya. PÈpicchÈnaÑ 
pakkhupacchedÈyÈti pÈpicchapuggalÈnaÑ gaÓabandhabhedanatthÈya 
GaÓabhojanasikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. YaÑ 
hettha vattabbaÑ siyÈ, taÑ sabbaÑ paÔhamapÈrÈjikavaÓÓanÈyameva 
vuttanti. 
 

SikkhÈpadesu atthavasena vaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 499. PÈtimokkhÈdÊsu pÈtimokkhuddesoti bhikkh|naÑ paÒcavidho 
bhikkhunÊnaÑ catubbidho. ParivÈsadÈnÈdÊsu osÈraÓÊyaÑ paÒÒattanti 
aÔÔhÈrasasu vÈ tecattÈlÊsÈya vÈ vattesu vattamÈnassa osÈraÓÊyaÑ paÒÒattaÑ. 
Yena kammena osÈrÊyati, taÑ kammaÑ paÒÒattanti attho. NissÈraÓÊyaÑ 
paÒÒattanti bhaÓÉanakÈrakÈdayo yena kammena nissÈrÊyanti, taÑ kammaÑ 
paÒÒattanti attho. 
 
 500. ApaÒÒatteti-ÈdÊsu apaÒÒatte paÒÒattanti sattÈpattikkhandhÈ 
KakusandhaÒca SammÈsambuddhaÑ KoÓÈgamanaÒca KassapaÒca 
SammÈsambuddhaÑ ÔhapetvÈ antarÈ kenaci apaÒÒatte sikkhÈpade paÒÒattaÑ 
nÈma. MakkaÔivatthu-ÈdivinÊtakathÈ sikkhÈpade paÒÒatte1 anupaÒÒattaÑ 
nÈma. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

ŒnisaÑsavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 501. IdÈni sabbasikkhÈpadÈnaÑ ekekena ÈkÈrena navadhÈ sa~gahaÑ 
dassetuÑ nava sa~gahÈti-ÈdimÈha. Tattha vatthusa~gahoti vatthunÈ sa~gaho. 
EvaÑ sesesupi padattho veditabbo. AyaÑ panettha atthayojanÈ–yasmÈ hi 
ekasikkhÈpadampi avatthusmiÑ paÒÒattaÑ natthi, tasmÈ sabbÈni vatthunÈ 
sa~gahitÈnÊti evaÑ tÈva vatthusa~gaho veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. SikkhÈpadapaÒÒatte (SyÈ, Ka) 
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 YasmÈ pana dve ÈpattikkhandhÈ sÊlavipattiyÈ sa~gahitÈ, 
paÒcÈpattikkhandhÈ ÈcÈravipattiyÈ, cha sikkhÈpadÈni ÈjÊvavipattiyÈ 
sa~gahitÈni, tasmÈ sabbÈnipi vipattiyÈ sa~gahitÈnÊti evaÑ vipattisa~gaho 
veditabbo. 

 YasmÈ pana sattahÈpattÊhi muttaÑ ekasikkhÈpadampi natthi, tasmÈ 
sabbÈni ÈpattiyÈ sa~gahitÈnÊti evaÑ Èpattisa~gaho veditabbo. 

 SabbÈni ca sattesu nagaresu paÒÒattÈnÊti nidÈnena sa~gahitÈnÊti evaÑ 
nidÈnasa~gaho veditabbo. 

 YasmÈ pana ekasikkhÈpadampi ajjhÈcÈrikapuggale asati paÒÒattaÑ 
natthi, tasmÈ sabbÈni puggalena sa~gahitÈnÊti evaÑ puggalasa~gaho 
veditabbo. 

 SabbÈni pana paÒcahi ceva sattahi ca Èpattikkhandhehi sa~gahitÈni, 
sabbÈni na vinÈ chahi samuÔÔhÈnehi samuÔÔhantÊti samuÔÔhÈnena sa~gahitÈni. 
SabbÈni ca cat|su adhikaraÓesu ÈpattÈdhikaraÓena sa~gahitÈni. SabbÈni 
sattahi samathehi samathaÑ gacchantÊti samathehi sa~gahitÈni. Evamettha 
khandhasamuÔÔhÈna-adhikaraÓasamathasa~gahÈpi veditabbÈ. SesaÑ pubbe 
vuttanayamevÈti. 
 

SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya 
 

Navasa~gahitavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

NiÔÔhitÈ ca ParivÈrassa anuttÈnatthapadavaÓÓanÈti. 

 



 ParivÈra-aÔÔhakathÈ 263 

NigamanakathÈ 

 EttÈvatÈ ca– 

   Ubhato Vibha~gakhandhaka-parivÈravibhattidesanaÑ NÈtho. 
   VinayapiÔakaÑ vinento, veneyyaÑ yaÑ Jino Èha.    

   SamadhikasattavÊsati-sahassamattena tassa ganthena. 
   SaÑvaÓÓanÈ samattÈ, SamantapÈsÈdikÈ nÈma. 

 TatridaÑ SamantapÈsÈdikÈya SamantapÈsÈdikattasmiÑ– 

   Œcariyaparamparato, nidÈnavatthuppabhedadÊpanato. 
   Parasamayavivajjanato, sakasamayavisuddhito ceva.  

   ByaÒjanaparisodhanato, padatthato PÈÄiyojanakkamato.  
   SikkhÈpadanicchayato, vibha~ganayabhedadassanato. 

   SampassataÑ na dissati, kiÒci apÈsÈdikaÑ yato ettha.   
   ViÒÒ|namayaÑ tasmÈ, samantapÈsÈdikÈtveva. 

   SaÑvaÓÓanÈ pavattÈ, vinayassa vineyyadamanakusalena.  
   Vuttassa LokanÈthena, lokamanukampamÈnenÈti. 

   MahÈ-aÔÔhakathaÒceva, MahÈpaccarimevaca. 
   KurundiÒcÈti tissopi, SÊhaÄaÔÔhakathÈ imÈ. 

   Buddhamittoti nÈmena, vissutassa yasassino. 
   VinayaÒÒussa dhÊrassa, sutvÈ therassa santike. 

   MahÈmeghavanuyyÈne, bh|mibhÈge patiÔÔhito. 
   MahÈvihÈro yo Satthu, mahÈbodhivibh|sito. 

   YaÑ tassa dakkhiÓe bhÈge, padhÈnagharamuttamaÑ. 
   SucicÈrittasÊlena, bhikkhusaÑghena sevitaÑ. 

   UÄÈrakulasambh|to, saÑghupaÔÔhÈyako sadÈ. 
   AnÈkulÈya saddhÈya, pasanno ratanattaye. 

 



264 VinayapiÔaka       
  

   MahÈnigamasÈmÊti, vissuto tattha kÈrayi. 
   CÈrupÈkÈrasaÒcitaÑ, yaÑ pÈsÈdaÑ manoramaÑ. 

   SÊtacchÈyatar|petaÑ, sampannasalilÈsayaÑ. 
   VasatÈ tatra pÈsÈde, mahÈnigamasÈmino. 

   SucisÊlasamÈcÈraÑ, theraÑ Buddhasiri vhayaÑ. 
   YÈ uddisitvÈ ÈraddhÈ, iddhÈ VinayavaÓÓanÈ. 

   PÈlayantassa sakalaÑ, La~kÈdÊpaÑ nirabbudaÑ. 
   RaÒÒo sirinivÈsassa, siripÈlayasassino. 

   SamavÊsatime kheme, jayasaÑvacchare ayaÑ. 
   ŒraddhÈ ekavÊsamhi, sampatte pariniÔÔhitÈ. 

   UpaddavÈ kule loke, nirupaddavato ayaÑ. 
   EkasaÑvacchareneva, yathÈ niÔÔhaÑ upÈgatÈ. 

   EvaÑ sabbassa lokassa, niÔÔhaÑ dhamm|pasaÑhitÈ. 
   SÊghaÑ gacchantu ÈrambhÈ1, sabbepi nirupaddavÈ. 

   CiraÔÔhitatthaÑ dhammassa, karontena mayÈ imaÑ. 
   SaddhammabahumÈnena, yaÒca puÒÒaÑ samÈcitaÑ. 
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______________________________________________________________ 
 1. ŒrabbhÈ (Ka) 2. ...madhuroÄÈra (SÊ, SyÈ) 3. ...nelavaÓÓayuttena (Ka) 

 



 ParivÈra-aÔÔhakathÈ 265 

uttarimanussadhamme suppatiÔÔhitabuddhÊnaÑ theravaÑsappadÊpÈnaÑ 
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OÓojanaÑ 7 
Otamasiko 224 
OtÈro 178 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ O ] 
OdhÈnasamodhÈnaÑ 32 
OdhÈnasamodhÈno 26 
OpunÈpetabbaÑ 110 
OramattakaÑ 37 
Olokenti 129 
OvaÔÔikaÑ 44 
OttharakaÑ 50 
OttharitvÈ 119 
OsÈrakaÑ 62 

[ Ka ] 
KaÑsamayo 47 
KaÑsapattharikÈ 53 
KakkhaÄattÈya vÈÄattÈya 38 
KaÔacchuparissÈvanaÑ 50 
KaÔÈhaÑ 77 
KaÔisuttakaÑ 44 
KaÓÔhasuttakaÑ 44 
KaÓÓakitÈ 49 
KatakaÑ 52 
KatÈpattivÈro 140 
KattarikÈya 53 
KathinaÑ 49 
KathinaÑ nappahoti 49 
KathinarajjuÑ 49 
Kaddamodakena 128 
KapaÓo 112 
KapisÊsakaÑ 50 
KappaÑ 111 
KappaÔÔho 112 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KammaÑ 8, 120 
KammaÒca 209 
KammikÈ 8 
Kammassa kiriyÈ 199 
KammÈkammÈni 223 
KarakaÔako 51 
KaraÓaÑ 199 
KaraÓadukkaÔakÈ 161 
KalÈbukaÑ 54 
KalyÈÓavÈkkaraÓÈ 56 
KasambukajÈtaÑ 123 
KaÄimbakaÑ 49 
KÈyikaÑ upaghÈtikaÑ 3 
KÈyikena upaghÈtikena 166 
KÈyikena micchÈjÊvena 166 
KÈyikena davena 3 
KÈyiko anÈcÈro 3 
KÈyiko micchÈcÈro 3 
KÈyena paÔikkosanÈ 161 
KÈyena vuÔÔhÈti 162 
KÈruÒÒatÈ 126 
KiccayatÈ karaÓÊyatÈ 39 
KiccayanidÈnaÑ 197 
KiÓÓena 49 
Kiriyato samuÔÔhitÈ 157 
KukkusaÑ mattikaÑ 132 
KuÔibhattaÑ 106 
KuÔÔe 44 
KuÓÉakamattikaÑ 61 
KuppaÑ 53 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KumbhakÈrikaÒca 57 
Kumbhathenakehi 127 
KummaggaÑ paÔisevati 204 
KuruvindakasuttiyÈ 44 
Kulapadeso 206 
Kula~kapÈdakaÑ 61 
K|ÔaÔÔhitikÈ 92 
KenÈbhataÑ 139 
KocchaÑ 59 
Kocchena osaÓÔhenti 45 
KoÔisantharaÑ 63 
KoÔÔhako 50 
KoÔÔhakaÑ 63 
KiÑjÈtikaÑ 197 
KiÑnidÈnaÑ 197 
KiÑpabhavaÑ 197 
KiÑsamuÔÔhÈnaÑ 197 
KiÑsamudayaÑ 197 

[ Kha ] 
KhaÓÉaÑ 62 
Khato upahatindriyo 204 
KhandhakÈ 141 
Khuddake 84 
KhurasipÈÔikaÑ 53 
KheÄÈsakassa 111 

[ Ga ] 
GaÓo 15 
GaÓÉumattikaÑ 61 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Gati migÈnaÑ pavanaÑ 193 
Gandhabbahatthakena 44 
GarukaraÓo 153 
GarukÈ 157 
Gahananissito 211 
Gahite vattabbo 43 
GÈmamuddavÈ 44 
GilÈnassa chattaÑ 52 
GilÈno 11 
Gihiddhajo 4 
GihipaÔisaÑyuttaÑ 38, 158 
GihÊnaÑ Buddhassa avaÓÓaÑ 4 
GÊtaÑ 45 
GuÓakaÑ 54 
GuttatthÈya 86 
GuÄakabhattaÑ 107 
G|ÄhakaÑ 42 
GoghaÑsikÈya 50 
Gocaro 117 
GolomikaÑ 53 

[ Gha ] 
GhaÔikaÔÈhaÑ 48 
GhaÔikÈ 50 
GharÈvÈsatthaÑ 110 
Ghar|pacÈro 90 

[ Ca ] 
CakkalikaÑ 59, 87 
CakkavaÔÔakaÑ 51 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CaÓÉo 207 
CatukaÓÓakaÑ 54 
CatukkabhattaÑ 107 
CaturassakaÑ 53 
CattÈri mahÈvikaÔÈni 169 
CattÈro pubbakiccÈ 172 
CattÈro pattakallÈ 172 
CattÈro sÈmukkaÑsÈ 169 
Catasso bhikkhusammutiyo 172 
CandanagaÓÔhi 46 
CammakhaÓÉaÑ 51 
CalakÈni 48 
CÈtumÈsaÑ 51 
CÈvanÈdhippÈyo 219 
CittakammadÈnaÑ 173 
CimilikÈ 59 
CuÓÓenti 45 
Cuditako 158, 206 
C|Äasuddhanto 25 
CelapaÔikaÑ 52 
Codako 158, 206 
CodanÈ 200 
CoÄakaÑ 47 
CoÄakena 87 
CoÄabhisi 60 

[ Cha ] 
Chandaso Èropema 56 
Channamativassati 123, 193 
ChamÈyaÑ 12, 13 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha ] 
Cha sÈmÊciyo 178 
ChÈdetukÈ 20 
ChÈrattaÑ mÈnattaÑ 16 

[ Ja ] 
JaghanaÑ 129 
JalaÑva yasasÈ aÔÔha 112 
JÈlavÈtapÈnaÑ 59 
JimhaÑ 204 

[ Jha ] 
JhÈyituÑ 58 

[ ©a ] 
©attikammaÑ 39 
©atticatutthakammaÑ 39 
©attidutiyakammaÑ 39 

[ ®ha ] 
®hapitaÑ 123 
®hapetvÈ sÈgÈraÑ 131 
®hitadhammo 123 

[ Ta ] 
Takkarassa 154 
Taggha 187 
TatrÈssa 42 
Tayo paÔikkhepÈ 163 
TalamaÔÔhaÑ 142 
TÈlavaÓÔakaÑ 54 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TÈlavatthusam|pamÈ 190 
TÈÄÈni 59 
TikabhojanaÑ 111 
TiÓaÑ 82 
TiÓabhisi 60 
TiÓavatthÈrakena 38 
Titthiyaddhajo 4 
Tivassantarena 76 
TÊraÑ vÈheti 123 
TumbakaÔÈhaÑ 48 
TuvaÔaÑ 184 
TulaÑ 51 
Tena ca so sÈditabbo 10 
TesaÑ annaÒca 58 

[ Tha ] 
Thambhe 44 
ThullaccayaÑ 191 
ThullavajjÈ 38, 158 
Th|pacÊvaraÑ 173 

[ Da ] 
DaÓÉakathinaÑ 49 
DaÓÉaparissÈvanaÑ 50 
DaÓÉasatthakaÑ 49 
DaÓÉasammutiÑ 53 
Dadeyya 58 
DÈyaÑ Èlimpenti 56 
DÈsaÑ upaÔÔhÈpenti 129 
DiÔÔhÈvikammÈ 218 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DukkaÔaÑ 192 
DukkhakkhayÈya 154 
DukkhahÈniÑ 141 
Duggahoti 
   paccukkaÉÉhitabbaÑ 43 
DuccaritÈni 167 
DuÔÔhullÈ 157 
DubbhÈsitaÑ 192 
DumÈsikaÑ vÈ duva~gulaÑ vÈ 45 
Dussapattena 129 
DussavaÔÔiyÈ 129 
DussaveÓiyÈ 129 
D|tena 11 
DeÉÉubhakaÑ 54 
DevatÈ rakkhanti 184 
DvÈraÑ 121 
Dve venayikÈ 161 

[ Dha ] 
Dhammakusalo 221 
DhammapaÔisambhidÈpatto 221 
DhammikaÑ paÔissavaÑ 4 
Dhammena v|pasammati 36 
DhurabhattaÑ 106 
Dh|makÈlikaÑ 84 
Dh|manettaÑ 50 
DhotapÈdakaÑ 52 
DhotapÈdakÈ 87 
DhovitabbÈ 122 

[ Na ] 
NacchÈdeti 56 
NadÊsu jaggato 112 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Na bhikkh|hi sampayojetabbaÑ 9 
NamatakaÑ 49, 51 
NavakammaÑ 131 
Na savacanÊyaÑ 9 
Na sammati 131 
Na sÈmaÓero 8 
NÈgamÈsado 111 
NÈgahatassa 111 
NÈtiharanti 86 
NÈnÈsaÑvÈsakassa 219 
NÈnÈsÊmÈya 219 
NÈnubhavanti 110 
NÈmamattaÑ 141 
NÈsitako 158 
NÈÄikÈgabbho 61 
NijjhÈpeti 36 
NidÈnogadhaÑ 138 
NiddhÈpetabbaÑ 110 
NippÈtitÈ 110 
NibbidÈ 208 
NibbeÔhentaÑ 43 
NiyyÈnikÈ 154 
Niruttikusalo 221 
NiruttipaÔisambhidÈpatto 221 
Nir|padhi 62 
NillekhajantÈgharaÑ 51 
NissaggiyaÑ 192 
Nissitajappi 216 
NissÊme Ôhitassa 65 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NÊcacittena 205 
NettidhammÈnulomikaÑ 150 
NetthÈraÑ vattanti 3 
Neva suttaÑ ÈgataÑ 42 
No suttavibha~go 42 

[ Pa ] 
PakatattÈnaÑ 6 
Pakatatto 19 
PakatimaÓÉalaÑ 47 
PakuÔÔaÑ 62 
PakkhamÈnattaÑ 16, 28 
PakkhikaÑ 103 
PaghanaÑ 62 
PaccattharitvÈ 87 
PaccuddharituÑ 61 
PaccuddhÈrassa 212 
PacchimÈ janatÈ 46 
PaÒca bhisiyo 60 
PaÒca yathÈvuÉÉhaÑ 7 
PaÒÒattaÑ 161 
PaÒÒattÈnulomaÑ 161 
PaÒÒattivÈro 140 
PaÒÒattetaÑ 223 
PaÒÒÈpessÈmi 111 
PaÔaggiÑ 56 
PaÔikuÔiyova osakki 111 
PaÔikkamanti 117 
PaÔiggahaÑ 50 
PaÔicchannaparivÈso 18 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔicchannamÈnattaÑ 16 
PaÔibhÈnacittaÑ 61 
PaÔibhÈnaÑ 174 
PaÔibhÈnapaÔisambhidÈppatto 221 
PaÔimantetha 1 
PaÔivirati 151 
PaÔisa~kharissati 63 
PaÔihaÒÒati 58 
PaÔÔikaÑ s|karantakaÑ 54 
PaÓÉukalohitakÈ 1 
PaÓÉupalÈso 190 
PattaÑ 121 
PattakuÓÉolikÈ 48 
PattamÈÄakaÑ 47 
Pattahatthena 48 
PattÈdhÈrakaÑ 47 
Patthaddhena 111 
Payogassa 212 
ParamparÈbhataÑ 139 
Parig|hati 201 
ParicitÈya 184 
PariÓÈmeti 224 
ParittaÑ 56 
ParittÈÓakiÔikaÑ 62 
Parinibbuto 62 
ParibhaÓÉaÑ 121 
ParibhavÈ 219 
ParibhaÓÉakaraÓamattena 84 
ParibhaÓÉante 47 
ParibhojanÊyaÑ 121 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParivÈsaÑ 14 
PariveÓaÑ 56 
Paligho 62 
Palla~kena 132 
Pavananto 54 
PavivekaÑ 177 
Passaddhi 208 
PassÈvapÈdukaÑ 56 
PahaÔÔhakaÓÓavÈlo 111 
Pahu 20 
PÈkaÔÈ 51 
PÈcittiyaÑ 192 
PÈÔa~kiÑ 131 
PÈÔidesanÊyÈ 192 
PÈÔipadikaÑ 104 
PÈtabyataÑ 166 
PÈdaÑ 129 
PÈdakathalikaÑ 6 
PÈdakocchaÑ 129 
PÈdapÊÔhaÑ 6 
PÈdodakaÑ 6 
PÈnÈgÈraÑ 129 
PÈnÊyaÑ 118 
PÈnÊyabhÈjanaÑ 62 
PÈpaÓikaÑ 173 
PÈpiccho 177, 219 
PÈpiÔÔhatarÈ 8 
PÈma~gaÑ 44 
PÈmujjaÑ 208 
PÈrÈjikaÑ 191 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈrÈjikagÈmÊ 220 
PÈrÈjikasÈmantaÑ 43 
PÈrivÈsikÈ 6 
PÈsÈdikaÑ 178 
PÈsÈdo 58 
PiÔÔhamaddaÑ 61 
PiÔÔhi me ÈgilÈyati 112 
PiyakaraÓo 153 
Piyar|pÈbhinandino 134 
PÊÔhaÑ 77 
PÊÔhikÈ 59 
PÊti 208 
Puggalagaru 222 
PuthupÈÓikaÑ 44 
PupphÈbhikiÓÓesu 51 
PubbakaraÓaÑ 212 
PubbÈpatti 157 
PubbÈparakusalo 221 
Pubb|paparipÈcitÈ 142 
PurakkhatvÈ 52 
Purato 9 
PurÈÓamallÊ 130 
PurisabyaÒjanaÑ 130 
PuresamaÓena vÈ  
   pacchÈ samaÓena vÈ 10 
Pekkhati anupekkhati 36 
PoÔakit|laÑ 59 
PorisiyaÑ 56 
PosÈ 134 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pha ] 
PhÈtikammatthÈya 87 
PhÈsukÈ namenti 129 
PhullaÑ 63 
PhosituÑ 61 

[ Ba ] 
BandhanamattaÑ 53 
BandhanarajjuÑ 50 
Balavanissito 211 
BalavÈbalavaÑ 1 
Bahi Ôhitena 117 
BahiddhÈ 152 
Bahujana-ahitÈya 210 
BahulÊkatÈya 184 
BÈhÈgahaÓÈ 123 
BÈhiralomiÑ uÓÓiÑ 46 
BidalakaÑ 49 
BidalamaÒcakaÑ 59 
BimbohanaÑ 77 
ByaÒjanakusalo 221 
ByaÒjanacchÈyÈya 42 
BrahmaÑ puÒÒaÑ 111 

[ Bha ] 
Bha~go 46 
BhaÓÉikÈÔhapanamattena 84 
BhatapaÔiyÈbhataÑ 173 
BhattaÑ 7 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhattikammaÑ 61 
BhaddapÊÔhaÑ 59 
BhabbÈpattikÈ 158 
Bhavo 110 
BhÈÓakaÑ 77 
BhÈvitÈya 184 
BhÈsÈnusandhikusalo 216 
BhÈsitaparikkantaÑ 37 
BhisaÑ ghasamÈnassa 112 
Bhikkhaggena 134 
BhikkhÈdÈyikÈya 121 
BhikkhunÊnaÑ anupakhajja 39 
Bhikkh| gaÓetvÈ 64 
Bhitti 87 
Bhisi 77 
BhÊr| 207 
BhujissÈni 154 
BhusikÈ uddharÈpetabbÈ 110 
BhesmÈ 112 
Bhog|paghÈtikÈ 161 

[ Ma ] 
MakasakuÔikÈ 50 
MakasabÊjanÊ 52 
MagÈ 134 
MacchavÈÄakaÑ 54 
MaÒco 76 
MaÒjiÔÔhikÈ 127 
MaÓimayo 47 
MantanÈ 208 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MandattÈ mom|hattÈ 219 
Mando 207 
MamÈnukubbaÑ 112 
MalamattaÑ 53 
MallamuÔÔhikÈ 44 
MassuÑ vaÉÉhÈpenti 53 
Mahato taÄÈkassa 127 
MahÈgilÈno 105 
MahÈvarÈhassa 112 
MahÈsuddhanto 26 
MahiÑ vikubbato 112 
MahiyÈ 134 
MaÄorikÈ 51 
MÈ jÈtu 112 
MÈnassino 110 
MÈ maÑ jÈniÑsu 10 
MiÉÉhante 47 
MiÉÉhiÑ 59 
Mithu yathÈvuÉÉhaÑ 6 
MissakaÑ 35 
MissakasamodhÈnaÑ 32 
MissakasamodhÈno 28 
MukhaÑ Èlimpanti 45 
MuÓÉavaÔÔi 55 
MurajaÑ 54 
MettaÑ kÈyakammaÑ 153 
MettaÑ manokammaÑ 153 
MettaÑ vacÊkammaÑ 153 
MoghasuttakaÑ 49 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YathÈpatir|pe 205 
YathÈbhataÑ 224 
YathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ 208 
YathÈrattaÑ 223 
Yadeva kiÒci 4 
Yadeva sÈ vibbhantÈ 131 
YantakaÑ s|cikaÑ 59 
Yassantarato na santi kopÈ 110 
YÈnÊkatÈya 184 
YÈyaÑ diÔÔhi 154 
YÈvatikÈ ca bhikkh| 
kammappattÈ 41 
YebhuyyasikÈya 37 
Yo tattha anuvÈdo 39 
Yo laggeyya 48 

[ Ra ] 
RajoharaÓasamena 205 
Rajju 59 
RÈjaÒÈtakÈ 111 
Rukkhat|laÑ 59 
Romanthakassa 53 

[ La ] 
LatÈt|laÑ 59 
LahukÈ 157 
LikhituÑ 47 
Li~gapÈtubhÈvena 168 
LeÓatthaÑ 58 
Lesakappena 64 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LokÈyataÑ 56 
LomaÑ pÈtenti 3 
LohakumbhÊ 77 

[ Va ] 
VaggÈ gaÓhanti 37 
Vacanakkhamena 206 
Vaccito 119 
VaÉÉhenti kaÔasiÑ 134 
VaÓÓÈvaÓÓÈyo 42 
VaÓÓÈvaÓÓo 210 
VatthukatÈya 184 
VatthuvipannaÑ 213 
Vatthuvipanno 161 
Vatthussa 212 
VallikÈ 44 
VassasahassaÑ 127 
VÈcasikena 166 
VÈcasiko micchÈjÊvo 3 
VÈtapÈnabhisi 59 
VÈditaÑ 45 
VÈrako 77 
VÈrabhattaÑ 106 
VÈsayettha bahussute 58 
VÈsetuÑ 50 
Viggayha parikammaÑ 44 
Viggahuttari 143 
Vijjotalati 53 
ViÒÒuppasatthÈni 154 
Vidh|panaÑ 52 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VinandhanarajjuÑ 49 
VinandhanasuttakaÑ 49 
VinayapurekkhÈratÈ 126 
VinayabyÈkaraÓÈ 224 
VinÊtavatth|ni 151 
VipaccatÈya vohÈro 39 
VipattivÈro 140 
VippakataÑ 84 
Vippakatabhojano 64 
VippavÈso 14 
Vibhatti 139 
Vibhavo 110, 193 
Vimutti 208 
VimuttiÒÈÓadassanaÑ 208 
Virati 151 
VirÈgo 208 
VivaÔaÑ nÈtivassati 123 
VivaÔaÑ 193 
VivÈdanidÈnaÑ 197 
Visamanissito 211 
VisamÈ 49 
VisesakaÑ 129 
VissajjetabbaÑ 117 
VihÈrapariyanto 9 
VihÈrabhattaÑ 106 
VihÈravatthu 76 
VihÈro 58, 76 
VÊtiharati 204 
VÊsatimaÔÔhaÑ 53 
VuÔÔhÈtabbaÑ 12 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VuÉÉhatarena 13 
VedikÈvÈtapÈnaÑ 59 
VeyyÈyikaÑ 62 
VeramaÓÊ 151 
VelÈ 151 
VesiÑ vuÔÔhÈpenti 129 
Voharanto 222 

[ Sa ] 
SaÑkiliÔÔhaÑ 178 
SaÑghagaru 222 
SaÑghÈdiseso 191 
SaÑgho 200 
SaÑvaro 139 
SaÑvelliyaÑ 54 
SaÑsaÔÔhÈ 198 
SaÑsÈraÓakiÔiko 62 
SaÑharantu 52 
SakÈya niruttiyÈ 56 
SakkharÈ 52 
Sa~gahavÈro 140 
Sa~gÈmÈvacarena 205 
Sacittako 168 
SaÒcicca 201 
SaÒÒattiyÈ 42 
SaÒÒÈpeti 36 
SaÒÒÈvimokkhÈ 159 
SatavalikaÑ 54 
Sati karaÓÊye 56 
SattuyÈ 49 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SatthusÈsanaÑ 175 
Saddhammagaruko 222 
SaddhammÈ 179 
SandiÔÔhiparÈmÈsÊ 152 
SabbakÈlaÑ 65 
SabbapaÑsuk|likena 48 
SabbÈ Èsattiyo 62 
Sabbeheva ekajjhaÑ 38 
SabbaÑ pÈsÈdaparibhogaÑ 76 
SabhÈgadhammÈnaÑ 141 
SamajjadÈnaÑ 173 
SamathavÈro 140 
SamÈdhi 208 
SamÈdhisaÑvattanikÈni 154 
SamÈnasaÑvÈsako 158 
SamukkaÔÔhapadÈnaÑ 155 
SamuccayavÈro 140 
SamuÔÔhÈnavÈro 140 
SamodhÈnaparivÈso 26 
SamodhÈnamÈnattaÑ 16, 32 
SambhedaÑ 141 
Sammannati 111 
SarakuttiÑ 46 
SarajÈ 134 
SaratÈyasmÈ 37 
SarabhaÒÒaÑ 46 
SarÈmi kho ahaÑ 43 
SaritakaÑ 49 
SaritasipÈÔikaÑ 49 
SaritasÈritaÑ 37 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SalÈkaÑ 49 
SalÈkaÑ gÈheti 113 
SalÈkaggÈhena 222 
SalÈkavÈtapÈnaÑ 59 
SahavÈso 14 
SÈ Èpatti 8 
SÈkacchÈtabbo 221 
SÈdhukaÑ 120 
SÈnuvÈdo 38 
SÈmÊcikammaÑ 6 
SÈraÓÈ 200 
SÈloke 129 
SÈvajjapaÒÒatti 157 
SÈvasesÈ 157 
SÈsapakuÔÔaÑ 61 
SitthatelakaÑ 61 
Sitthatelakena 45 
SivikÈgabbho 61 
Sisiro 58 
SÊtaÑ uÓhaÑ 58 
SÊtibh|to 62 
SÊlasÈmaÒÒagato 154 
SÊsappamÈÓaÑ 60 
SukkasaÑsaggo 142 
SukhaÑ 208 
SukhatthaÑ 58 
Suggahoti sÈvetabbaÑ 43 
SucaritÈni 167 
SutaÑ 112 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sutto 224 
SuddhaÑ brahmacÈriÑ 166 
SuddhakaÑ 35 
SuddhantaparivÈso 25 
SupariggahitaÑ 42 
SuvuttaÑ 200 
SusamÈraddhÈya 184 
S|cikÈ 50 
S|naÑ Ôhapenti 129 
S|passa okÈso 120 
SekhiyaÑ 192 
SetaÔÔikÈ 127 
Setu 152 
SetughÈto 152, 161 
SenÈsanÈ otaritabbaÑ 121 
SenÈsanaÑ 65 
Seyyaggena 65 
SeyyÈ 65 
SeyyÈpariyanto 9 
SobhaÓaÑ 54 
SosÈnikaÑ 173 

[ Ha ] 
HatthaÑ koÔÔÈpenti 129 
HatthakocchaÑ 129 
HatthaphaÓakena 45 
HatthabhittiÑ 61 
HatthinakhakaÑ 76 
HatthisoÓÉakaÑ 54 
Hadaye daraÑ 62 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 283 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HammiyaÑ 58 
Hammiyagabbho 61 
HaritakapakkikaÑ pakiÓanti 130 
HitaparisakkinÈ 206 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HitesitÈ 126 
HitesÊ 201 
HeÔÔhÈ vivaÔe 132 
HetunidÈnaÑ 198

 



   

 



  

C|ÄavaggÈdi-aÔÔhakathÈya 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, 
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci 
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu 
dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 
 

C|ÄavaggÈdi-aÔÔhakathÈya 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkkhÈti = AkkhÈtÈ (Ka) 112 
AgaÓan|pagÈ nÈma = AgaÓan|pigÈ nÈma (SyÈ, Ka) 158 
AccharikaÑ vÈ = AccharaÑ vÈ (SÊ, SyÈ) 46 
AjÈnanassa samena = AjÈnanasamena (Ka) 
 AjÈnantassa samena (SyÈ) 209 
AjÈnitvÈ = Na jÈnÈti (SyÈ) 177 
AÒÒattha sabbattha yathÈvuÉÉhaÑ = AÒÒattha yathÈvuÉÉhaÑ (SÊ, SyÈ) 131 
AÒÒe aÒÒe Ègacchanti = AÒÒo aÒÒo Ègacchati (SÊ) 
 AÒÒe Ègacchanti (Ka) 122 
AÔÔÈnaÑ = AÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 44 
AttanÈ = Attano (SÊ) 152 
AttanÈ vÈ = AttanÈva (Ka) 160 
Attano rucikena = Attano cittarucikena (SÊ) AttanÈ rucitena (SyÈ) 119 
AttarakkhaÓatthÈya = ŒrakkhatthÈya (SÊ) 30 
Atid|re = Atid|ro (SÊ, Ka) 102 
AdhammikamÈnattacÈrÈvasÈne = AdhammikamÈnatthÈvasÈne 25 
AdhikagaÓhanako = AtirekagaÓhanako (SyÈ, Ka) 79 
AnukampitÈti = AnukampatÈti (Ka) 126 
AnokÈso = AnokÈse (SÊ, SyÈ) 149
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Appamattova bhÈjayeti = Appamatto vibhÈjayeti (SÊ, SyÈ) 108 
Api = Apica (SyÈ, Ka) 173 
ApucchitvÈ = PucchitvÈ (SÊ) 220 
AbhuÒjitvÈ = BhuÒjitvÈva (SÊ) 103 
ArahaÔaghaÔiyantaÑ = AraghaÔÔaghaÔiyantaÑ (SÊ) 
 ArahatthaghaÔiyantaÑ (Ka) 51 
Allahatthena = Addahatthena (SÊ, Ka) 45 
AvapakÈsantÊti ati  
   viya pakÈsenti = VipakÈsantÊti ati viya pakÈsenti (SÊ) 
 ApakassantÊti ati viya ÈkaÉÉhanti (YojanÈ) 115 
Asandiddho ca akkhÈtÊti = AsandiÔÔho ca akkhÈtÈti (Ka) 112 
AsammaÔÔhaÔÔhÈnaÑ = AsammajjanaÔhÈnaÑ (SyÈ, Ka) 99 
AsÈretvÈ = AsÈretvÈva (SyÈ, Ka) 244 
AsukasmiÑ = AmukasmiÑ (Ka) 209 
Ahamakkhissanti = Œcikkhissanti (SÊ) 187 

  [ Œ ] 
Œpattisa~khÈtaÑ = AnÈpattisa~khÈtaÑ (SyÈ) 193 
ŒrambhÈ = ŒrabbhÈ (Ka) 264 
ŒmalakavaÔÔakapÊÔhaÑ = ŒmaÓÉakavaÓÔikapÊÔhaÑ (SÊ) 
 ŒmalakavaÓÔakapÊÔhaÑ (SyÈ) 82 
ŒlindakamiÉÉhikÈdÊnaÑ = ŒlindakamiÉÉhakÈdÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 47 
ŒvajjetvÈ = ŒvaÔÔetvÈ (SyÈ) 108 
Œveninti = ŒveÓÊti (SÊ) ŒveÓikanti (SyÈ) 115 
ŒsÊsÈyaÑ = ŒsiÑsÈyaÑ (SÊ, SyÈ) ŒsaÑsÈyaÑ (Ka) 112 
ŒharimaÑ = AsaÑhÈrimaÑ (SyÈ) 61 
ŒharissasÊti = ŒharÊyatÊti (SÊ, SyÈ) 95 

  [ I ] 
ImÈ pana Èpattiyo ca anÈpattiyo ca = ImÈ pana Èpattiyo (SÊ, Ka) 234
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 
  [ U ] 
UtukÈle = UtukÈlaÑ (Ka) 66 
UdakaÔÔhÈnanti = UdakÈdhÈnanti (SÊ) 50 
Udakampi na Èharati = Udakampi Èharati (SÊ) 64 
Uddasudhanti = UddhÈsudhanti (SyÈ) Uddasuvanti (SÊ) 62 
Udositoti = Uddositoti (SÊ, SyÈ) 131 
Uddhaste = Uddhate (Ka) 226 
UpaÉÉhanÈÄi = UpaÉÉhanÈÄiÑ (SyÈ) 253 
Upalabbhati = Labbhati (Ka) 206 
UposathovÈ pavÈraÓÈvÈ = UposathaÑ vÈ pavÈraÓaÑ vÈ (SÊ) 139 
UssitamantÊ cÈti = UssitamantÊ cÈti ussÈdamantÊ (SÊ) 
 UssÊtamantÊ cÈti ussadamantÊ (SyÈ) 216 
UlloketabbaÑ = OloketabbaÑ (SyÈ, Ka) 121 

  [ � ] 
�hatÈti |haditÈ = �hatÈti ohanitÈ (SyÈ) UhatÈti uhaditÈ (Ka) 122 
  [ E ] 
EkacÈrikavattaÑ p|rayiÑsu = P|rayiÑsu ÈcariyavattaÑ (Ka) 72 
EttakÈ = EttikÈ (SÊ) 25, 203 
EvaÒhi = EtaÒhi (SÊ) 85 
Evar|paÑ = Evar|piÑ (SÊ, SyÈ) 163 

  [ O ] 
OgumphetvÈ = OgumbetvÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 50 
OttharakaÑ nÈma = OttharikaÑ nÈma (SyÈ) 50 
OpuÒjitvÈ = OmuÒcitvÈ (SyÈ) 98 
ObhÈsanÈ tayoti = ObhÈsane tayoti (Ka) 228 
OsÈrakanti = OsÈrakoti (SÊ) OsÈrakinti (SyÈ) 62 
OlokentÊti = OlokanakenÈti (SyÈ) 129
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KaÔa-andhakÈravÈsÊ = KÈÄandakÈÄavÈsÊ (SÊ) 174 
KammanidassanaÑ = KammadassanaÑ (Ka) 243 
KÈy|rÈdÊni = Key|rÈdÊni (SyÈ) 44 
KusalacittaÑ = KusalattaÑ (SÊ) 41 
KetakapÈrohakuntÈlapaÓÓÈdimayÈpi = ...kandalapaÓÓÈdimayÈpi (SÊ)  
 KaÓÉalapaÓÓÈdimayÈpi (SyÈ) 52 
  [ Kha ] 
KhettaÑ vatthu = KhettaÑ khettavatthu (Ka) 77 
KhÊÓe = KhaÓe (SyÈ, Ka) 51 

  [ Ga ] 
GaÓan|pagÈ = GaÓan|pigÈ (SyÈ, Ka) GaÓan|pikÈ (YojanÈ) 158 
GahetvÈ = KatvÈ (SyÈ) 1 
GÈmamuddavÈti = GÈmupaddavÈti (SÊ) GÈmap|davÈti (SyÈ) 44 
GÈmamoddavÈtipi = GÈmapoddavÈtipi (SÊ) GÈmaposakÈtipi (SyÈ) 44 
GÈhetuÑ = GÈhetuÑ ruccatÊti (SyÈ) 73 
GÈhethÈti = GÈhetabbÈti (SÊ) 89 
GihisaÑsaggehi = SaÑsaggehi (SÊ) 2 

  [ Gha ] 
GhaÔapiÔharÈdi = GhaÔapidhÈnÈdi (SyÈ) 84 

  [ Ca ] 
Cat|su disÈsu appaÔihatacÈrassa = (  ) natthi (SÊ-SyÈ) 58 
CabbetvÈ = ChaÔÔetvÈ vametvÈ (SyÈ) CumbetvÈ (Ka) 48 
CammakhaÓÉaparihÈrena = CammakhaÓÉaparibhogena (Ka) 51 
Calayanato = Velanato (Ka) 151 
Cikkalena = CikkaÓena (SÊ) 45 
C|Äavaggassa = Cullavaggassa (SÊ, SyÈ) 1 
CoÄika-itthÊnaÑ nivÈsanaÑ = CoÄakitthinivÈsanaÑ (SÊ) 
 CoÄaka-itthÊnaÑ nivÈsanaÑ (SyÈ) 54 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Cha ] 
ChannamativassatÊti = SuchannamativassatÊti (Ka) 123 
Chabbaggiyesu = Chasu chabbaggiyesu (Ka) 1 
ChÈdemÊti = ChÈdessÈmÊti (Ka) 19 

  [ Ja ] 
Jappati = JappetÊti (SyÈ, Ka) 204 

  [ Ta ] 
TathÈ = KathaÑ (SÊ) 192 
Tara~gavatta = Tara~gabhedavatta (SÊ) 46 
TassÈ = Tassa (Ka) 241 
Tatra yvÈyaÑ = TatrÈyaÑ (Ka) 18 
TiÓavatthuto = TiÓavatthusmiÑ (SÊ) Dinnavatthuto (Ka) 82 
TÊrato = TÊraÑ (SyÈ) 123 
TaÑagghanakampi = TaÑagghanakavÈÄikÈyapi (SÊ, SyÈ, Ka) 81 
TaÑ te = Tato (SÊ) 75 

  [ Da ] 
DaÓÉamuggaro = DaÓÉamuggaro nÈvÈ (SÊ) 83 
DasabhÈgato = DasamabhÈgato (SÊ) 255 
DasabhÈgaÑ = DasamabhÈgaÑ (SÊ, Ka) 255 
DÈtukÈmÈ = VanditukÈmÈ (SyÈ, Ka) 120 
DuruttavÈcaÑ = DuruttavÈcÈ (SÊ) DuruttavacanaÑ (Ka) 206 
D|re = D|ro (Ka) 105 
Dva~gulehi = Dva~gulaÑ (SyÈ) 45 

  [ Dha ] 
Dhure = D|re (SÊ, SyÈ, Ka) Pure (katthaci) 120 
DhammakaraÓatthikassa = Dhammakarakatthikassa (SÊ, SyÈ) 108
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
Na gaÓhÈti = GaÓhÈti (SyÈ, Ka) 100 
Na cÈpi so = Na cÈpi saÑghabhedako (Ka) 240 
Na hane = Na haÒÒe (SyÈ) 180 
NÈÄi = NÈÄiÑ (SyÈ) 253 
NicchitÈ = VinicchitÈ (SyÈ) 141 
NibandhÈpitaÑ = NibaddhÈpitaÑ (SyÈ) 105 
Niyassassa = Niyasassa (SyÈ, Ka) 2 
Nira~kato = NirÈkato (?) 191 
No parisakappikenÈti = No parisakappiyenÈti (SÊ, SyÈ) 206 

  [ Pa ] 
Pakkhipanti = PÈrupanti (Ka) 55 
PaÔapoÔÔalikaÑ = PaÔapoÔalikaÑ (SÊ) 131 
PaÔicchannÈya = AppaÔicchannÈya (SyÈ, Ka) 32 
PattakuÓÉolikÈti = PattakaÓÉolikÈti (SÊ) 48 
Patir|pe gÈhake = PaÔigÈhake (Ka) 234 
PathavÊkhaÓeti = PathaviÑ khaÓeti (SÊ) 143 
ParabhÈgo = PaÔhamabhÈgo (Ka) 108 
ParikkantaÑ = ParikantaÑ (SÊ, SyÈ) 37 
ParikkamitvÈ = ParakkamitvÈ (SyÈ) ParikkametvÈ (Ka) 37 
ParaÑ = Ekapadampi (SyÈ) 207 
PalibodhatthÈya = ®hapanatthÈya (SyÈ) 207 
PalibodhatthÈya = PalibodhatÈya (SÊ) 9 
PavÈraÓÈkammaÑ = PavÈraÓakammaÑ (SÊ) 177 
PassissasÊti = PassissantÊti (SÊ) 31 
Pahoti = Na pahoti (SÊ) 76 
PÈkaÔÈ = ApÈrutÈ (SÊ) 51 
...pÈcittiyÈvahaÑ = ...pÈcittiyÈva taÑ (Ka) 135 
Pihito = BhÊto (Ka) 113 
Pucchitabbo = Vattabbo (SÊ) 166
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Puna khÈditukÈmo = Na khÈditukÈmo (SÊ, Ka) 49 
Puna divasesu = Puna puna divasesu (SÊ) 7 
PurejÈtapaccaye = PurejÈtapaccayo (Ka) 212 
PesessÈmÊti = PeseyyÈmÈti (SÊ) 30 

  [ Pha ] 
Phalamattameva = Talamattameva (SÊ) 80 
PhÈtikammalobhena = PhÈtikammalÈbhena (SyÈ, Ka) 255 
PhoÔeti = PoÔheti (SÊ) 46 

  [ Ba ] 
Bahu = BahuÑ (SyÈ, Ka) 103 
BidalamaÒcakanti = VidalamaÒcanti (SÊ, SyÈ) 59 
Bimbohane = Bibbohane (Ka) 60 
BÊjehi aÒÒe rukkhÈ = BÊjehi rukkhÈ (Ka) 255 
BÊbhaccha = Vigaccha (Ka) 174 

  [ Bha ] 
BhaÓÉikÈÔÔhapanamattenÈti = GaÓÉikÈthapanamattenÈti (SÊ) 84 
BhatapaÔiyÈbhatanti = GatapaÔiyÈgatanti (SyÈ) 173 
BhaddakaÑ = GaruÑ (SÊ) GarukaÑ (SyÈ) 127 
Bhavanti = Labhanti (SÊ) 100 
BhÈsÈya = VÈcÈya (sabbattha) 16 
BhÈsÈya = VÈcÈya (SÊ, Ka) 23, 30 
BhÈsitaparikkantanti = BhÈsitaparikantanti (SÊ, SyÈ) 37 
BhikkhÈhÈrena = BhikkhÈcÈrena (SyÈ) 7 
BhindivÈlo = BheÓÉivÈlo (SÊ) BhiÓÉivÈlo (Ka) 80 
BhusÈ = Œbhuso (Ka) 151 
Bh|mi = Bhummi (SÊ, SyÈ) 134 
Bh|mÊti = BhummÊti (SÊ, SyÈ) 134
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MaÒco vÈ = MaÒcaÑ vÈ 48 
MaÒjiÔÔhikÈ = MaÒjaÔÔhikÈ (Ka) MaÒjeÔÔhikÈ (SÊ, SyÈ) 127 
...madhurodÈra = ...madhuroÄÈra (SÊ, SyÈ) 264 
MahattarÊ = MahantatarÈ (SÊ) 80 
MahÈpajÈpatiyÈ = MahÈpajÈpatigotamiyÈ (Ka) 239 
MiÉÉhinti miÉÉhakaÑ = MÊÔhanti mÊÔhikaÑ (SÊ)  
 MiÉhinti pÊÔhaphalakaÑ (SyÈ) 59 
MuttaÑ = MukkaÑ (SÊ, SyÈ) 75 

  [ Ya ] 
YathÈjÈtameva = YathÈbhatameva (SÊ) 84 
YathÈÔhitikÈya = Na ÔhitikÈya (SÊ) ®hitikÈya (SyÈ) 96 
YathÈ so taÑ = YathÈyogaÑ (SÊ) 36 
Yadi = YadÈ (Ka) 256 
Yadi vÈ = Yadi taÑ (SÊ, Ka) 135 
YÈ = YÈya (Ka) 200 
YÈcitena = YÈcite (SÊ) YÈcito (Ka) 127 
YaÑ tumo = YaÑ tumho (Ka) 111 

  [ Ra ] 
RukkhaÑ phalakaÑ = RukkhaphalakaÑ (Ka) 44 

  [ La ] 
LaddhippakÈsanÈni = LaddhipakÈsanÈnaÑ (Ka) 218 
LabbhatÊti = PaÔilabbhatÊti (SÊ) 89 
L|khabhattaÑ = SalÈkabhattaÑ (SÊ) 104 
LomasaÑharaÓaÑ = LomarÈjisaÑharaÓaÑ (SyÈ) 53 

  [ Va ] 
VacanamanuppadÈnanti = DhanamanuppadÈnanti (Ka) 210 
VacanalÈvaÓÓayuttena = NelavaÓÓayuttena (Ka) 264 
VacanokÈsapidahanatthamattaÑ = ...pidahanatthaÑ atthaÑ (SyÈ, Ka) 208
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VinandituÑ rajjuÑ = VinandhitarajjuÑ (SyÈ) 49 
VinicchayasampaÔiggahaÓatthÈya = SampaÔiggahaÓatthÈya (SÊ) 207 
VinicchayaÑ pÈpanatthÈya = VinicchayaÔÔhÈpanatthÈya (SyÈ) 207 
VipattiÑ apattÈ nÈma = VipattiÑ ÈpannÈ nÈma (SÊ)  
 Vipatti-ÈpattÈ nÈma (SyÈ) 151 
ViramatÊti = ViratÊti (SyÈ, Ka) 151 
VivaÔako = VivaÔake (SyÈ, Ka) 43 
VihÈravÈrikassa = VihÈracÈrikassa (SÊ) 100 
VÊtikkamaÑ = VÊtikkamati (SÊ, SyÈ) 41 
VuÔÔhÈpetuÑ na vaÔÔati = VuÔÔhÈpetuÑ vaÔÔati (SÊ) 64 
VedayÈmahaÑ = VediyÈmahaÑ (SyÈ) 16 
VerÈnaÑ = ŒsavÈnaÑ (SyÈ) 260 

  [ Sa ] 
SakavihÈrato = PakativihÈrato (Ka) 89 
Sa~kuÔite = Sa~kucite (SÊ) 87 
Sacepi = Sace hi (SÊ) 78 
SaÒchavi = Sacchavi (SÊ) 45 
SammÈvattanaÑ = SammÈvattaÑ (Ka) 3 
SammukhÈ mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma = SammukhÈ kÈyakammaÑ 
 nÈma (SÊ) 153 
SamuÔÔhÈnasÊsesu = SamuÔÔhÈnesu (SÊ, SyÈ) 142 
SatavalikaÑ = SatavallikaÑ (SyÈ, Ka) 54 
(Satasahassagghanakena vÈ) = (  ) Natthi SÊ-SyÈ-potthakesu 79 
SabbakappiyatÈya = Sabbattha kappiyÈ, tÈya (SyÈ) 164 
Sativinayaladdho = SativinayaÑ laddho (SÊ, Ka) 36 
SayaÑ = AyaÑ (Ka) 213 
Saratu = Sarati (SÊ) 37 
...sarÈvÈni = ...sarÈvÈdi (Ka) ...sarÈvakÈni (SyÈ) 76 
SalÈkabhatte = SalÈkabhattaÑ (SÊ, Ka) 98
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SÈvanaÑ = AnusÈvanaÑ (SÊ) 246 
SÈsapakuÔÔanti = SÈsapakuÓÉanti (SÊ) SÈsapakuÔanti (SyÈ) 61 
SikkhÈpade paÒÒatte = SikkhÈpadapaÒÒatte (SyÈ, Ka) 261 
SuvaÓÓaphÈlasantharena = SuvaÓÓathÈlasantharena (SÊ) 63 
SetaÔÔikÈ = SetaÔÔhikÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 127 
SemhÈdidosussannakÈyÈ = SemhÈdidosÈbhisannakÈyÈ (SyÈ) 50 
SobhaÓaÑ = SobhakaÑ (SÊ, SyÈ) 54 
SaÑkasÈyantiyo = Sa~kÈyantiyo (SÊ) Sa~gÈyantiyo (SyÈ) 130 
SantharantÊti = SaÑharantÊti (SÊ, SyÈ, Ka) 61 

  [ Ha ] 
HaÒÒatÊti = HanatÊti (Ka) 152 
HarantÊti = HarantÊtipi (SÊ, SyÈ) 61 
HÈsetabboti = PahÈsetabboti (SÊ) 207 
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