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VinayapiÔaka 
 

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

3. TatiyapÈrÈjika 

   TatiyaÑ tÊhi suddhena, yaÑ Buddhena vibhÈvitaÑ. 
   PÈrÈjikaÑ tassa dÈni, patto saÑvaÓÓanÈkkamo. 

   YasmÈ tasmÈ suviÒÒeyyaÑ, yaÑ pubbe ca pakÈsitaÑ. 
   TaÑ vijjayitvÈ assÈpi, hoti saÑvaÓÓanÈ ayaÑ. 
 

PaÔhamapaÒÒattinidÈnavaÓÓanÈ 

 162. Tena samayena Buddho BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyanti ettha VesÈliyanti evaÑnÈmake itthili~gavasena 
pavattavohÈre nagare. TaÒhi nagaraÑ tikkhattuÑ 
pÈkÈraparikkhepavaÉÉhanena visÈlÊbh|tattÈ “VesÈlÊ”ti vuccati. (  )1 idampi 
ca nagaraÑ sabbaÒÒutappatteyeva SammÈsambuddhe sabbÈkÈrena 
vepullaÑ2 pattanti veditabbaÑ. EvaÑ gocaragÈmaÑ dassetvÈ 
nivÈsaÔÔhÈna3mÈha “MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyan”ti. Tattha MahÈvanaÑ 
nÈma sayaÑjÈtaÑ aropimaÑ saparicchedaÑ mahantaÑ vanaÑ. 
KapilavatthusÈmantÈ pana MahÈvanaÑ Himavantena saha ekÈbaddhaÑ 
aparicchedaÑ hutvÈ mahÈsamuddaÑ Èhacca ÔhitaÑ. IdaÑ tÈdisaÑ na hoti, 
saparicchedaÑ mahantaÑ vananti MahÈvanaÑ. K|ÔÈgÈrasÈlÈ pana 
______________________________________________________________ 
 1. (Ayamettha sa~khepo. VitthÈro panassa anupubbikathaÑ icchantehi 
  ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 135 piÔÔhe RatanasuttavaÓÓanÈto 
 gahetabbo) (SyÈ) 
 2. SabbÈkÈrato vepullataÑ (Ka), sabbÈkÈravepullataÑ (SyÈ) (SaÑ-®Ôha 3. 296) 
 3. NivÈsanaÔÔhÈna (Ka) 
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MahÈvanaÑ nissÈya kate ÈrÈme K|ÔÈgÈraÑ anto katvÈ 
haÑsavaÔÔakacchadanena1 katÈ sabbÈkÈrasampannÈ Buddhassa Bhagavato 
GandhakuÔi veditabbÈ. 

 AnekapariyÈyena asubhakathaÑ kathetÊti anekehi kÈraÓehi 
asubhÈkÈrasandassanappavattaÑ kÈyavicchandaniyakathaÑ katheti. 
SeyyathidaÑ? Atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ -pa- muttanti. KiÑ vuttaÑ 
hoti–bhikkhave imasmiÑ byÈmamatte kaÄevare sabbÈkÈrenapi2 vicinanto 
na koci kiÒci muttaÑ vÈ maÓiÑ vÈ veÄuriyaÑ vÈ agaruÑ vÈ candanaÑ vÈ 
ku~kumaÑ vÈ kapp|raÑ vÈ vÈsacuÓÓÈdÊni3 vÈ aÓumattampi sucibhÈvaÑ 
passati, atha kho paramaduggandhaÑ jegucchaÑ assirÊkadassanaÑ 
kesalomÈdinÈnappakÈraÑ asuciÑyeva passati. TasmÈ na ettha chando vÈ 
rÈgo vÈ karaÓÊyo. Yepi hi uttama~ge sirasmiÑ jÈtÈ kesÈ nÈma, tepi asubhÈ 
ceva asucino ca paÔikk|lÈ ca4. So ca nesaÑ asubhÈsucipaÔikk|labhÈvo 
vaÓÓatopi saÓÔhÈnatopi gandhatopi Èsayatopi okÈsatopÊti paÒcahi kÈraÓehi 
veditabbo. EvaÑ lomÈdÊnanti. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana 
Visuddhimagge5 vuttanayena veditabbo. Iti BhagavÈ ekamekasmiÑ koÔÔhÈse 
paÒcapaÒcappabhedena anekapariyÈyena asubhakathaÑ katheti. 

 AsubhÈya vaÓÓaÑ bhÈsatÊti uddhumÈtakÈdivasena asubhamÈtikaÑ 
nikkhipitvÈ padabhÈjanÊyena taÑ vibhajanto vaÓÓento saÑvaÓÓento 
asubhÈya vaÓÓaÑ bhÈsati. AsubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ bhÈsatÊti yÈ ayaÑ 
kesÈdÊsu vÈ uddhumÈtakÈdÊsu vÈ ajjhattabahiddhÈvatth|su asubhÈkÈraÑ 
gahetvÈ pavattassa cittassa bhÈvanÈ vaÉÉhanÈ phÈtikammaÑ, tassÈ 
asubhabhÈvanÈya ÈnisaÑsaÑ dassento vaÓÓaÑ bhÈsati guÓaÑ parikitteti. 
SeyyathidaÑ? AsubhabhÈvanÈbhiyutto bhikkhave bhikkhu kesÈdÊsu vÈ 
vatth|su, uddhumÈtakÈdÊsu vÈ paÒca~gavippahÊnaÑ paÒca~gasamannÈgataÑ 
tividhakalyÈÓaÑ dasalakkhaÓasampannaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ paÔilabhati, so 
taÑ paÔhamajjhÈnasa~khÈtaÑ cittamaÒj|saÑ nissÈya vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
uttamatthaÑ arahattaÑ pÈpuÓÈtÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. HaÑsavaÔÔakacchannena (Ka) 2. SabbÈdarenapi (SÊ, SyÈ)  
 3. VÈsacuÓÓÈdiÑ (SÊ), vÈsacuÓÓÈdÊnaÑ (SyÈ) 4. PaÔik|lÈ ca (Ka) 
 5. Visuddhi 1. 241 piÔÔhe. 
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 TatrimÈni paÔhamassa jhÈnassa dasa lakkhaÓÈni pÈripanthikato1 

cittavisuddhi, majjhimassa samÈdhinimittassa paÔipatti, tattha 
cittapakkhandanaÑ, visuddhassa cittassa ajjhupekkhanaÑ, 
samathappaÔipannassa ajjhupekkhanaÑ, ekattupaÔÔhÈnassa ajjhupekkhanaÑ, 
tattha jÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ anativattanaÔÔhena sampahaÑsanÈ, indriyÈnaÑ 
ekarasaÔÔhena, tadupagavÊriyavÈhanaÔÔhena, ÈsevanaÔÔhena sampahaÑsanÈti. 

 TatrÈyaÑ PÈÄi–“paÔhamassa jhÈnassa ko Èdi, kiÑ majjhe, kiÑ 
pariyosÈnaÑ? PaÔhamassa jhÈnassa paÔipadÈvisuddhi Èdi, upekkhÈnubr|hanÈ 
majjhe, sampahaÑsanÈ pariyosÈnaÑ. PaÔhamassa jhÈnassa paÔipadÈvisuddhi 
Èdi, Èdissa kati lakkhaÓÈni? Œdissa tÊÓi lakkhaÓÈni. Yo tassa paripantho, tato 
cittaÑ visujjhati, visuddhattÈ cittaÑ majjhimaÑ samathanimittaÑ2 
paÔipajjati, paÔipannattÈ tattha cittaÑ pakkhandati. YaÒca paripanthato cittaÑ 
visujjhati, yaÒca visuddhattÈ cittaÑ majjhimaÑ samathanimittaÑ paÔipajjati, 
yaÒca paÔipannattÈ tattha cittaÑ pakkhandati. PaÔhamassa jhÈnassa 
paÔipadÈvisuddhi Èdi, Èdissa imÈni tÊÓi lakkhaÓÈni. Tena vuccati paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ ÈdikalyÈÓaÒceva hoti tilakkhaÓasampannaÒca3. 

 PaÔhamassa jhÈnassa upekkhÈnubr|hanÈ majjhe, majjhassa kati 
lakkhaÓÈni? Majjhassa tÊÓi lakkhaÓÈni. VisuddhaÑ cittaÑ ajjhupekkhati, 
samathappaÔipannaÑ ajjhupekkhati, ekattupaÔÔhÈnaÑ ajjhupekkhati. YaÒca 
visuddhaÑ cittaÑ ajjhupekkhati, yaÒca samathappaÔipannaÑ ajjhupekkhati, 
yaÒca ekattupaÔÔhÈnaÑ ajjhupekkhati. PaÔhamassa jhÈnassa 
upekkhÈnubr|hanÈ majjhe, majjhassa imÈni tÊÓi lakkhaÓÈni. Tena vuccati 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ majjhekalyÈÓaÒceva hoti tilakkhaÓasampannaÒca3. 

 PaÔhamassa jhÈnassa sampahaÑsanÈ pariyosÈnaÑ, pariyosÈnassa kati 
lakkhaÓÈni? PariyosÈnassa cattÈri lakkhaÓÈni. Tattha jÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ 
anativattanaÔÔhena sampahaÑsanÈ, indriyÈnaÑ ekarasaÔÔhena sampahaÑsanÈ, 
tadupagavÊriyavÈhanaÔÔhena sampahaÑsanÈ, ÈsevanaÔÔhena sampahaÑsanÈ, 
paÔhamassa jhÈnassa sampahaÑsanÈ pariyosÈnaÑ, pariyosÈnassa imÈni 
cattÈri lakkhaÓÈni. Tena vuccati paÔhamaÑ jhÈnaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÒceva 
hoti catulakkhaÓasampannaÒca3. EvaÑ tividhattagataÑ4 cittaÑ 
tividhakalyÈÓakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PÈribandhakato (Ka) 2. SamÈdhinimittaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. LakkhaÓasampannaÒca (167 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge) 
 4. TivattagataÑ (167 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge) 
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dasalakkhaÓasampannaÑ vitakkasampannaÒceva hoti vicÈrasampannaÒca 
pÊtisampannaÒca sukhasampannaÒca cittassa adhiÔÔhÈnasampannaÒca 
saddhÈsampannaÒca vÊriyasampannaÒca satisampannaÒca 
samÈdhisampannaÒca paÒÒÈsampannaÒcÈ”ti1. 

 Œdissa Èdissa asubhasamÈpattiyÈ vaÓÓaÑ bhÈsatÊti “evampi itthampÊ”ti 
punappunaÑ2 vavatthÈnaÑ katvÈ Èdisanto asubhasamÈpattiyÈ vaÓÓaÑ 
bhÈsati, ÈnisaÑsaÑ katheti, guÓaÑ parikitteti. SeyyathidaÑ–
“asubhasaÒÒÈparicitena bhikkhave bhikkhuno cetasÈ bahulaÑ viharato 
methunadhammasamÈpattiyÈ cittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na 
sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi bhikkhave 
kukkuÔapattaÑ vÈ nhÈrudaddulaÑ vÈ aggimhi pakkhittaÑ patilÊyati 
patikuÔati pativattati na sampasÈriyati. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhuno 
asubhasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ viharato methunadhammasamÈpattiyÈ 
cittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na sampasÈriyatÊ”ti3. 

 IcchÈmahaÑ bhikkhave addhamÈsaÑ paÔisallÊyitunti ahaÑ bhikkhave 
ekaÑ addhamÈsaÑ paÔisallÊyituÑ nilÊyituÑ ekova hutvÈ viharituÑ icchÈmÊti 
attho. Namhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈti 
yo attanÈ payuttavÈcaÑ akatvÈ mamatthÈya saddhesu kulesu paÔiyattaÑ 
piÓÉapÈtaÑ nÊharitvÈ mayhaÑ upanÈmeti, taÑ piÓÉapÈtanÊhÈrakaÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ ÔhapetvÈ namhi aÒÒena kenaci bhikkhunÈ vÈ gahaÔÔhena vÈ 
upasa~kamitabboti. 

 KasmÈ pana evamÈhÈti? AtÊte kira paÒcasatÈ migaluddakÈ mahatÊti 
daÓÉavÈgurÈhi araÒÒaÑ parikkhipitvÈ haÔÔhatuÔÔhÈ ekatoyeva yÈvajÊvaÑ 
migapakkhighÈtakammena jÊvikaÑ4 kappetvÈ niraye upapannÈ, te tattha 
paccitvÈ pubbe katena kenacideva kusalakammena manussesu upapannÈ, 
kalyÈÓ|panissayavasena sabbepi Bhagavato santike pabbajjaÒca 
upasampadaÒca labhiÑsu, tesaÑ tato m|lÈkusalakammato avipakkavipÈkÈ 
aparÈparacetanÈ tasmiÑ addhamÈsabbhantare att|pakkamena ca 
par|pakkamena ca jÊvitupacchedÈya okÈsamakÈsi, taÑ BhagavÈ addasa. 
KammavipÈko nÈma na sakkÈ kenaci paÔibÈhituÑ. Tesu ca bhikkh|su 
puthujjanÈpi atthi sotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmikhÊÓÈsavÈpi. Tattha 
khÊÓÈsavÈ appaÔisandhikÈ, itare 
_____________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 167 PaÔisambhidÈmagge. 2. Punappuna (SÊ) 
 3. AÑ 2. 433 piÔÔhe. 4. JÊvitaÑ (SyÈ, Ka) 
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ariyasÈvakÈ niyatagatikÈ sugatiparÈyaÓÈ, puthujjanÈnaÑ pana gati aniyatÈ. 
Atha BhagavÈ cintesi “ime attabhÈve chandarÈgena maraÓabhayabhÊtÈ na 
sakkhissanti gatiÑ visodhetuÑ, handa nesaÑ chandarÈgappahÈnÈya 
asubhakathaÑ kathemi, taÑ sutvÈ attabhÈve vigatacchandarÈgatÈya 
gativisodhanaÑ katvÈ sagge paÔisandhiÑ gaÓhissanti, evaÑ nesaÑ mama 
santike pabbajjÈ sÈtthikÈ bhavissatÊ”ti. 

 Tato tesaÑ anuggahÈya asubhakathaÑ kathesi kammaÔÔhÈnasÊsena, no 
maraÓavaÓÓasaÑvaÓÓanÈdhippÈyena. KathetvÈ ca panassa etadahosi “sace 
maÑ imaÑ addhamÈsaÑ bhikkh| passissanti, ‘ajja eko bhikkhu mato, ajja 
dve -pa- ajja dasÈ’ti ÈgantvÈ ÈgantvÈ Èrocessanti, ayaÒca kammavipÈko na 
sakkÈ mayÈ vÈ aÒÒena vÈ paÔibÈhituÑ, svÈhaÑ taÑ sutvÈpi kiÑ karissÈmi, 
kiÑ me anatthakena anayabyasanena sutena, handÈhaÑ bhikkh|naÑ 
adassanaÑ upagacchÈmÊ”ti. TasmÈ evamÈha “icchÈmahaÑ bhikkhave 
addhamÈsaÑ paÔisallÊyituÑ, namhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈ”ti. 

 Apare panÈhu “par|pavÈdavivajjanatthaÑ evaÑ vatvÈ paÔisallÊno”ti. 
Pare kira BhagavantaÑ upavadissanti “ayaÑ ‘sabbaÒÒ| ahaÑ 
saddhammavaracakkavattÊ’ti paÔijÈnamÈno attanopi sÈvake aÒÒamaÒÒaÑ 
ghÈtente nivÈretuÑ na sakkoti, kimaÒÒaÑ sakkhissatÊ”ti. Tattha paÓÉitÈ 
vakkhanti “BhagavÈ paÔisallÈnamanuyutto nayimaÑ pavattiÑ jÈnÈti, kocissa 
ÈrocayitÈpi natthi, sace jÈneyya, addhÈ nivÈreyyÈ”ti. IdaÑ pana 
icchÈmattaÑ, paÔhamamevettha kÈraÓaÑ. NÈssudhÈti ettha assudhÈti 
padap|raÓamatte, avadhÈraÓatthe vÈ nipÈto, neva koci BhagavantaÑ 
upasa~kamatÊti attho. 

 Anekehi vaÓÓasaÓÔhÈnÈdÊhi kÈraÓehi vokÈro assÈti anekÈkÈravokÈro, 
anekÈkÈravokiÓÓo, anekakÈraÓasammissoti vuttaÑ hoti. Ko so? 
AsubhabhÈvanÈnuyogo, taÑ anekÈkÈravokÈraÑ asubhabhÈvanÈnuyogaÑ. 
AnuyuttÈ viharantÊti yuttappayuttÈ1 viharanti. AÔÔÊyantÊti sakena kÈyena aÔÔÈ 
dukkhitÈ 
_____________________________________________________________ 
 1. YuttapayuttÈ (Ka), yuttÈ payuttÈ (SyÈ) 
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honti. HarÈyantÊti lajjanti. JigucchantÊti saÒjÈtajigucchÈ honti. Daharoti 
taruÓo. YuvÈti yobbanena samannÈgato. MaÓÉanakajÈtikoti 
maÓÉanakapakatiko. SÊsaÑnhÈtoti sÊsena saddhiÑ nhÈto. Daharo yuvÈti 
cettha daharavacanena paÔhamayobbanabhÈvaÑ dasseti. PaÔhamayobbane hi 
sattÈ visesena maÓÉanakajÈtikÈ honti, “sÊsaÑnhÈto”ti iminÈ 
maÓÉanÈnuyogakÈlaÑ, yuvÈpi hi kiÒci kammaÑ katvÈ saÑkiliÔÔhasarÊro na 
maÓÉanÈnuyutto hoti, sÊsaÑnhÈto pana so maÓÉanamevÈnuyuÒjati, 
ahikuÓapÈdÊni daÔÔhumpi na icchati, so tasmiÑ khaÓe ahikuÓapena vÈ 
kukkurakuÓapena vÈ manussakuÓapena vÈ kaÓÔhe Èsattena kenacideva 
paccatthikena ÈnetvÈ kaÓÔhe baddhena paÔimukkena yathÈ aÔÔÊyeyya 
harÈyeyya jiguccheyya, evameva te bhikkh| sakena kÈyena aÔÔÊyantÈ 
harÈyantÈ jigucchantÈ so viya puriso taÑ kuÓapaÑ vigatacchandarÈgatÈya 
attano kÈyaÑ pariccajitukÈmÈ hutvÈ satthaÑ ÈdÈya attanÈpi attÈnaÑ jÊvitÈ 
voropenti. “TvaÑ maÑ jÊvitÈ voropehi, ahaÑ tan”ti evaÑ aÒÒamaÒÒampi 
jÊvitÈ voropenti. 

 MigalaÓÉikampi samaÓakuttakanti migalaÓÉikoti tassa nÈmaÑ. 
SamaÓakuttakoti samaÓavesadhÈrako. So kira sikhÈmattaÑ ÔhapetvÈ sÊsaÑ 
muÓÉetvÈ ekaÑ kÈsÈvaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ aÑse katvÈ vihÈraÑyeva 
upanissÈya vighÈsÈdabhÈvena jÊvati, tampi migalaÓÉikaÑ samaÓakuttakaÑ 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti. SÈdh|ti ÈyÈcanatthe nipÈto. Noti 
upayogabahuvacanaÑ, sÈdhu Èvuso amhe jÊvitÈ voropehÊti vuttaÑ hoti. 
Ettha ca ariyÈ neva pÈÓÈtipÈtaÑ kariÑsu, na samÈdapesuÑ, na samanuÒÒÈ 
ahesuÑ. PuthujjanÈ pana sabbamakaÑsu. Lohitakanti lohitamakkhitaÑ. 
Yena VaggumudÈ nadÊti vaggumatÈ lokassa puÒÒasammatÈ nadÊ. Sopi kira 
“taÑ pÈpaÑ tattha pavÈhessÈmÊ”ti saÒÒÈya gato, nadiyÈ ÈnubhÈvena 
appamattakampi pÈpaÑ pahÊnaÑ nÈma natthi. 
 
 163. Ahudeva kukkuccanti tesu kira bhikkh|su kenacipi kÈyavikÈro vÈ 
vacÊvikÈro vÈ na kato, sabbe satÈ sampajÈnÈ dakkhiÓena passena nipajjiÑsu, 
taÑ anussarato tassa kukkuccaÑ ahosiyeva. Ahu vippaÔisÈroti tasseva 
kakkuccassa sabhÈvaniyamanatthametaÑ 
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vuttaÑ, vippaÔisÈrakukkuccaÑ ahosi, na vinayakukkuccanti. AlÈbhÈ vata 
meti-Èdi kukkuccassa pavatti-ÈkÈradassanatthaÑ vuttaÑ. Tattha alÈbhÈ vata 
meti ÈyatiÑ dÈni mama hitasukhalÈbhÈ nÈma natthÊti anutthunÈti. “Na vata 
me lÈbhÈ”ti-iminÈ pana tamevatthaÑ daÄhaÑ karoti. AyaÑ hettha 
adhippÈyo–sacepi koci “lÈbhÈ te”ti vadeyya, taÑ micchÈ, na vata me 
lÈbhÈti. DulladdhaÑ vata meti kusalÈnubhÈvena laddhampi idaÑ 
manussattaÑ dulladdhaÑ vata me. “Na vata me suladdhan”ti iminÈ pana 
tameva atthaÑ daÄhaÑ karoti. AyaÑ hettha adhippÈyo–sacepi koci 
“suladdhaÑ te”ti vadeyya, taÑ micchÈ, na vata me suladdhanti. ApuÒÒaÑ 
pasutanti apuÒÒaÑ upacitaÑ, janitaÑ vÈ. KasmÈti ce, yohaÑ bhikkh| -pa- 
voropesinti. Tassattho–yo ahaÑ sÊlavante tÈya eva sÊlavantatÈya 
kalyÈÓadhamme uttamadhamme seÔÔhadhamme bhikkh| jÊvitÈ voropesinti. 

 AÒÒatarÈ mÈrakÈyikÈti nÈmavasena apÈkaÔÈ ekÈ bhummadevatÈ 
micchÈdiÔÔhikÈ mÈrapakkhikÈ mÈrassÈnuvattikÈ “evamayaÑ mÈradheyyaÑ 
mÈravisayaÑ nÈtikkamissatÊ”ti cintetvÈ sabbÈbharaÓavibh|sitÈ hutvÈ attano 
ÈnubhÈvaÑ dassayamÈnÈ abhijjamÈne udake pathavitale ca~kamamÈnÈ viya 
ÈgantvÈ migalaÓÉikaÑ samaÓakuttakaÑ etadavoca. SÈdhu sÈdh|ti 
sampahaÑsanatthe nipÈto, tasmÈ eva dvivacanaÑ kataÑ. AtiÓÓe tÈresÊti 
saÑsÈrato atiÓÓe iminÈ jÊvitÈvoropanena tÈresi parimocesÊti1. AyaÑ kira 
etissÈ devatÈya bÈlÈya dummedhÈya laddhi “ye na matÈ, te saÑsÈrato na 
muttÈ. Ye matÈ, te muttÈ”ti. TasmÈ saÑsÈramocakamilakkhÈ viya 
evaÑladdhikÈ hutvÈ tampi tattha niyojentÊ evamÈha. Atha kho migalaÓÉiko 
samaÓakuttako tÈva bhusaÑ uppannavippaÔisÈropi taÑ devatÈya ÈnubhÈvaÑ 
disvÈ “ayaÑ devatÈ evamÈha, addhÈ iminÈ atthena evameva bhavitabban”ti 
niÔÔhaÑ gantvÈ “lÈbhÈ kira me”ti-ÈdÊni parikittayanto. VihÈrena vihÈraÑ 
pariveÓena pariveÓaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadetÊti taÑ taÑ vihÈraÒca 
pariveÓaÒca upasa~kamitvÈ dvÈraÑ vivaritvÈ anto pavisitvÈ bhikkh| evaÑ 
vadati “ko atiÓÓo, kaÑ tÈremÊ”ti. 
_____________________________________________________________ 
 1. Parimocesi (?) 



 VinayapiÔaka 8 

 Hotiyeva bhayanti maraÓaÑ paÔicca cittutrÈso hoti. Hoti chambhitattanti 
hadayamaÑsaÑ ÈdiÑ katvÈ sarÊracalanaÑ hoti, atibhayena 
thaddhasarÊrattantipi eke, thambhitattaÑ hi “chambhitattan”ti vuccati. 
LomahaÑsoti uddhaÑÔhitalomatÈ. khÊÓÈsavÈ pana sattasuÒÒatÈya sudiÔÔhattÈ 
maraÓakasattameva na passanti, tasmÈ tesaÑ sabbampetaÑ nÈhosÊti 
veditabbaÑ. Ekampi bhikkhuÑ dvepi -pa- saÔÔhimpi bhikkh| ekÈhena jÊvitÈ 
voropesÊti evaÑ gaÓanavasena sabbÈnipi tÈni paÒca bhikkhusatÈni jÊvitÈ 
voropesi. 
 
 164. PaÔisallÈnÈ vuÔÔhitoti tesaÑ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ 
jÊvitakkhayappattabhÈvaÑ ÒatvÈ tato ekÊbhÈvato vuÔÔhito jÈnantopi ajÈnanto 
viya kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi. KiÑ nu kho 
Œnanda tanubh|to viya bhikkhusaÑghoti Œnanda ito pubbe bah| bhikkh| 
ekato upaÔÔhÈnaÑ Ègacchanti, uddesaÑ paripucchaÑ gaÓhanti sajjhÈyanti, 
ekapajjoto viya ÈrÈmo1 dissati, idÈni pana addhamÈsamattassa accayena 
tanubh|to viya tanuko mando appako viraÄaviraÄo viya jÈto bhikkhusaÑgho, 
kiÑ nu kho kÈraÓaÑ, kiÑ disÈsu pakkantÈ bhikkh|ti. 

 AthÈyasmÈ Œnando kammavipÈkena tesaÑ jÊvitakkhayappattiÑ 
asallakkhento asubhakammaÔÔhÈnÈnuyogapaccayÈ pana sallakkhento “tathÈ 
hi pana bhante BhagavÈ”ti-ÈdiÑ vatvÈ bhikkh|naÑ ÈrahattappattiyÈ aÒÒaÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ yÈcanto “sÈdhu bhante BhagavÈ”ti-ÈdimÈha. Tassattho–
sÈdhu bhante BhagavÈ aÒÒaÑ kÈraÓaÑ Ècikkhatu, yena bhikkhusaÑgho 
arahatte patiÔÔhaheyya, mahÈsamuddaÑ orohaÓatitthÈni viya hi aÒÒÈnipi 
dasÈnussati dasakasiÓa catudhÈtuvavatthÈna 
brahmavihÈrÈnÈpÈnassatippabhedÈni bah|ni nibbÈnorohaÓakammaÔÔhÈnÈni 
santi, tesu BhagavÈ bhikkh| samassÈsetvÈ aÒÒataraÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
Ècikkhat|ti adhippÈyo. 

 Atha BhagavÈ tathÈ kÈtukÈmo theraÑ uyyojento “tenahÈnandÈ”ti-
ÈdimÈha. Tattha VesÈliÑ upanissÈyÈti VesÈliÑ upanissÈya2 samantÈ 
gÈvutepi aÉÉhayojanepi yÈvatikÈ bhikkh| 
______________________________________________________________ 
 1. Anto-ÈrÈmo (Ka) 2. VesÈliyaÑ upanissÈya (SaÑ-®Ôha 3. 300 piÔÔhe) 
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viharanti, te sabbe sannipÈtehÊti attho. Te sabbe upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ 
sannipÈtetvÈti attanÈ gantuÑ yuttaÔÔhÈnaÑ sayaÑ gantvÈ aÒÒattha 
daharabhikkh| pahiÓitvÈ muhutteneva anavasese bhikkh| upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ 
sam|haÑ katvÈ. Yassa dÈni bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊti ettha 
ayamadhippÈyo–BhagavÈ bhikkhusaÑgho sannipatito1, esa kÈlo 
bhikkh|naÑ dhammakathaÑ kÈtuÑ, anusÈsaniÑ dÈtuÑ, idÈni yassa tumhe 
kÈlaÑ jÈnÈtha, taÑ kattabbanti. 
 

ŒnÈpÈnassatisamÈdhikathÈ 

 165. Atha kho BhagavÈ -pa- bhikkh| Èmantesi “ayampi kho 
bhikkhave”ti. ŒmantetvÈ ca pana bhikkh|naÑ arahattappattiyÈ pubbe 
Ècikkhita-asubhakammaÔÔhÈnato aÒÒaÑ pariyÈyaÑ Ècikkhanto 
“ÈnÈpÈnassatisamÈdhÊ”ti Èha. 

 IdÈni yasmÈ BhagavatÈ bhikkh|naÑ 
santapaÓÊtakammaÔÔhÈnadassanatthameva ayaÑ PÈÄi vuttÈ, tasmÈ 
aparihÈpetvÈ atthayojanÈkkamaÑ ettha vaÓÓanaÑ karissÈmi. Tatra “ayampi 
kho bhikkhave”ti imassa tÈva padassa ayaÑ yojanÈ–bhikkhave na kevalaÑ 
asubhabhÈvanÈyeva kilesappahÈnÈya saÑvattati, apica ayampi kho 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi -pa- v|pasametÊti.  

 AyaÑ panettha atthavaÓÓanÈ–ÈnÈpÈnassatÊti assÈsapassÈsapariggÈhikÈ 
sati. VuttaÒhetaÑ PaÔisambhidÈyaÑ– 

“Œnanti assÈso, no passÈso. ApÈnanti passÈso, no assÈso. 
AssÈsavasena upaÔÔhÈnaÑ sati, passÈsavasena upaÔÔhÈnaÑ sati. Yo 
assasati, tassupaÔÔhÈti. Yo passasati, tassupaÔÔhÈtÊ”ti2. 

 SamÈdhÊti tÈya ÈnÈpÈnapariggÈhikÈya satiyÈ saddhiÑ uppannÈ 
cittekaggatÈ. SamÈdhisÊsena cÈyaÑ desanÈ, na satisÊsena, tasmÈ 
ÈnÈpÈnassatiyÈ yutto samÈdhi ÈnÈpÈnassatisamÈdhi, ÈnÈpÈnassatiyaÑ vÈ 
samÈdhi ÈnÈpÈnassatisamÈdhÊti evamettha attho veditabbo. BhÈvitoti 
uppÈdito, vaÉÉhito ca. BahulÊkatoti 
______________________________________________________________ 
 1. SannipÈtito (SÊ) 2. Khu 9. 170 piÔÔhe. 
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punappunaÑ kato. Santo ceva paÓÊto cÈti santo ceva paÓÊto ceva, ubhayattha 
evasaddena niyamo veditabbo. KiÑ vuttaÑ hoti–ayaÑ hi yathÈ 
asubhakammaÔÔhanaÑ kevalaÑ paÔivedhavasena santaÒca paÓÊtaÒca, 
oÄÈrikÈrammaÓattÈ, pana paÔikk|lÈrammaÓattÈ ca ÈrammaÓavasena neva 
santaÑ na paÓÊtaÑ, na evaÑ kenaci pariyÈyena asanto vÈ appaÓÊto vÈ, apica 
kho ÈrammaÓasantatÈyapi santo v|pasanto nibbuto, paÔivedhasa~khÈta-
a~gasantatÈyapi, ÈrammaÓappaÓÊtatÈyapi paÓÊto atittikaro, 
a~gappaÓÊtatÈyapÊti. Tena vuttaÑ “santho ceva paÓÊto cÈ”ti. 

 Asecanako ca sukho ca vihÈroti ettha pana nÈssa secananti asecanako, 
anÈsittako abbokiÓÓo pÈÔiyekko ÈveÓiko, natthettha parikammena vÈ 
upacÈrena vÈ santatÈ, ÈdimanasikÈrato1 pabhuti attano sabhÈveneva santo ca 
paÓÊto cÈti attho. Keci pana “asecanakoti anÈsittako ojavanto sabhÈveneva 
madhuro”ti vadanti. EvamayaÑ asecanako ca appitappitakkhaÓe 
kÈyikacetasikasukhappaÔilÈbhÈya saÑvattanato sukho ca vihÈroti veditabbo. 

 Uppannuppanneti avikkhambhite avikkhambhite. PÈpaketi lÈmake. 
Akusale dhammeti akosallasambh|te dhamme. ®hÈnaso antaradhÈpetÊti 
khaÓeneva antaradhÈpeti vikkhambheti. V|pasametÊti suÔÔhu-upasameti, 
nibbedhabhÈgiyattÈ vÈ anupubbena ariyamaggavuÉÉhippatto samucchindati 
paÔippassambhetÊtipi attho. 

 SeyyathÈpÊti opammanidassanametaÑ. GimhÈnaÑ pacchime mÈseti 
ÈsÈÄhamÈse2. �hataÑ3 rajojallanti aÔÔha mÈse4 vÈtÈtapasukkhÈya 
gomahiÑsÈdipÈdappahÈrasambhinnÈya pathaviyÈ uddhaÑ hataÑ |hataÑ 
ÈkÈse samuÔÔhitaÑ rajaÒca reÓuÒca. MahÈ akÈlameghoti sabbaÑ nabhaÑ 
ajjhottharitvÈ uÔÔhito ÈsÈÄhajuÓhapakkhe5 sakalaÑ addhamÈsaÑ 
vassanakamegho, so hi asampatte vassakÈle uppannattÈ akÈlameghoti 
idhÈdhippeto. ®hÈnaso antaradhÈpeti v|pasametÊti 
______________________________________________________________ 
 1. ŒdisamannÈhÈrato (SaÑ-®Ôha 3. 301; Vajira-®Ê 149 piÔÔhesu) 2. ŒsaÄhÊmÈse (Ka)  
 3. UhataÑ (Ka) 
 4. AddhamÈse (Ka) SaÑ-®Ôha 3. 301 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 5. ŒsaÄhÊjuÓhapakkhe (Ka) 
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khaÓeneva adassanaÑ neti pathaviyaÑ sannisÊdÈpeti. Evameva khoti 
opammasampaÔipÈdanametaÑ. Tato paraÑ vuttanayameva. 

 IdÈni kathaÑ bhÈvito ca bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhÊti-ettha kathanti 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhibhÈvanaÑ nÈnappakÈrato vitthÈretukamyatÈpucchÈ. 
BhÈvito ca bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhÊti nÈnappakÈrato 
vitthÈretukamyatÈya puÔÔhadhammanidassanaÑ. Esa nayo dutiyapadepi. 
AyaÑ panettha sa~khepattho–bhikkhave kena pakÈrena kenÈkÈrena kena 
vidhinÈ bhÈvito ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kena pakÈrena bahulÊkato santo ceva 
-pa- v|pasametÊti. 

 IdÈni tamatthaÑ vitthÈrento “idha bhikkhave”ti-ÈdimÈha. Tattha idha 
bhikkhave bhikkh|ti bhikkhave imasmiÑ sÈsane bhikkhu. AyaÑ hettha 
idhasaddo sabbappakÈra-ÈnÈpÈnassatisamÈdhinibbattakassa puggalassa 
sannissayabh|tasÈsanaparidÊpano, aÒÒasÈsanassa tathÈbhÈvapaÔisedhano ca. 
VuttaÒhetaÑ “idheva bhikkhave samaÓo -pa- suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓebhi 
aÒÒehÊ”ti1. Tena vuttaÑ “imasmiÑ sÈsane bhikkh|”ti. 

 AraÒÒagato vÈ -pa- suÒÒÈgÈragato vÈti idamassa ÈnÈpÈnassati 
samÈdhibhÈvanÈnur|pasenÈsanapariggahaparidÊpanaÑ. Imassa hi bhikkhuno 
dÊgharattaÑ r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu anuvisaÔaÑ cittaÑ ÈnÈpÈnassatisamÈdhi-
ÈrammaÓaÑ abhiruhituÑ na icchati, k|ÔagoÓayuttaratho viya uppathameva 
dhÈvati. TasmÈ seyyathÈpi nÈma gopo k|ÔadhenuyÈ sabbaÑ khÊraÑ pivitvÈ 
vaÉÉhitaÑ k|ÔavacchaÑ dametukÈmo dhenuto apanetvÈ ekamante 
mahantaÑ thambhaÑ nikhaÓitvÈ tattha yottena bandheyya, athassa so 
vaccho ito cito ca vipphanditvÈ palÈyituÑ asakkonto tameva thambhaÑ 
upanisÊdeyya vÈ upanipajjeyya vÈ, evameva iminÈpi bhikkhunÈ dÊgharattaÑ 
r|pÈrammaÓÈdirasapÈnavaÉÉhitaÑ duÔÔhacittaÑ dametukÈmena r|pÈdi-
ÈrammaÓato apanetvÈ araÒÒaÑ vÈ -pa- suÒÒÈgÈraÑ vÈ pavesetvÈ tattha 
assÈsapassÈsathambhe satiyottena bandhitabbaÑ. Evamassa taÑ cittaÑ ito 
cito ca vipphanditvÈpi pubbe ÈciÓÓÈrammaÓaÑ alabhamÈnaÑ satiyottaÑ 
chinditvÈ palÈyituÑ asakkontaÑ tamevÈrammaÓaÑ upacÈrappanÈvasena 
upanisÊdati ceva upanipajjati ca. TenÈhu porÈÓÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 92 piÔÔhe. 
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  “YathÈ thambhe nibandheyya, vacchaÑ damaÑ naro idha. 
  BandheyyevaÑ sakaÑ cittaÑ, satiyÈrammaÓe daÄhan”ti1. 

 EvamassetaÑ senÈsanaÑ bhÈvanÈnur|paÑ hoti. Tena vuttaÑ “idamassa 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhibhÈvanÈnur|pasenÈsanapariggahaparidÊpanan”ti. 

 Atha vÈ yasmÈ idaÑ kammaÔÔhÈnappabhede muddhabh|taÑ 
SabbaÒÒubuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ 
visesÈdhigamadiÔÔhadhammasukhavihÈrapadaÔÔhÈnaÑ 
ÈnÈpÈnassatikammaÔÔhÈnaÑ itthipurisahatthi-assÈdisaddasamÈkulaÑ 
gÈmantaÑ apariccajitvÈ na sukaraÑ sampÈdetuÑ, saddakaÓÔakattÈ jhÈnassa. 
AgÈmake pana araÒÒe sukaraÑ yogÈvacarena idaÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
pariggahetvÈ ÈnÈpÈnacatutthajjhÈnaÑ nibbattetvÈ, tadeva ca pÈdakaÑ katvÈ, 
sa~khÈre sammasitvÈ aggaphalaÑ arahattaÑ sampÈpuÓituÑ, tasmÈssa 
anur|pasenÈsanaÑ dassento BhagavÈ “araÒÒagato vÈ”ti-ÈdimÈha. 

 VatthuvijjÈcariyo viya hi BhagavÈ, so yathÈ vatthuvijjÈcariyo 
nagarabh|miÑ passitvÈ suÔÔhu upaparikkhitvÈ “ettha nagaraÑ mÈpethÈ”ti 
upadisati, sotthinÈ ca nagare niÔÔhite rÈjakulato mahÈsakkÈraÑ labhati, 
evameva yogÈvacarassa anur|pasenÈsanaÑ upaparikkhitvÈ “ettha 
kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjitabban”ti upadisati, tato tattha kammaÔÔhÈnaÑ 
anuyuttena yoginÈ kamena arahatte patte “SammÈsambuddho vata so 
BhagavÈ”ti mahantaÑ sakkÈraÑ labhati. AyaÑ pana bhikkhu “dÊpisadiso”ti 
vuccati. YathÈ hi2 mahÈdÊpirÈjÈ araÒÒe tiÓagahanaÑ vÈ vanagahanaÑ vÈ 
pabbatagahanaÑ vÈ nissÈya nilÊyitvÈ vanamahiÑsagokaÓÓas|karÈdayo mige 
gaÓhÈti, evamevÈyaÑ araÒÒÈdÊsu kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto bhikkhu 
yathÈkkamena sotÈpattisakadÈgÈmi-anÈgÈmi-arahattamagge ceva 
ariyaphalaÒca gaÓhÈtÊti veditabbo. TenÈhu porÈÓÈ– 

  “YathÈpi dÊpiko nÈma, nilÊyitvÈ gaÓhate mige. 
  TathevÈyaÑ Buddhaputto, yuttayogo vipassako. 
  AraÒÒaÑ pavisitvÈna, gaÓhÈti phalamuttaman”ti3. 
______________________________________________________________ 
 1. Visuddhi 1. 261; DÊ-®Ôha 2. 353; Ma-®Ôha 1. 252; PaÔisaÑ-®Ôha 2. 88 piÔÔhesu. 
 2. YathÈpi (SÊ, Ka) 3. Khu 11. 352 piÔÔhe MilindapaÒhe. 
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 Tenassa parakkamajavayoggabh|miÑ araÒÒasenÈsanaÑ dassento 
BhagavÈ “araÒÒagato vÈ”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha araÒÒagato vÈti “araÒÒanti1 nikkhamitvÈ bahi indakhÊlÈ 
sabbametaÑ araÒÒan”ti2 ca “ÈraÒÒakaÑ nÈma senÈsanaÑ 
paÒcadhanusatikaÑ pacchiman”ti3 ca evaÑ vuttalakkhaÓesu araÒÒesu 
anur|paÑ4 yaÑkiÒci pavivekasukhaÑ araÒÒaÑ gato. Rukkham|lagato vÈti 
rukkhasamÊpaÑ gato. SuÒÒÈgÈragato vÈti suÒÒaÑ vivittokÈsaÑ gato. Ettha 
ca ÔhapetvÈ araÒÒaÒca rukkham|laÒca avasesasattavidhasenÈsanaÑ gatopi 
suÒÒÈgÈragatoti vattuÑ vaÔÔati. Evamassa ututtayÈnuk|laÑ, 
dhÈtucariyÈnuk|laÒca ÈnÈpÈnassatibhÈvanÈnur|paÑ senÈsanaÑ upadisitvÈ 
alÊnÈnuddhaccapakkhikaÑ santamiriyÈpathaÑ upadisanto “nisÊdatÊ”ti Èha. 
Athassa nisajjÈya daÄhabhÈvaÑ, assÈsapassÈsÈnaÑ pavattanasukhataÑ, 
ÈrammaÓapariggah|pÈyaÒca dassento “palla~kaÑ ÈbhujitvÈ”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha palla~kanti samantato |rubaddhÈsanaÑ. ŒbhujitvÈti ÈbandhitvÈ. 
UjuÑ kÈyaÑ paÓidhÈyÈti uparimaÑ sarÊraÑ ujukaÑ ÔhapetvÈ, aÔÔhÈrasa 
piÔÔhikaÓÔake koÔiyÈ koÔiÑ paÔipÈdetvÈ. EvaÒhi nisinnassa 
cammamaÑsanhÈr|ni na paÓamanti. Athassa yÈ tesaÑ paÓamanappaccayÈ 
khaÓe khaÓe vedanÈ uppajjeyyuÑ, tÈ na uppajjanti. TÈsu anuppajjamÈnÈsu 
cittaÑ ekaggaÑ hoti, kammaÔÔhÈnaÑ na paripatati, vuÉÉhiÑ phÈtiÑ 
upagacchati. 

 ParimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈti kammaÔÔhÈnÈbhimukhaÑ satiÑ 
ÔhapayitvÈ. Atha vÈ “parÊti pariggahaÔÔho. Mukhanti niyyÈnaÔÔho. SatÊti 
upaÔÔhÈnaÔÔho. Tena vuccati parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ”ti evaÑ 
PaÔisambhidÈyaÑ5 vuttanayenapettha attho daÔÔhabbo. TatrÈyaÑ sa~khepo 
“pariggahitaniyyÈnaÑ satiÑ6 katvÈ”ti. So satova assasatÊti so bhikkhu evaÑ 
nisÊditvÈ evaÒca satiÑ upaÔÔhapetvÈ taÑ satiÑ avijahanto sato eva assasati, 
sato passasati, satokÈrÊ hotÊti vuttaÑ hoti. 

 IdÈni yehÈkÈrehi satokÈrÊ hoti, te dassento “dÊghaÑ vÈ assasanto”ti-
ÈdimÈha. VuttaÒhetaÑ PaÔisambhidÈyaÑ “so satova assasati sato passasatÊ”ti 
etasseva Vibha~ge– 
______________________________________________________________ 
 1. AraÒÒaÑ nÈma (sabbattha) 2. Abhi 2. 260 piÔÔhe. 3. Vi 1. 377 piÔÔhe. 
 4. IdaÑ padaÑ SÊ-SyÈ-potthakesu natthi. 5. Khu 9. 174 piÔÔhe. 
 6. PariggahitaniyyÈnasatiÑ (Ka) 
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“BÈttiÑsÈya ÈkÈrehi satokÈrÊ hoti. DÊghaÑ assÈsavasena cittassa 
ekaggataÑ avikkhepaÑ pajÈnato sati upaÔÔhitÈ hoti, tÈya satiyÈ tena 
ÒÈÓena satokÈrÊ hoti. DÊghaÑ passÈsavasena -pa-. PaÔinissaggÈnupassÊ 
assÈsavasena. PaÔinissaggÈnupassÊ passÈsavasena cittassa ekaggataÑ 
avikkhepaÑ pajÈnato sati upaÔÔhitÈ hoti, tÈya satiyÈ tena ÒÈÓena satokÈrÊ 
hotÊ”ti1. 

 Tattha dÊghaÑ vÈ assasantoti dÊghaÑ vÈ assÈsaÑ pavattento. AssÈsoti 
bahi nikkhamanavÈto. PassÈsoti anto pavisanavÈto. SuttantaÔÔhakathÈsu pana 
uppaÔipÈÔiyÈ ÈgataÑ. 

 Tattha sabbesampi gabbhaseyyakÈnaÑ mÈtukucchito nikkhamanakÈle 
paÔhamaÑ abbhantaravÈto bahi nikkhamati, pacchÈ bÈhiravÈto sukhumaÑ 
rajaÑ gahetvÈ abbhantaraÑ pavisanto tÈluÑ Èhacca nibbÈyati. EvaÑ tÈva 
assÈsapassÈsÈ veditabbÈ. YÈ pana tesaÑ dÊgharassatÈ, sÈ addhÈnavasena 
veditabbÈ. YathÈ hi okÈsaddhÈnaÑ pharitvÈ ÔhitaÑ udakaÑ vÈ vÈlikÈ vÈ 
“dÊghamudakaÑ dÊghÈ vÈlikÈ, rassamudakaÑ rassÈ vÈlikÈ”ti vuccati, evaÑ 
cuÓÓavicuÓÓÈpi assÈsapassÈsÈ hatthisarÊre, ahisarÊre ca tesaÑ 
attabhÈvasa~khÈtaÑ dÊghaÑ addhÈnaÑ saÓikaÑ p|retvÈ saÓikameva 
nikkhamanti, tasmÈ dÊghÈti vuccanti. SunakhasasÈdÊnaÑ attabhÈvasa~khÈtaÑ 
rassaÑ addhÈnaÑ sÊghaÑ p|retvÈ sÊghameva nikkhamanti, tasmÈ rassÈti 
vuccanti. Manussesu pana keci hatthi-ahi-Èdayo viya kÈladdhÈnavasena 
dÊghaÑ asssasanti ca passasanti ca. Keci sunakhasasÈdayo viya rassaÑ. 
TasmÈ tesaÑ kÈlavasena dÊghamaddhÈnaÑ nikkhamantÈ ca pavisantÈ ca te 
dÊghÈ, ittaramaddhÈnaÑ nikkhamantÈ ca pavisantÈ ca rassÈti veditabbÈ. 
TatrÈyaÑ bhikkhu navahÈkÈrehi dÊghaÑ assasanto, passasanto ca “dÊghaÑ 
assasÈmi passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. EvaÑ pajÈnato cassa ekenÈkÈrena 
kÈyÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnabhÈvanÈ sampajjatÊti veditabbÈ. YathÈha 
PaÔisambhidÈyaÑ– 

“KathaÑ dÊghaÑ assasanto ‘dÊghaÑ assasÈmÊ’ti pajÈnÈti? DÊghaÑ 
passasanto ‘dÊghaÑ passasÈmÊ’ti pajÈnÈti? DÊghaÑ assÈsaÑ 

______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 174 piÔÔhe. 
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addhÈnasa~khÈte assasati, dÊghaÑ passÈsaÑ addhÈnasa~khÈte passasati, 

dÊghaÑ assÈsapassÈsaÑ addhÈnasa~khÈte assasatipi passasatipi. DÊghaÑ 

assÈsapassÈsaÑ addhÈnasa~khÈte assasatopi passasatopi chando 

uppajjati, chandavasena tato sukhumataraÑ dÊghaÑ assÈsaÑ 

addhÈnasa~khÈte assasati, chandavasena tato sukhumataraÑ dÊghaÑ 

passÈsaÑ addhÈnasa~khÈte passasati, chandavasena tato sukhumataraÑ 

dÊghaÑ assÈsapassÈsaÑ addhÈnasa~khÈte assasatipi passasatipi. 

Chandavasena tato sukhumataraÑ dÊghaÑ assÈsapassÈsaÑ 

addhÈnasa~khÈte assasatopi passasatopi pÈmojjaÑ uppajjati, 

pÈmojjavasena tato sukhumataraÑ dÊghaÑ assÈsaÑ addhÈnasa~khÈte 

assasati, pÈmojjavasena tato sukhumataraÑ dÊghaÑ passÈsaÑ -pa- 

dÊghaÑ assÈsapassÈsaÑ addhÈnasa~khÈte assasatipi passasatipi. 

PÈmojjavasena tato sukhumataraÑ dÊghaÑ assÈsapassÈsaÑ 

addhÈnasa~khÈte assasatopi passasatopi dÊghaÑ assÈsapassÈsÈ cittaÑ 

vivattati upekkhÈ saÓÔhÈti. Imehi navahi ÈkÈrehi dÊghaÑ assÈsapassÈsÈ 

kÈyo, upaÔÔhÈnaÑ sati, anupassanÈ ÒÈÓaÑ, kÈyo upaÔÔhÈnaÑ no sati, sati 

upaÔÔhÈnaÒceva sati ca. TÈya satiyÈ tena ÒÈÓena taÑ kÈyaÑ anupassati. 

Tena vuccati kÈyekÈyÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnabhÈvanÈ”ti1. 

 Eseva nayo rassapadepi. AyaÑ pana viseso–yathÈ ettha “dÊghaÑ 

assÈsaÑ addhÈnasa~khÈte”ti vuttaÑ, evamidha “rassaÑ assÈsaÑ 

ittarasa~khÈte assasatÊ”ti ÈgataÑ. TasmÈ tassa vasena yÈva “tena vuccati 

kÈye kÈyÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnabhÈvanÈ”ti, tÈva yojetabbaÑ. EvamayaÑ 

addhÈnavasena, ittaravasena ca imehÈkÈrehi assÈsapassÈse pajÈnanto dÊghaÑ 

vÈ assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti -pa- rassaÑ vÈ passasanto 

“rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈtÊti veditabbo. 

______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 175 piÔÔhe. 
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 EvaÑ pajÈnato cassa– 

    DÊgho rasso ca assÈso, 
    PassÈsopi ca tÈdiso. 
    CattÈro vaÓÓÈ vattanti, 
    NÈsikagge va bhikkhunoti1. 

 SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ assasissÈmi -pa- passasissÈmÊti sikkhatÊti 
sakalassa assÈsakÈyassa ÈdimajjhapariyosÈnaÑ viditaÑ karonto pÈkaÔaÑ 
karonto “assasissÈmÊ”ti sikkhati. Sakalassa passÈsakÈyassa 
ÈdimajjhapariyosÈnaÑ viditaÑ karonto pÈkaÔaÑ karonto “passasissÈmÊ”ti 
sikkhati. EvaÑ viditaÑ karonto pÈkaÔaÑ karonto ÒÈÓasampayuttacittena 
assasati ceva passasati ca. TasmÈ “assasissÈmi passasissÈmÊ”ti sikkhatÊti 
vuccati. Ekassa hi bhikkhuno cuÓÓavicuÓÓavisaÔe assÈsakÈye, passÈsakÈye 
vÈ Èdi pÈkaÔo hoti, na majjhapariyosÈnaÑ. So Èdimeva pariggahetuÑ 
sakkoti, majjhapariyosÈne kilamati. Ekassa majjhaÑ pÈkaÔaÑ hoti, na 
ÈdipariyosÈnaÑ. So majjhameva pariggahetuÑ sakkoti, ÈdipariyosÈne 
kilamati. Ekassa pariyosÈnaÑ pÈkaÔaÑ hoti, na ÈdimajjhaÑ. So 
pariyosÈnaÑyeva pariggahetuÑ sakkoti, Èdimajjhe kilamati. Ekassa 
sabbampi pÈkaÔaÑ hoti, so sabbampi pariggahetuÑ sakkoti, na katthaci 
kilamati, tÈdisena bhavitabbanti dassento Èha “sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ 
assasissÈmÊ -pa- passasissÈmÊti sikkhatÊ”ti. 

 Tattha sikkhatÊti evaÑ ghaÔati vÈyamati. Yo vÈ tathÈbh|tassa saÑvaro, 
ayamettha adhisÊlasikkhÈ. Yo tathÈbh|tassa samÈdhi, ayaÑ adhicittasikkhÈ. 
YÈ tathÈbh|tassa paÒÒÈ, ayaÑ adhipaÒÒÈsikkhÈti imÈ tisso sikkhÈyo tasmiÑ 
ÈrammaÓe tÈya satiyÈ tena manasikÈrena sikkhati Èsevati bhÈveti 
bahulÊkarotÊti evamettha attho daÔÔhabbo. Tattha yasmÈ purimanaye kevalaÑ 
assasitabbaÑ, passasitabbameva ca, na aÒÒaÑ kiÒci kÈtabbaÑ, ito paÔÔhÈya 
pana ÒÈÓuppÈdanÈdÊsu yogo karaÓÊyo, tasmÈ tattha “assasÈmÊti pajÈnÈti 
passasÈmÊti pajÈnÈti”cceva vattamÈnakÈlavasena PÈÄiÑ vatvÈ ito paÔÔhÈya 
kattabbassa ÒÈÓuppÈdanÈdino 
______________________________________________________________ 
 1. Visuddhi 1. 265; PaÔisaÑ-®Ôha 2. 90 piÔÔhesu. 
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ÈkÈrassa dassanatthaÑ “sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti-ÈdinÈ nayena 
anÈgatavacanavasena PÈÄi ÈropitÈti veditabbÈ. 

 PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmi -pa- passasissÈmÊti 
sikkhatÊti oÄÈrikaÑ kÈyasa~khÈraÑ passambhento paÔippassambhento 
nirodhento v|pasamento assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhati. 

 TatrevaÑ oÄÈrikasukhumatÈ ca passaddhi ca veditabbÈ–imassa hi 
bhikkhuno pubbe apariggahitakÈle kÈyo ca cittaÒca sadarathÈ honti. 
OÄÈrikÈnaÑ kÈyacittÈnaÑ oÄÈrikatte av|pasante assÈsapassÈsÈpi oÄÈrikÈ 
honti, balavatarÈ hutvÈ pavattanti, nÈsikÈ nappahoti, mukhena assasantopi 
passasantopi tiÔÔhati. YadÈ panassa kÈyopi cittampi pariggahitÈ honti, tadÈ te 
santÈ honti v|pasantÈ. Tesu v|pasantesu assÈsapassÈsÈ sukhumÈ hutvÈ 
pavattanti, “atthi nu kho natthÊ”ti vicetabbÈkÈrappattÈ honti. SeyyathÈpi 
purisassa dhÈvitvÈ pabbatÈ vÈ orohitvÈ, mahÈbhÈraÑ vÈ sÊsato oropetvÈ 
Ôhitassa oÄÈrikÈ assÈsapassÈsÈ honti, nÈsikÈ nappahoti, mukhena assasantopi 
passasantopi tiÔÔhati. YadÈ panesa taÑ parissamaÑ vinodetvÈ nhatvÈ ca 
pivitvÈ ca allasÈÔakaÑ hadaye katvÈ sÊtÈya chÈyÈya nipanno hoti, athassa te 
assÈsapassÈsÈ sukhumÈ honti, “atthi nu kho natthÊ”ti vicetabbÈkÈrappattÈ. 
Evameva imassa bhikkhuno pubbe apariggahitakÈle kÈyo ca -pa- 
vicetabbÈkÈrappattÈ honti. TaÑ kissa hetu? TathÈ hissa pubbe 
apariggahitakÈle “oÄÈrikoÄÈrike kÈyasa~khÈre passambhemÊ”ti 
ÈbhogasamannÈhÈramanasikÈrapaccavekkhaÓÈ natthi, pariggahitakÈle pana 
atthi. Tenassa apariggahitakÈlato pariggahitakÈle kÈyasa~khÈro sukhumo 
hoti. TenÈhu porÈÓÈ– 

   “SÈraddhe kÈye citte ca, adhimattaÑ pavattati. 
   AsÈraddhamhi kÈyamhi, sukhumaÑ sampavattatÊ”ti1. 

 Pariggahepi oÄÈriko, paÔhamajjhÈn|pacÈre sukhumo. Tasmimpi oÄÈriko, 
paÔhamajjhÈne sukhumo. PaÔhamajjhÈne ca dutiyajjhÈn|pacÈre ca oÄÈriko, 
dutiyajjhÈne sukhumo. DutiyajjhÈne ca tatiyajjhÈn|pacÈre 
______________________________________________________________ 
 1. Visuddhi 1. 267; PaÔisaÑ-®Ôha 2. 92 piÔÔhesu. 
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ca oÄÈriko, tatiyajjhÈne sukhumo. TatiyajjhÈne ca catutthajjhÈn|pacÈre ca 
oÄÈriko, catutthajjhÈne atisukhumo, appavattimeva pÈpuÓÈti. IdaÑ tÈva 
DÊghabhÈÓakasaÑyuttabhÈÓakÈnaÑ mataÑ. 

 MajjhimabhÈÓakÈ pana “paÔhamajjhÈne oÄÈriko, dutiyajjhÈn|pacÈre 
sukhumo”ti evaÑ heÔÔhimaheÔÔhimajjhÈnato upar|parijjhÈn|pacÈrepi 
sukhumataraÑ icchanti, sabbesaÑyeva pana matena apariggahitakÈle 
pavattakÈyasa~khÈro pariggahitakÈle paÔippassambhati, pariggahitakÈle 
pavattakÈyasa~khÈro paÔhamajjhÈn|pacÈre -pa- catutthajjhÈn|pacÈre 
pavattakÈyasa~khÈro catutthajjhÈne paÔippassambhati. AyaÑ tÈva samathe 
nayo. 

 VipassanÈyaÑ pana apariggahe pavatto kÈyasa~khÈro oÄÈriko, 
mahÈbh|tapariggahe sukhumo. Sopi oÄÈriko, upÈdÈr|papariggahe sukhumo. 
Sopi oÄÈriko, sakalar|papariggahe sukhumo. Sopi oÄÈriko, ar|papariggahe 
sukhumo. Sopi oÄÈriko, r|pÈr|papariggahe sukhumo. Sopi oÄÈriko, 
paccayapariggahe sukhumo. Sopi oÄÈriko, sappaccayanÈmar|papariggahe 
sukhumo. Sopi oÄÈriko, lakkhaÓÈrammaÓikavipassanÈya sukhumo. Sopi 
dubbalavipassanÈya oÄÈriko, balavavipassanÈya sukhumo. Tattha pubbe 
vuttanayeneva purimassa purimassa pacchimena pacchimena passaddhi 
veditabbÈ. Evamettha oÄÈrikasukhumatÈ ca passaddhi ca veditabbÈ. 

 PaÔisambhidÈyaÑ panassa saddhiÑ codanÈsodhanÈhi evamattho vutto–
“kathaÑ passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmi -pa- passasissÈmÊti 
sikkhati. Katame kÈyasa~khÈrÈ? DÊghaÑ assÈsÈ kÈyikÈ ete dhammÈ 
kÈyappaÔibaddhÈ kÈyasa~khÈrÈ, te kÈyasa~khÈre passambhento nirodhento 
v|pasamento sikkhati. DÊghaÑ passÈsÈ kÈyikÈ ete dhammÈ -pa-. RassaÑ 
assÈsÈ -pa-. RassaÑ passÈsÈ. SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ assÈsÈ. 
SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ passÈsÈ kÈyikÈ ete dhammÈ kÈyappaÔibaddhÈ 
kÈyasa~khÈrÈ, te kÈyasa~khÈre passambhento nirodhento v|pasamento 
sikkhati. 

 YathÈr|pehi kÈyasa~khÈrehi yÈ kÈyassa ÈnamanÈ vinamanÈ sannamanÈ 
paÓamanÈ iÒjanÈ phandanÈ calanÈ kampanÈ, passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ 
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assasissÈmÊti sikkhati, passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊti 
sikkhati. 

 YathÈr|pehi kÈyasa~khÈrehi yÈ kÈyassa na ÈnamanÈ na vinamanÈ na 
sannamanÈ na paÓamanÈ aniÒjanÈ aphandanÈ acalanÈ akampanÈ, santaÑ 
sukhumaÑ passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊti sikkhati, 
passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊti sikkhati. 

 Iti kira passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊti sikkhati, 
passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊti sikkhati. EvaÑ sante 
vÈt|paladdhiyÈ ca pabhÈvanÈ na hoti, assÈsapassÈsÈnaÒca pabhÈvanÈ na 
hoti, ÈnÈpÈnassatiyÈ ca pabhÈvanÈ na hoti, ÈnÈpÈnassatisamÈdhissa ca 
pabhÈvanÈ na hoti, na ca naÑ taÑ samÈpattiÑ paÓÉitÈ samÈpajjantipi 
vuÔÔhahantipi. 

 Iti kira passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmi -pa- passasissÈmÊti 
sikkhati. EvaÑ sante vÈt|paladdhiyÈ ca pabhÈvanÈ hoti, assÈsapassÈsÈnaÒca 
pabhÈvanÈ hoti, ÈnÈpÈnassatiyÈ ca pabhÈvanÈ hoti, ÈnÈpÈnassatisamÈdhissa 
ca pabhÈvanÈ hoti, taÒca naÑ samÈpattiÑ paÓÉitÈ samÈpajjantipi 
vuÔÔhahantipi. 

 YathÈ kathaÑ viya? SeyyathÈpi kaÑse ÈkoÔite paÔhamaÑ oÄÈrikÈ saddÈ 
pavattanti, oÄÈrikÈnaÑ saddÈnaÑ nimittaÑ suggahitattÈ sumanasikatattÈ 
s|padhÈritattÈ niruddhepi oÄÈrike sadde atha pacchÈ sukhumakÈ saddÈ 
pavattanti, sukhumakÈnaÑ saddÈnaÑ nimittaÑ suggahitattÈ sumanasikatattÈ 
s|padhÈritattÈ niruddhepi sukhumake sadde atha pacchÈ 
sukhumasaddanimittÈrammaÓatÈpi cittaÑ pavattati. Evameva paÔhamaÑ 
oÄÈrikÈ assÈsapassÈsÈ pavattanti, oÄÈrikÈnaÑ assÈsapassÈsÈnaÑ nimittaÑ 
suggahitattÈ sumanasikatattÈ s|padhÈritattÈ niruddhepi oÄÈrike assÈsapassÈse 
atha pacchÈ sukhumakÈ assÈsapassÈsÈ pavattanti, sukhumakÈnaÑ 
assÈsapassÈsÈnaÑ nimittaÑ suggahitattÈ sumanasikatattÈ s|padhÈritattÈ 
niruddhepi sukhumake assÈsapassÈse atha pacchÈ sukhuma-
assÈsapassÈsanimittÈrammaÓatÈpi cittaÑ na vikkhepaÑ gacchati. 
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 EvaÑ sante vÈt|paladdhiyÈ ca pabhÈvanÈ hoti, assÈsapassÈsÈnaÒca 
pabhÈvanÈ hoti, ÈnÈpÈnassatiyÈ ca pabhÈvanÈ hoti, ÈnÈpÈnassatisamÈdhissa 
ca pabhÈvanÈ hoti, taÒca naÑ samÈpattiÑ paÓÉitÈ samÈpajjantipi 
vuÔÔhahantipi. 

 PassambhayaÑ kÈyasa~khÈranti assÈsapassÈsÈ kÈyo, upaÔÔhÈnaÑ sati, 
anupassanÈ ÒÈÓaÑ. KÈyo upaÔÔhÈnaÑ, no sati, sati upaÔÔhÈnaÒceva sati ca, 
tÈya satiyÈ tena ÒÈÓena taÑ kÈyaÑ anupassati, tena vuccati ‘kÈye 
kÈyÈnupassanÈ satipaÔÔhÈnabhÈvanÈ’ti”1. 

 AyaÑ tÈvettha kÈyÈnupassanÈvasena vuttassa paÔhamacatukkassa 
anupubbapadavaÓÓanÈ. 

 YasmÈ panettha idameva catukkaÑ Èdikammikassa kammaÔÔhÈnavasena 
vuttaÑ, itarÈni pana tÊÓi catukkÈni ettha pattajjhÈnassa2 
vedanÈcittadhammÈnupassanÈvasena vuttÈni, tasmÈ idaÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
bhÈvetvÈ ÈnÈpÈnassaticatutthajjhÈnapadaÔÔhÈnÈya vipassanÈya saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓitukÈmena Buddhaputtena yaÑ kattabbaÑ, 
taÑ sabbaÑ idheva tÈva Èdikammikassa kulaputtassa vasena Èdito pabhuti 
evaÑ veditabbaÑ–catubbidhaÑ tÈva sÊlaÑ visodhetabbaÑ. Tattha tividhÈ 
visodhanÈ anÈpajjanaÑ, ÈpannavuÔÔhÈnaÑ, kilesehi ca appaÔipÊÄanaÑ. EvaÑ 
visuddhasÊlassa hi bhÈvanÈ sampajjati. YampidaÑ cetiya~gaÓavattaÑ 
bodhiya~gaÓavattaÑ upajjhÈyavattaÑ ÈcariyavattaÑ jantÈgharavattaÑ 
uposathÈgÈravattaÑ dve-asÊti khandhakavattÈni cuddasavidhaÑ mahÈvattanti 
imesaÑ vasena ÈbhisamÈcÈrikasÊlaÑ vuccati, tampi sÈdhukaÑ 
parip|retabbaÑ. Yo hi “ahaÑ sÊlaÑ rakkhÈmi, kiÑ ÈbhisamÈcÈrikena 
kamman”ti vadeyya, tassa sÊlaÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
ŒbhisamÈcÈrikavatte pana parip|re sÊlaÑ parip|rati, sÊle parip|re samÈdhi 
gabbhaÑ gaÓhÈti. VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ “so vata bhikkhave bhikkhu 
ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ aparip|retvÈ sÊlÈni parip|ressatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjatÊ”ti3 vitthÈretabbaÑ. TasmÈ tena yampidaÑ cetiya~gaÓavattÈdi 
ÈbhisamÈcÈrikasÊlaÑ vuccati, tampi sÈdhukaÑ parip|retabbaÑ. Tato– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 183, 184 piÔÔhesu. 2. PaÔhamajjhÈnassa (Ka) 3. AÑ 2. 12 piÔÔhe. 
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   “ŒvÈso ca kulaÑ lÈbho, gaÓo kammaÒca1 paÒcamaÑ. 
   AddhÈnaÑ ÒÈti ÈbÈdho, gantho iddhÊti te dasÈ”ti– 

 EvaÑ vuttesu dasasu palibodhesu yo palibodho atthi, so 
upacchinditabbo. 

 EvaÑ upacchinnapalibodhena kammaÔÔhÈnaÑ uggahetabbaÑ. Tampi 
duvidhaÑ hoti sabbatthakakammaÔÔhÈnaÒca pÈrihÈriyakammaÔÔhÈnaÒca. 
Tattha sabbatthakakammaÔÔhÈnaÑ nÈma bhikkhusaÑghÈdÊsu mettÈ 
maraÓassati ca, asubhasaÒÒÈtipi eke. KammaÔÔhÈnikena hi bhikkhunÈ 
paÔhamaÑ tÈva paricchinditvÈ sÊmaÔÔhakabhikkhusaÑghe mettÈ bhÈvetabbÈ, 
tato sÊmaÔÔhakadevatÈsu, tato gocaragÈme issarajane, tato tattha manusse 
upÈdÈya sabbasattesu. So hi bhikkhusaÑghe mettÈya sahavÈsÊnaÑ 
muducittataÑ janeti, athassa sukhasaÑvÈsatÈ hoti. SÊmaÔÔhakadevatÈsu 
mettÈya mudukatacittÈhi devatÈhi dhammikÈya rakkhÈya susaÑvihitÈrakkho 
hoti. GocaragÈme issarajane mettÈya mudukatacittasantÈnehi issarehi 
dhammikÈya rakkhÈya surakkhitaparikkhÈro hoti. Tattha manussesu mettÈya 
pasÈditacittehi tehi aparibh|to hutvÈ vicarati. Sabbasattesu mettÈya sabbattha 
appaÔihatacÈro hoti. 

 MaraÓassatiyÈ pana “avassaÑ maritabba cintento anesanaÑ pahÈya 
upar|parivaÉÉhamÈnasaÑvego anolÊnavuttiko hoti. AsubhasaÒÒÈya 
dibbesupi ÈrammaÓesu taÓhÈ nuppajjati. TenassetaÑ tayaÑ evaÑ 
bah|pakÈrattÈ sabbattha atthayitabbaÑ icchitabbanti katvÈ adhippetassa ca 
yogÈnuyogakammassa padaÔÔhÈnattÈ sabbatthakakammaÔÔhÈnanti vuccati. 

 AÔÔhatiÑsÈrammaÓesu pana yaÑ yassa caritÈnuk|laÑ, taÑ tassa niccaÑ 
pariharitabbattÈ yathÈvutteneva nayena pÈrihÈriyakammaÔÔhÈnantipi vuccati, 
idha pana idameva ÈnÈpÈnassatikammaÔÔhÈnaÑ “pÈrihÈriyakammaÔÔhÈnan”ti 
vuccati. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana sÊlavisodhanakathaÑ 
palibodhupacchedakathaÒca icchantena Visuddhimaggato gahetabbo. 

 EvaÑ visuddhasÊlena, pana upacchinnapalibodhena ca idaÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ uggaÓhantena iminÈva kammaÔÔhÈnena catutthajjhÈnaÑ 
nibbattetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pattassa Buddhaputtassa 
santike uggahetabbaÑ, taÑ alabhantena anÈgÈmissa. 
_____________________________________________________________ 
 1. Kammena (SÊ, SyÈ) Visuddhi 1. 86 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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tampi alabhantena sakadÈgÈmissa. Tampi alabhantena sotÈpannassa. Tampi 
alabhantena ÈnÈpÈnacatutthajjhÈnalÈbhissa. Tampi alabhantena PÈÄiyÈ, 
AÔÔhakathÈya ca asamm|Ähassa vinicchayÈcariyassa santike uggahetabbaÑ. 
ArahantÈdayo hi attanÈ adhigatamaggameva Ècikkhanti, ayaÑ pana 
gahanapadese mahÈhatthipathaÑ nÊharanto viya sabbattha asamm|Äho 
sappÈyÈsappÈyaÑ paricchinditvÈ katheti. 

 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ1–tena bhikkhunÈ sallahukavuttinÈ 
vinayÈcÈrasampannena vuttappakÈramÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ 
vattapaÔipattiyÈ ÈrÈdhitacittassa tassa santike paÒcasandhikaÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ uggahetabbaÑ. Tatrime paÒca sandhayo uggaho, 
paripucchÈ, upaÔÔhÈnaÑ, appanÈ, lakkhaÓanti. Tattha uggaho nÈma 
kammaÔÔhÈnassa uggaÓhanaÑ. ParipucchÈ nÈma kammaÔÔhÈnassa 
paripucchanÈ. UpaÔÔhÈnaÑ nÈma kammaÔÔhÈnassa upaÔÔhÈnaÑ. AppanÈ 
nÈma kammaÔÔhÈnappanÈ. LakkhaÓaÑ nÈma kammaÔÔhÈnassa lakkhaÓaÑ, 
“evaÑlakkhaÓamidaÑ kammaÔÔhÈnan”ti kammaÔÔhÈnasabhÈv|padhÈraÓanti 
vuttaÑ hoti. 

 EvaÑ paÒcasandhikaÑ kammaÔÔhÈnaÑ uggaÓhanto attanÈpi na kilamati, 
Ècariyampi na viheÔheti, tasmÈ thokaÑ uddisÈpetvÈ bahukÈlaÑ sajjhÈyitvÈ 
evaÑ paÒcasandhikaÑ kammaÔÔhÈnaÑ uggahetvÈ sace tattha sappÈyaÑ hoti, 
tattheva vasitabbaÑ. No ce tattha sappÈyaÑ hoti, ÈcariyaÑ ÈpucchitvÈ sace 
mandapaÒÒo yojanaparamaÑ gantvÈ, sace tikkhapaÒÒo d|rampi gantvÈ 
aÔÔhÈrasasenÈsanadosavivajjitaÑ paÒcasenÈsana~gasamannÈgataÑ 
senÈsanaÑ upagamma tattha vasantena upacchinnakhuddakapalibodhena 
katabhattakiccena bhattasammadaÑ paÔivinodetvÈ 
ratanattayaguÓÈnussaraÓena cittaÑ sampahaÑsetvÈ Ècariyuggahato 
ekapadampi asammussantena2 idaÑ ÈnÈpÈnassatikammaÔÔhÈnaÑ 
manasikÈtabbaÑ. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana imaÑ kathÈmaggaÑ 
icchantena Visuddhimaggato3 gahetabbo. 

 YaÑ pana vuttaÑ “idaÑ ÈnÈpÈnassatikammaÔÔhÈnaÑ 
manasikÈtabban”ti, tatrÈyaÑ manasikÈravidhi– 

   GaÓanÈ anubandhanÈ, phusanÈ ÔhapanÈ sallakkhaÓÈ. 
   VivaÔÔanÈ pÈrisuddhi, tesaÒca paÔipassanÈti4. 
______________________________________________________________ 
 1. AnupubbakathÈ (SÊ) 2. Apammussantena (SÊ), appamussantena (SyÈ) 
 3. Visuddhi 1. 120 piÔÔhe. 4. Visuddhi 1. 270; PaÔisaÑ-®Ôha 2. 94 piÔÔhesu. 
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 GaÓanÈti gaÓanÈyeva. AnubandhanÈti anuvahanÈ1. PhusanÈti 
phuÔÔhaÔÔhÈnaÑ. ®hapanÈti appanÈ. SallakkhaÓÈti vipassanÈ. VivaÔÔanÈti 
maggo. PÈrisuddhÊti phalaÑ. TesaÒca paÔipassanÈti paccavekkhaÓÈ. Tattha 
iminÈ Èdikammikakulaputtena paÔhamaÑ gaÓanÈya idaÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
manasikÈtabbaÑ. GaÓentena2 ca paÒcannaÑ heÔÔhÈ na ÔhapetabbaÑ, 
dasannaÑ upari na netabbaÑ, antare khaÓÉaÑ na dassetabbaÑ. PaÒcannaÑ 
heÔÔhÈ Ôhapentassa hi sambÈdhe okÈse cittuppÈdo vipphandati sambÈdhe vaje 
sanniruddhagogaÓo viya. DasannaÑ upari nentassa gaÓanÈnissitova 
cittuppÈdo3 hoti. AntarÈ khaÓÉaÑ dassentassa “sikhÈppattaÑ nu kho me 
kammaÔÔhÈnaÑ, no”ti cittaÑ vikampati, tasmÈ ete dose vajjetvÈ gaÓetabbaÑ. 

 GaÓentena ca paÔhamaÑ dandhagaÓanÈya dhaÒÒamÈpakagaÓanÈya 
gaÓetabbaÑ. DhaÒÒamÈpako hi nÈÄiÑ p|retvÈ “ekan”ti vatvÈ okirati, puna 
p|rento kiÒci kacavaraÑ disvÈ taÑ chaÉÉento “ekaÑ ekan”ti vadati, esa 
nayo “dve dve”ti-ÈdÊsu. Evameva iminÈpi assÈsapassÈsesu yo upaÔÔhÈti, taÑ 
gahetvÈ “ekaÑ ekan”ti-ÈdiÑ katvÈ yÈva “dasa dasÈ”ti pavattamÈnaÑ 
pavattamÈnaÑ upalakkhetvÈva gaÓetabbaÑ. TassevaÑ gaÓayato 
nikkhamantÈ ca pavisantÈ ca assÈsapassÈsÈ pÈkaÔÈ honti. 

 AthÈnena taÑ dandhagaÓanaÑ dhaÒÒamÈpakagaÓanaÑ pahÈya 
sÊghagaÓanÈya gopÈlakagaÓanÈya gaÓetabbaÑ. Cheko hi gopÈlako 
sakkharÈyo uccha~gena gahetvÈ rajjudaÓÉahattho pÈtova vajaÑ gantvÈ gÈvo 
piÔÔhiyaÑ paharitvÈ palighatthambhamatthake nisinno dvÈraÑ pattaÑ 
pattaÑyeva gÈvaÑ4 “eko5, dve”ti sakkharaÑ khipitvÈ khipitvÈ gaÓeti. 
TiyÈmarattiÑ sambÈdhe okÈse dukkhaÑ vutthagogaÓo nikkhamanto 
aÒÒamaÒÒaÑ upanighaÑsanto vegena vegena puÒjo puÒjo6 hutvÈ 
nikkhamati. So vegena vegena7 “tÊÓi cattÈri paÒca dasÈ”ti gaÓetiyeva. 
EvamimassÈpi purimanayena gaÓayato assÈsapassÈsÈ pÈkaÔÈ hutvÈ sÊghaÑ 
sÊghaÑ8 punappunaÑ saÒcaranti, tato tena “punappunaÑ saÒcarantÊ”ti ÒatvÈ 
anto ca bahi ca aggahetvÈ dvÈrappattaÑ dvÈrappattaÑyeva gahetvÈ “eko 
dve tÊÓi cattÈri 
______________________________________________________________ 
 1. AnupadahanÈ (Ka) 2. GaÓayantena (SÊ) 3. VikkhittacittuppÈdo (Ka) 
 4. GÈviÑ (SÊ, SyÈ) 5. EkÈ (SÊ, SyÈ), ekaÑ (Visuddhimagge) 
 6. PuÒjapuÒjo (SÊ, SyÈ) 7. Vegavegena (SÊ, SyÈ) 8. SÊghasÊghaÑ (SÊ) 
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paÒca, eko dve tÊÓi cattÈri paÒca cha, eko dve tÊÓi cattÈri paÒca cha satta 
-pa- aÔÔha. Nava. DasÈ”ti sÊghaÑ sÊghaÑ gaÓetabbameva. GaÓanÈpaÔibaddhe 
hi kammaÔÔhÈne gaÓanÈbaleneva cittaÑ ekaggaÑ hoti 
aritt|patthambhanavasena caÓÉasote nÈvÈÔhapanamiva. 

 TassevaÑ sÊghaÑ sÊghaÑ gaÓayato kammaÔÔhÈnaÑ nirantarappavattaÑ 
viya hutvÈ upaÔÔhÈti, atha “nirantaraÑ pavattatÊ”ti ÒatvÈ anto ca bahi ca 
vÈtaÑ apariggahetvÈ purimanayeneva vegena vegena gaÓetabbaÑ. 
AntopavisanavÈtena hi saddhiÑ cittaÑ pavesayato abbhantaraÑ 
vÈtabbhÈhataÑ medap|ritaÑ viya hoti, bahinikkhamanavÈtena saddhiÑ 
cittaÑ nÊharato bahiddhÈ puthuttÈrammaÓe cittaÑ vikkhipati. PhuÔÔhokÈse 
pana satiÑ ÔhapetvÈ bhÈventasseva bhÈvanÈ sampajjati. Tena vuttaÑ “anto 
ca bahi ca vÈtaÑ apariggahetvÈ purimanayeneva vegena vegena 
gaÓetabban”ti. 

 KÊva ciraÑ panetaÑ gaÓetabbanti? YÈva vinÈ gaÓanÈya 
assÈsapassÈsÈrammaÓe sati santiÔÔhati. Bahi visaÔavitakkavicchedaÑ katvÈ 
assÈsapassÈsÈrammaÓe sati saÓÔhapanatthaÑyeva hi gaÓanÈti. 

 EvaÑ gaÓanÈya manasikatvÈ anubandhanÈya manasikÈtabbaÑ, 
anubandhanÈ nÈma gaÓanaÑ paÔisaÑharitvÈ satiyÈ nirantaraÑ 
assÈsapassÈsÈnaÑ anugamanaÑ, taÒca kho na 
ÈdimajjhapariyosÈnÈnugamanavasena. BahinikkhamanavÈtassa hi nÈbhi Èdi, 
hadayaÑ majjhaÑ, nÈsikaggaÑ pariyosÈnaÑ. AbbhantarapavisanavÈtassa 
nÈsikaggaÑ Èdi, hadayaÑ majjhaÑ, nÈbhi pariyosÈnaÑ. TaÒcassa 
anugacchato vikkhepagataÑ cittaÑ sÈraddhÈya1 ceva hoti iÒjanÈya ca. 
YathÈha– 

“AssÈsÈdimajjhapariyosÈnaÑ satiyÈ anugacchato ajjhattaÑ 
vikkhepagatena cittena kÈyopi cittampi sÈraddhÈ ca honti iÒjitÈ ca 
phanditÈ ca. PassÈsÈdimajjhapariyosÈnaÑ satiyÈ anugacchato bahiddhÈ 
vikkhepagatena cittena kÈyopi cittampi sÈraddhÈ ca honti iÒjitÈ ca 
phanditÈ cÈ”ti2. 

 TasmÈ anubandhanÈya manasikarontena na ÈdimajjhapariyosÈnavasena 
manasikÈtabbaÑ, apica kho phusanÈvasena ca ÔhapanÈvasena ca 
manasikÈtabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈrambhÈya (SÊ, SyÈ) 2. Khu 9. 165 piÔÔhe. 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 25 

GaÓanÈnubandhanÈvasena viya hi phusanÈÔhapanÈvasena visuÑ manasikÈro 
natthi. PhuÔÔhaphuÔÔhaÔÔhÈneyeva pana gaÓento gaÓanÈya ca phusanÈya ca 
manasi karoti, tattheva gaÓanaÑ paÔisaÑharitvÈ te satiyÈ anubandhanto 
appanÈvasena ca cittaÑ Ôhapento “anubandhanÈya ca phusanÈya ca 
ÔhapanÈyaca manasi karotÊ”ti vuccati. SvÈyamattho AÔÔhakathÈyaÑ 
vuttapa~guÄadovÈrikopamÈhi, PaÔisambhidÈyaÑ vuttakakacopamÈya ca 
veditabbo. 

 TatrÈyaÑ pa~guÄopamÈ–seyyathÈpi pa~guÄo dolÈya kÊÄataÑ 
mÈtÈputtÈnaÑ dolaÑ khipitvÈ tattheva dolatthambham|le nisinno kamena 
Ègacchantassa ca gacchantassa ca dolÈphalakassa ubho koÔiyo majjhaÒca 
passati, na ca ubhokoÔimajjhÈnaÑ dassanatthaÑ byÈvaÔo hoti. EvamevÈyaÑ 
bhikkhu sativasena upanibandhanatthambham|le ÔhatvÈ assÈsapassÈsadolaÑ 
khipitvÈ tattheva nimitte satiyÈ nisinno kamena ÈgacchantÈnaÒca 
gacchantÈnaÒca phuÔÔhaÔÔhÈne assÈsapassÈsÈnaÑ ÈdimajjhapariyosÈnaÑ 
satiyÈ anugacchanto tattha ca cittaÑ Ôhapento passati, na ca tesaÑ 
dassanatthaÑ byÈvaÔo hoti. AyaÑ pa~guÄopamÈ. 

 AyaÑ pana dovÈrikopamÈ–seyyathÈpi dovÈriko nagarassa anto ca bahi 
ca purise “ko tvaÑ, kuto vÈ Ègato, kuhiÑ vÈ gacchasi, kiÑ vÈ te hatthe”ti na 
vÊmaÑsati, na hi tassa te bhÈrÈ. DvÈrappattaÑ dvÈrappattaÑyeva pana 
vÊmaÑsati. Evameva imassa bhikkhuno anto paviÔÔhavÈtÈ ca bahi 
nikkhantavÈtÈ ca na bhÈrÈ honti, dvÈrappattÈ dvÈrappattÈyeva bhÈrÈti. AyaÑ 
dovÈrikopamÈ. 

 KakacopamÈ pana Èdito pabhuti evaÑ veditabbÈ. VuttaÒhetaÑ– 

   “NimittaÑ assÈsapassÈsÈ, anÈrammaÓamekacittassa. 
   AjÈnato ca tayo dhamme, bhÈvanÈnupalabbhati. 

   NimittaÑ assÈsapassÈsÈ, anÈrammaÓamekacittassa. 
   JÈnato ca1 tayo dhamme, bhÈvanÈ upalabbhatÊti. 

 KathaÑ ime tayo dhammÈ ekacittassa ÈrammaÓaÑ2 na honti, na cime 
tayo dhammÈ aviditÈ honti, na ca cittaÑ vikkhepaÑ gacchati, padhÈnaÒca 
paÒÒÈyati, payogaÒca sÈdheti, visesamadhigacchati? SeyyathÈpi rukkho 
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same bh|mibhÈge nikkhitto, tamenaÑ puriso kakacena chindeyya, rukkhe 
phuÔÔhakakacadantÈnaÑ vasena purisassa sati upaÔÔhitÈ hoti, na Ègate vÈ gate 
vÈ kakacadante manasi karoti, na ÈgatÈ vÈ gatÈ vÈ kakacadantÈ aviditÈ honti, 
padhÈnaÒca paÒÒÈyati, payogaÒca sÈdheti. 

 YathÈ rukkho same bh|mibhÈge nikkhitto, evaÑ 
upanibandhananimittaÑ. YathÈ kakacadantÈ, evaÑ assÈsapassÈsÈ. YathÈ 
rukkhe phuÔÔhakakacadantÈnaÑ vasena purisassa sati upaÔÔhitÈ hoti, na Ègate 
vÈ gate vÈ kakacadante manasi karoti, na ÈgatÈ vÈ gatÈ vÈ kakacadantÈ 
aviditÈ honti, padhÈnaÒca paÒÒÈyati, payogaÒca sÈdheti, evamevaÑ bhikkhu 
nÈsikagge vÈ mukhanimitte vÈ satiÑ upaÔÔhapetvÈ nisinno hoti, na Ègate vÈ 
gate vÈ assÈsapassÈse manasi karoti, na ÈgatÈ vÈ gatÈ vÈ assÈsapassÈsÈ 
aviditÈ honti, padhÈnaÒca paÒÒÈyati, payogaÒca sÈdheti, 
visesamadhigacchati. 

 PadhÈnanti katamaÑ padhÈnaÑ, ÈraddhavÊriyassa kÈyopi cittampi 
kammaniyaÑ hoti, idaÑ padhÈnaÑ. Katamo payogo, ÈraddhavÊriyassa 
upakkilesÈ pahÊyanti, vitakkÈ v|pasammanti, ayaÑ payogo. Katamo viseso, 
ÈraddhavÊriyassa saÒÒojanÈ pahÊyanti, anusayÈ byantÊhonti, ayaÑ viseso. 
EvaÑ ime tayo dhammÈ ekacittassa ÈrammaÓÈ na honti, na cime tayo 
dhammÈ aviditÈ honti, na ca cittaÑ vikkhepaÑ gacchati, padhÈnaÒca 
paÒÒÈyati, payogaÒca sÈdheti, visesamadhigacchati. 

   ŒnÈpÈnassati yassa, paripuÓÓÈ subhÈvitÈ. 
   AnupubbaÑ paricitÈ, yathÈ Buddhena desitÈ. 
   So imaÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ”ti1. 

 AyaÑ kakacopamÈ. Idha panassa ÈgatÈgatavasena 
amanasikÈramattameva payojananti veditabbaÑ. IdaÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
manasikaroto kassaci nacireneva nimittaÒca uppajjati, 
avasesajjhÈna~gapaÔimaÓÉitÈ appanÈsa~khÈtÈ ÔhapanÈ ca sampajjati. Kassaci 
pana gaÓanÈvaseneva manasikÈrakÈlato pabhuti anukkamato oÄÈrika 
assÈsapassÈsa nirodhavasena kÈyadarathe v|pasante kÈyopi cittampi 
lahukaÑ hoti, sarÊraÑ ÈkÈse 
_____________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 169, 170 piÔÔhesu. 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 27 

la~ghanÈkÈrappattaÑ viya hoti. YathÈ sÈraddhakÈyassa maÒce vÈ pÊÔhe vÈ 
nisÊdato maÒcapÊÔhaÑ onamati vik|jati, paccattharaÓaÑ valiÑ gaÓhÈti. 
AsÈraddhakÈyassa pana nisÊdato neva maÒcapÊÔhaÑ onamati na vik|jati, na 
paccattharaÓaÑ valiÑ gaÓhÈti, t|lapicup|ritaÑ viya maÒcapÊÔhaÑ hoti. 
KasmÈ? YasmÈ asÈraddho kÈyo lahuko hoti, evameva gaÓanÈvasena 
manasikÈrakÈlato pabhuti anukkamato oÄÈrika-assÈsapassÈsanirodhavasena 
kÈyadarathe v|pasante kÈyopi cittampi lahukaÑ hoti, sarÊraÑ ÈkÈse 
la~ghanÈkÈrappattaÑ viya hoti. 

 Tassa oÄÈrike assÈsapassÈse niruddhe sukhuma-
assÈsapassÈsanimittÈrammaÓaÑ cittaÑ pavattati, tasmimpi niruddhe 
aparÈparaÑ tato sukhumatarasukhumatamanimittÈrammaÓaÑ1 pavattatiyeva. 
KathaÑ? YathÈ puriso mahatiyÈ lohasalÈkÈya kaÑsatÈÄaÑ ÈkoÔeyya, 
ekappahÈrena mahÈsaddo uppajjeyya, tassa oÄÈrikasaddÈrammaÓaÑ cittaÑ 
pavatteyya, niruddhe oÄÈrike sadde atha pacchÈ 
sukhumasaddanimittÈrammaÓaÑ, tasmimpi niruddhe aparÈparaÑ tato 
sukhumatarasukhumatamasaddanimittÈrammaÓaÑ cittaÑ pavattateva, evanti 
veditabbaÑ. Vuttampi cetaÑ “seyyathÈpi kaÑse ÈkoÔite”ti2 vitthÈro. 

 YathÈ hi aÒÒÈni kammaÔÔhÈnÈni upar|pari vibh|tÈni honti, na tathÈ 
idaÑ. IdaÑ pana upar|pari bhÈventassa bhÈventassa sukhumattaÑ gacchati, 
upaÔÔhÈnampi na upagacchati. EvaÑ anupaÔÔhahante pana tasmiÑ na tena 
bhikkhunÈ uÔÔhÈyÈsanÈ cammakhaÓÉaÑ papphoÔetvÈ gantabbaÑ. KiÑ 
kÈtabbaÑ? “ŒcariyaÑ pucchissÈmÊ”ti vÈ “naÔÔhaÑ dÈni me kammaÔÔhÈnan”ti 
vÈ na vuÔÔhÈtabbaÑ, iriyÈpathaÑ vikopetvÈ gacchato hi kammaÔÔhÈnaÑ 
navanavameva hoti. TasmÈ yathÈnisinneneva desato ÈharitabbaÑ. 

 TatrÈyaÑ ÈharaÓ|pÈyo–tena hi bhikkhunÈ kammaÔÔhÈnassa 
anupaÔÔhahanabhÈvaÑ ÒatvÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ime assÈsapassÈsÈ 
nÈma kattha atthi, kattha natthi, kassa vÈ atthi, kassa vÈ natthÊ”ti. AthevaÑ 
paÔisaÒcikkhatÈ ime antomÈtukucchiyaÑ natthi, udake nimuggÈnaÑ natthi, 
tathÈ asaÒÒÊbh|tÈnaÑ, matÈnaÑ, catutthajjhÈnasamÈpannÈnaÑ, 
r|pÈr|pabhavasama~gÊnaÑ, 
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nirodhasamÈpannÈnanti ÒatvÈ evaÑ attanÈva attÈ paÔicodetabbo “nanu tvaÑ 
paÓÉita neva mÈtukucchigato, na udake nimuggo, na asaÒÒÊbh|to, na mato, 
na catutthajjhÈnasamÈpanno, na r|pÈr|pabhavasama~gÊ, na 
nirodhasamÈpanno, atthiyeva te assÈsapassÈsÈ, mandapaÒÒatÈya pana 
pariggahetuÑ na sakkosÊ”ti. AthÈnena pakatiphuÔÔhavaseneva cittaÑ 
ÔhapetvÈ manasikÈro pavattetabbo. Ime hi dÊghanÈsikassa nÈsÈpuÔaÑ 
ghaÔÔentÈ pavattanti, rassanÈsikassa uttaroÔÔhaÑ. TasmÈnena imaÑ nÈma 
ÔhÈnaÑ ghaÔÔentÊti nimittaÑ paÔÔhapetabbaÑ. Imameva hi atthavasaÑ paÔicca 
vuttaÑ BhagavatÈ “nÈhaÑ bhikkhave muÔÔhassatissa asampajÈnassa 
ÈnÈpÈnassatibhÈvanaÑ vadÈmÊ”ti1. KiÒcÈpi hi yaÑkiÒci kammaÔÔhÈnaÑ 
satassa sampajÈnasseva sampajjati, ito aÒÒaÑ pana manasikarontassa 
pÈkaÔaÑ hoti. IdaÑ pana ÈnÈpÈnassatikammaÔÔhÈnaÑ garukaÑ 
garukabhÈvanaÑ BuddhapaccekabuddhabuddhaputtÈnaÑ mahÈpurisÈnameva 
manasikÈrabh|mibh|taÑ, na ceva ittaraÑ, na ca ittarasattasamÈsevitaÑ. 
YathÈ yathÈ manasi karÊyati, tathÈ tathÈ santaÒceva hoti sukhumaÒca. TasmÈ 
ettha balavatÊ sati ca paÒÒÈ ca icchitabbÈ. 

 YathÈ hi maÔÔhasÈÔakassa2 tunnakaraÓakÈle s|cipi sukhumÈ icchitabbÈ, 
s|cipÈsavedhanampi tato sukhumataraÑ, evameva maÔÔhasÈÔakasadisassa 
imassa kammaÔÔhÈnassa bhÈvanÈkÈle s|cipaÔibhÈgÈ satipi 
s|cipÈsavedhanapaÔibhÈgÈ taÑsampayuttÈ paÒÒÈpi balavatÊ icchitabbÈ. TÈhi 
ca pana satipaÒÒÈhi samannÈgatena bhikkhunÈ na te assÈsapassÈsÈ aÒÒatra 
pakatiphuÔÔhokÈsÈ pariyesitabbÈ. 

 YathÈ pana kassako kasiÑ kasitvÈ balÊbadde muÒcitvÈ gocarÈbhimukhe 
katvÈ chÈyÈya nisinno vissameyya, athassa te balÊbaddÈ vegena aÔaviÑ 
paviseyyuÑ. Yo hoti cheko kassako, so puna te gahetvÈ yojetukÈmo na 
tesaÑ anupadaÑ gantvÈ aÔaviÑ ÈhiÓÉati, atha kho rasmiÒca patodaÒca 
gahetvÈ ujukameva tesaÑ nipÈtatitthaÑ gantvÈ nisÊdati vÈ nipajjati vÈ. Atha 
te goÓe divasabhÈgaÑ caritvÈ nipÈtatitthaÑ otaritvÈ nhatvÈ ca pivitvÈ ca 
paccuttaritvÈ Ôhite disvÈ rasmiyÈ bandhitvÈ patodena vijjhanto ÈnetvÈ 
yojetvÈ puna kammaÑ karoti. Evameva tena bhikkhunÈ na te assÈsapassÈsÈ 
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aÒÒatra pakatiphuÔÔhokÈsÈ pariyesitabbÈ, satirasmiÑ, pana paÒÒÈpatodaÒca 
gahetvÈ pakatiphuÔÔhokÈse cittaÑ ÔhapetvÈ manasikÈro pavattetabbo. 
EvaÒhissa manasikaroto nacirasseva te upaÔÔhahanti nipÈtatitthe viya goÓÈ. 
Tato tena satirasmiyÈ bandhitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne yojetvÈ paÒÒÈpatodena 
vijjhantena puna kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjitabbaÑ, tassevamanuyuÒjato 
nacirasseva nimittaÑ upaÔÔhÈti. TaÑ panetaÑ na sabbesaÑ ekasadisaÑ hoti, 
apica kho kassaci sukhasamphassaÑ uppÈdayamÈno t|lapicu viya, 
kappÈsapicu viya, vÈtadhÈrÈ viya ca upaÔÔhÈtÊti ekacce Èhu. 

 AyaÑ pana AÔÔhakathÈvinicchayo–idaÒhi kassaci tÈrakar|paÑ viya, 
maÓiguÄikÈ viya, muttÈguÄikÈ viya ca kassaci kharasamphassaÑ hutvÈ 
kappÈsaÔÔhi viya, sÈradÈrus|ci viya ca kassaci DÊghapÈma~gasuttaÑ viya, 
kusumadÈmaÑ viya, dh|masikhÈ viya ca kassaci VitthatamakkaÔakasuttaÑ 
viya, valÈhakapaÔalaÑ viya, padumapupphaÑ viya, rathacakkaÑ viya, 
candamaÓÉalaÑ viya, s|riyamaÓÉalaÑ viya ca upaÔÔhÈti, taÒca panetaÑ 
yathÈ sambahulesu bhikkh|su suttantaÑ sajjhÈyitvÈ nisinnesu ekena 
bhikkhunÈ “tumhÈkaÑ kÊdisaÑ hutvÈ idaÑ suttaÑ upaÔÔhÈtÊ”ti vutte eko 
“mayhaÑ mahatÊ pabbateyyÈ nadÊ viya hutvÈ upaÔÔhÈtÊ”ti Èha. Aparo 
“mayhaÑ ekÈ vanarÈji viya”. AÒÒo “mayhaÑ sÊtacchÈyo sÈkhÈsampanno 
phalabhÈrabharitarukkho viyÈ”ti. TesaÒhi taÑ ekameva suttaÑ 
saÒÒÈnÈnatÈya nÈnato upaÔÔhÈti. EvaÑ ekameva kammaÔÔhÈnaÑ 
saÒÒÈnÈnatÈya nÈnato upaÔÔhÈti. SaÒÒajaÑ hi etaÑ saÒÒÈnidÈnaÑ 
saÒÒÈppabhavaÑ, tasmÈ saÒÒÈnÈnatÈya nÈnato upaÔÔhÈtÊti veditabbaÑ. 

 Ettha ca aÒÒameva assÈsÈrammaÓaÑ cittaÑ, aÒÒaÑ passÈsÈrammaÓaÑ, 
aÒÒaÑ nimittÈrammaÓaÑ. Yassa hi ime tayo dhammÈ natthi, tassa 
kammaÔÔhÈnaÑ neva appanaÑ na upacÈraÑ pÈpuÓÈti. Yassa panime tayo 
dhammÈ atthi, tasseva kammaÔÔhÈnaÑ appanaÒca upacÈraÒca pÈpuÓÈti. 
VuttaÒhetaÑ– 

   “NimittaÑ assÈsapassÈsÈ, anÈrammaÓamekacittassa. 
   AjÈnato ca tayo dhamme, bhÈvanÈnupalabbhati. 

   NimittaÑ assÈsapassÈsÈ, anÈrammaÓamekacittassa. 
   JÈnato ca tayo dhamme, bhÈvanÈ upalabbhatÊ”ti. 
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  EvaÑ upaÔÔhite pana nimitte tena bhikkhunÈ ÈcariyasantikaÑ gantvÈ 
ÈrocetabbaÑ “mayhaÑ bhante evar|paÑ nÈma upaÔÔhÈtÊ”ti. Œcariyena pana 
“etaÑ nimittan”ti vÈ na nimittan”ti vÈ na vattabbaÑ, “evaÑ hoti Èvuso”ti 
vatvÈ pana “punappunaÑ manasi karohÊ”ti vattabbo. “Nimittan”ti hi vutte 
vosÈnaÑ Èpajjeyya, “na nimittan”ti vutte nirÈso visÊdeyya. TasmÈ 
tadubhayampi avatvÈ manasikÈreyeva niyojetabboti. EvaÑ tÈva 
DÊghabhÈÓakÈ. MajjhimabhÈÓakÈ panÈhu “nimittamidaÑ Èvuso, 
kammaÔÔhÈnaÑ punappunaÑ manasi karohi sappurisÈti vattabbo”ti. 
AthÈnena nimitteyeva cittaÑ ÔhapetabbaÑ, evamassÈyaÑ ito pabhuti 
ÔhapanÈvasena bhÈvanÈ hoti. VuttaÒhetaÑ porÈÓehi– 

   “Nimitte ÔhapayaÑ cittaÑ, nÈnÈkÈraÑ vibhÈvayaÑ. 
   DhÊro assÈsapassÈse, sakaÑ cittaÑ nibandhatÊ”ti1. 

 TassevaÑ nimittupaÔÔhÈnato pabhuti nÊvaraÓÈni vikkhambhitÈneva 
honti, kilesÈ sannisinnÈva, sati upaÔÔhitÈyeva, cittaÑ samÈhitameva. IdaÒhi 
dvÊhÈkÈrehi cittaÑ samÈhitaÑ nÈma hoti upacÈrabh|miyaÑ vÈ 
nÊvaraÓappahÈnena, paÔilÈbhabh|miyaÑ vÈ a~gapÈtubhÈvena. Tattha 
upacÈrabh|mÊti upacÈrasamÈdhi. PaÔilÈbhabh|mÊti appanÈsamÈdhi. TesaÑ 
kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ, upacÈrasamÈdhi kusalavÊthiyaÑ javitvÈ bhava~gaÑ 
otarati, appanÈsamÈdhi divasabhÈge appetvÈ nisinnassa divasabhÈgampi 
kusalavÊthiyaÑ javati, na bhava~gaÑ otarati. Imesu dvÊsu samÈdhÊsu 
nimittapÈtubhÈvena upacÈrasamÈdhinÈ samÈhitaÑ cittaÑ hoti. AthÈnena taÑ 
nimittaÑ neva vaÓÓato manasikÈtabbaÑ, na lakkhaÓato paccavekkhitabbaÑ. 
Apica kho khattiyamahesiyÈ cakkavattigabbho viya, kassakena 
sÈliyavagabbho viya ca appamattena rakkhitabbaÑ, rakkhitaÑ hissa 
phaladaÑ hoti. 

   NimitaÑ rakkhato laddha-parihÈni na vijjati. 
   Œrakkhamhi asantamhi, laddhaÑ laddhaÑ vinassatÊti. 

 TatrÈyaÑ rakkhaÓ|pÈyo–tena bhikkhunÈ ÈvÈso gocaro bhassaÑ 
puggalo bhojanaÑ utu iriyÈpathoti imÈni satta asappÈyÈni vajjetvÈ tÈneva 
satta sappÈyÈni sevantena punappunaÑ taÑ nimittaÑ manasikÈtabbaÑ. 
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 EvaÑ sappÈyasevanena nimittaÑ thiraÑ katvÈ vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ 
gamayitvÈ vatthuvisadakiriyÈ, indriyasamattapaÔipÈdanatÈ, nimittakusalatÈ, 
yasmiÑ samaye cittaÑ paggahetabbaÑ tasmiÑ samaye cittapaggaÓhanÈ, 
yasmiÑ samaye cittaÑ niggahetabbaÑ tasmiÑ samaye cittaniggaÓhanÈ, 
yasmiÑ samaye cittaÑ sampahaÑsetabbaÑ tasmiÑ samaye 
cittasampahaÑsanÈ, yasmiÑ samaye cittaÑ ajjhupekkhitabbaÑ tasmiÑ 
samaye citta-ajjhupekkhanÈ, asamÈhitapuggalaparivajjanÈ, 
samÈhitapuggalasevanÈ, tadadhimuttatÈti imÈni dasa appanÈkosallÈni 
avijahantena yogo karaÓÊyo. 

 TassevaÑ anuyuttassa viharato “idÈni appanÈ uppajjissatÊ”ti bhava~gaÑ 
vicchinditvÈ nimittÈrammaÓaÑ manodvÈrÈvajjanaÑ uppajjati, tasmiÒca 
niruddhe tadevÈrammaÓaÑ gahetvÈ cattÈri, paÒca vÈ javanÈni, yesaÑ 
paÔhamaÑ parikammaÑ, dutiyaÑ upacÈraÑ, tatiyaÑ anulomaÑ, catutthaÑ 
gotrabhu, paÒcamaÑ appanÈcittaÑ. PaÔhamaÑ vÈ parikammaÒceva 
upacÈraÒca, dutiyaÑ anulomaÑ, tatiyaÑ gotrabhu, catutthaÑ appanÈcittanti 
vuccati. Catutthameva, hi paÒcamaÑ vÈ appeti, na chaÔÔhaÑ, sattamaÑ vÈ 
Èsannabhava~gapÈtattÈ. 

 Œbhidhammikagodattatthero panÈha “Èsevanapaccayena kusalÈ dhammÈ 
balavanto honti, tasmÈ chaÔÔhaÑ, sattamaÑ vÈ appetÊ”ti. TaÑ AÔÔhakathÈsu 
paÔikkhittaÑ. Tattha pubbabhÈgacittÈni kÈmÈvacarÈni honti, appanÈcittaÑ 
pana r|pÈvacaraÑ. Evamanena paÒca~gavippahÊnaÑ 
paÒca~gasamannÈgataÑ dasalakkhaÓasampannaÑ tividhakalyÈÓaÑ 
paÔhamajjhÈnaÑ adhigataÑ hoti. So tasmiÑyevÈrammaÓe vitakkÈdayo 
v|pasametvÈ dutiyatatiyacatutthajjhÈnÈni pÈpuÓÈti. EttÈvatÈ ca 
ÔhapanÈvasena bhÈvanÈya pariyosÈnappatto hoti. Ayamettha sa~khepakathÈ, 
vitthÈro pana icchantena Visuddhimaggato gahetabbo. 

 EvaÑ pattacatutthajjhÈno panettha bhikkhu sallakkhaÓÈvivaÔÔanÈvasena 
kammaÔÔhÈnaÑ vaÉÉhetvÈ pÈrisuddhiÑ pattukÈmo tadeva jhÈnaÑ 
ÈvajjanasamÈpajjana-adhiÔÔhÈnavuÔÔhÈnapaccavekkhaÓasa~khÈtehi 
paÒcahÈkÈrehi vasippattaÑ paguÓaÑ katvÈ ar|papubba~gamaÑ vÈ r|paÑ, 
r|papubba~gamaÑ vÈ ar|panti r|pÈr|paÑ pariggahetvÈ vipassanaÑ 
paÔÔhapeti. kathaÑ? So hi jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ jhÈna~gÈni pariggahetvÈ tesaÑ 
nissayaÑ hadayavatthuÑ, taÑnissayÈni ca bh|tÈni, tesaÒca nissayaÑ 
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sakalampi karajakÈyaÑ passati, tato “jhÈna~gÈni ar|paÑ, vatthÈdÊni r|pan”ti 
r|pÈr|paÑ vavatthapeti. 

 Atha vÈ samÈpattito vuÔÔhahitvÈ kesÈdÊsu koÔÔhÈsesu pathavÊdhÈtu-
Èdivasena cattÈri bh|tÈni, taÑnissitar|pÈni ca pariggahetvÈ 
yathÈpariggahitar|pÈrammaÓaÑ, 
yathÈpariggahitar|pavatthudvÈrÈrammaÓaÑ vÈ sasampayuttadhammaÑ 
viÒÒÈÓaÒca passati, tato “bh|tÈdÊni r|paÑ, sasampayuttadhammaÑ 
viÒÒÈÓaÑ ar|pan”ti vavatthapeti.  

 Atha vÈ samÈpattito vuÔÔhahitvÈ assÈsapassÈsÈnaÑ samudayo 
karajakÈyo ca cittaÒcÈti passati. YathÈ hi kammÈragaggariyÈ dhamamÈnÈya 
bhastaÒca purisassa ca tajjaÑ vÈyÈmaÑ paÔicca vÈto saÒcarati, evameva 
kÈyaÒca cittaÒca paÔicca assÈsapassÈsÈti. Tato assÈsapassÈse ca kÈyaÒca 
r|paÑ, cittaÒca taÑsampayuttadhamme ca ar|panti vavatthapeti. 

 EvaÑ nÈmar|paÑ vavatthapetvÈ tassa paccayaÑ pariyesati, pariyesanto 
ca taÑ disvÈ tÊsupi addhÈsu nÈmar|passa pavattiÑ Èrabbha ka~khaÑ 
vitarati, vitiÓÓaka~kho kalÈpasammasanavasena tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ 
udayabbayÈnupassanÈya pubbabhÈge uppanne obhÈsÈdayo dasa 
vipassanupakkilese pahÈya upakkilesavimuttaÑ paÔipadÈÒÈÓaÑ “maggo”ti 
vavatthapetvÈ udayaÑ pahÈya bha~gÈnupassanaÑ patvÈ nirantaraÑ 
bha~gÈnupassanena bhayato upaÔÔhitesu sabbasa~khÈresu nibbindanto 
virajjanto vimuccanto yathÈkkamaÑ cattÈro ariyamagge pÈpuÓitvÈ 
arahattaphale patiÔÔhÈya ek|navÊsatibhedassa paccavekkhaÓaÒÈÓassa 
pariyantappatto sadevakassa lokassa aggadakkhiÓeyyo hoti. EttÈvatÈ cassa 
gaÓanaÑ ÈdiÑ katvÈ vipassanÈpariyosÈnÈ ÈnÈpÈnassatisamÈdhibhÈvanÈ ca 
samattÈ hotÊti. 

AyaÑ sabbÈkÈrato paÔhamacatukkavaÓÓanÈ. 
 

 Itaresu pana tÊsu catukkesu yasmÈ visuÑ kammaÔÔhÈnabhÈvanÈnayo 
nÈma natthi, tasmÈ anupadavaÓÓanÈnayeneva tesaÑ attho veditabbo. 
PÊtippaÔisaÑvedÊti pÊtiÑ paÔisaÑviditaÑ karonto pÈkaÔaÑ karonto 
assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhati. Tattha dvÊhÈkÈrehi pÊti paÔisaÑviditÈ 
hoti ÈrammaÓato ca asammohato ca. 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 33 

 KathaÑ ÈrammaÓato pÊti paÔisaÑviditÈ hoti? SappÊtike dve jhÈne 
samÈpajjati, tassa samÈpattikkhaÓe jhÈnapaÔilÈbhena ÈrammaÓato pÊti 
paÔisaÑviditÈ hoti ÈrammaÓassa paÔisaÑviditattÈ. 

 KathaÑ asammohato?–sappÊtike dve jhÈne samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya 
jhÈnasampayuttakapÊtiÑ khayato vayato sammasati, tassa vipassanÈkkhaÓe 
lakkhaÓapaÔivedhena asammohato pÊti paÔisaÑviditÈ hoti. VuttaÒhetaÑ 
PaÔisambhidÈyaÑ– 

DÊghaÑ assÈsavasena cittassa ekaggataÑ avikkhepaÑ pajÈnato sati 
upaÔÔhitÈ hoti, tÈya satiyÈ tena ÒÈÓena sÈ pÊti paÔisaÑviditÈ hoti. DÊghaÑ 
passÈsavasena -pa-. RassaÑ assÈsavasena. RassaÑ passÈsavasena. 
SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ assÈsavasena. SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ 
passÈsavasena. PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assÈsavasena. 
PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passÈsavasena cittassa ekaggataÑ 
avikkhepaÑ pajÈnato sati upaÔÔhitÈ hoti, tÈya satiyÈ tena ÒÈÓena sÈ pÊti 
paÔisaÑviditÈ hoti, Èvajjato sÈ pÊti paÔisaÑviditÈ hoti, jÈnato. Passato. 
Paccavekkhato. CittaÑ adhiÔÔhahato. SaddhÈya adhimuccato. VÊriyaÑ 
paggaÓhato. SatiÑ upaÔÔhÈpayato. CittaÑ samÈdahato. PaÒÒÈya 
pajÈnato. AbhiÒÒeyyaÑ abhijÈnato. PariÒÒeyyaÑ parijÈnato. 
PahÈtabbaÑ pajahato. BhÈvetabbaÑ bhÈvayato. SacchikÈtabbaÑ 
sacchikaroto sÈ pÊti paÔisaÑviditÈ hoti. EvaÑ sÈ pÊti paÔisaÑviditÈ 
hotÊ”ti1. 

 Eteneva nayena avasesapadÈnipi atthato veditabbÈni. IdaÑ panettha 
visesamattaÑ–tiÓÓaÑ jhÈnÈnaÑ vasena sukhapaÔisaÑveditÈ, catunnampi 
vasena cittasa~khÈrapaÔisaÑveditÈ veditabbÈ. Cittasa~khÈroti vedanÈdayo 
dve khandhÈ. SukhappaÔisaÑvedÊpade cettha vipassanÈbh|midassanatthaÑ 
“sukhanti dve sukhÈni kÈyikaÒca sukhaÑ cetasikaÒcÈ”ti1 PaÔisambhidÈyaÑ 
vuttaÑ. PassambhayaÑ cittasa~khÈranti oÄÈrikaÑ oÄÈrikaÑ cittasa~khÈraÑ 
passambhento nirodhentoti attho. So vitthÈrato kÈyasa~khÈre vuttanayeneva 
veditabbo. Apicettha pÊtipade pÊtisÊsena vedanÈ vuttÈ. Sukhapade sar|peneva 
_____________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 185 piÔÔhe. 
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vedanÈ. DvÊsu cittasa~khÈrapadesu “saÒÒÈ ca vedanÈ ca cetasikÈ ete 
dhammÈ cittapaÔibaddhÈ cittasa~khÈrÈ”ti1 vacanato saÒÒÈsampayuttÈ 
vedanÈti. EvaÑ vedanÈnupassanÈnayena idaÑ catukkaÑ bhÈsitanti 
veditabbaÑ. 

 Tatiyacatukkepi catunnampi jhÈnÈnaÑ vasena cittapaÔisaÑveditÈ 
veditabbÈ. AbhippamodayaÑ cittanti cittaÑ modento pamodento hÈsento 
pahÈsento assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhati. Tattha dvÊhÈkÈrehi 
abhippamodo hoti samÈdhivasena ca vipassanÈvasena ca. 

 KathaÑ samÈdhivasena? SappÊtike dve jhÈne samÈpajjati, so 
samÈpattikkhaÓe sampayuttÈya pÊtiyÈ cittaÑ Èmodeti pamodeti. KathaÑ 
vipassanÈvasena? SappÊtike dve jhÈne samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya 
jhÈnasampayuttakapÊtiÑ khayato vayato sammasati. EvaÑ vipassanÈkkhaÓe 
jhÈnasampayuttakapÊtiÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ cittaÑ Èmodeti pamodeti. EvaÑ 
paÔipanno “abhippamodayaÑ cittaÑ assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhatÊ”ti 
vuccati. 

 SamÈdahaÑ cittanti paÔhamajjhÈnÈdivasena ÈrammaÓe cittaÑ samaÑ 
Èdahanto samaÑ Ôhapento, tÈni vÈ pana jhÈnÈni samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya 
jhÈnasampayuttakacittaÑ khayato vayato sammasato vipassanÈkkhaÓe 
lakkhaÓapaÔivedhena uppajjati khaÓikacittekaggatÈ, evaÑ uppannÈya 
khaÓikacittekaggatÈya vasenapi ÈrammaÓe cittaÑ samaÑ Èdahanto samaÑ 
Ôhapento “samÈdahaÑ cittaÑ assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhatÊ”ti vuccati. 

 VimocayaÑ cittanti paÔhamajjhÈnena nÊvaraÓehi cittaÑ mocento 
vimocento, dutiyena vitakkavicÈrehi, tatiyena pÊtiyÈ, catutthena 
sukhadukkhehi cittaÑ mocento vimocento. TÈni vÈ pana jhÈnÈni 
samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya jhÈnasampayuttakacittaÑ khayato vayato sammasati. 
So vipassanÈkkhaÓe aniccÈnupassanÈya niccasaÒÒÈto cittaÑ mocento 
vimocento, dukkhÈnupassanÈya sukhasaÒÒÈto, anattÈnupassanÈya 
attasaÒÒÈto, nibbidÈnupassanÈya nandito, virÈgÈnupassanÈya rÈgato, 
nirodhÈnupassanÈya samudayato, paÔinissaggÈnupassanÈya ÈdÈnato cittaÑ 
mocento vimocento assasati ceva passasati ca. Tena 
_____________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 187; Ma 1. 376 piÔÔhesu. 
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vuttaÑ “vimocayaÑ cittaÑ assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhatÊ”ti. EvaÑ 
cittÈnupassanÈvasena idaÑ catukkaÑ bhÈsitanti veditabbaÑ. 

 Catutthacatukke pana aniccÈnupassÊti ettha tÈva aniccaÑ veditabbaÑ, 
aniccatÈ veditabbÈ, aniccÈnupassanÈ veditabbÈ, aniccÈnupassÊ veditabbo. 
Tattha aniccanti paÒcakkhandhÈ. KasmÈ? UppÈdavayaÒÒathattabhÈvÈ. 
AniccatÈti tesaÒÒeva uppÈdavayaÒÒathattaÑ, hutvÈ abhÈvo vÈ, nibbattÈnaÑ 
tenevÈkÈrena aÔÔhatvÈ khaÓabha~gena bhedoti attho. AniccÈnupassanÈti tassÈ 
aniccatÈya vasena r|pÈdÊsu “aniccan”ti anupassanÈ. AniccÈnupassÊti tÈya 
anupassanÈya samannÈgato. TasmÈ evaÑbh|to assasanto ca passasanto ca 
idha “aniccÈnupassÊ assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhatÊ”ti veditabbo. 

 VirÈgÈnupassÊti ettha pana dve virÈgÈ khayavirÈgo ca accantavirÈgo ca. 
Tattha khayavirÈgoti sa~khÈrÈnaÑ khaÓabha~go. AccantavirÈgoti nibbÈnaÑ. 
VirÈgÈnupassanÈti tadubhayadassanavasena pavattÈ vipassanÈ ca maggo ca. 
TÈya duvidhÈyapi anupassanÈya samannÈgato hutvÈ assasanto ca passasanto 
ca “virÈgÈnupassÊ assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhatÊ”ti veditabbo. 
NirodhÈnupassÊpadepi eseva nayo. 

 PaÔinissaggÈnupassÊti etthÈpi dve paÔinissaggÈ pariccÈgapaÔinissaggo ca 
pakkhandanapaÔinissaggo ca, paÔinissaggoyeva anupassanÈ 
paÔinissaggÈnupassanÈ, vipassanÈmaggÈnametaÑ adhivacanaÑ. VipassanÈ hi 
tada~gavasena saddhiÑ khandhÈbhisa~khÈrehi kilese pariccajati, 
sa~khatadosadassanena ca tabbiparÊte nibbÈne tanninnatÈya pakkhandatÊti 
pariccÈgapaÔinissaggo ceva pakkhandanapaÔinissaggo cÈti vuccati. Maggo 
samucchedavasena saddhiÑ khandhÈbhisa~khÈrehi kilese pariccajati, 
ÈrammaÓakaraÓena ca nibbÈne pakkhandatÊti pariccÈgapaÔinissaggo ceva 
pakkhandanapaÔinissaggo cÈti vuccati. Ubhayampi pana 
purimapurimaÒÈÓÈnaÑ anu-anupassanato anupassanÈti vuccati. TÈya 
duvidhÈya paÔinissaggÈnupassanÈya samannÈgato hutvÈ assasanto ca 
passasanto ca “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmi passasissÈmÊti sikkhatÊ”ti 
veditabbo. EvaÑ bhÈvitoti evaÑ soÄasahi ÈkÈrehi bhÈvito. SesaÑ 
vuttanayameva. 
 

ŒnÈpÈnassatisamÈdhikathÈ niÔÔhitÈ. 
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 167. Atha kho BhagavÈti-Èdimhi pana ayaÑ sa~khepattho. EvaÑ 
BhagavÈ ÈnÈpÈnassatisamÈdhikathÈya bhikkh| samassÈsetvÈ, atha yaÑ taÑ 
tatiyapÈrÈjikapaÒÒattiyÈ nidÈnaÒceva pakaraÓaÒca uppannaÑ bhikkh|naÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ jÊvitÈ voropanaÑ, etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtetvÈ paÔipucchitvÈ vigarahitvÈ ca yasmÈ tattha 
attanÈ attÈnaÑ jÊvitÈ voropanaÑ, migalaÓÉikena ca voropÈpanaÑ 
pÈrÈjikavatthu na hoti, tasmÈ taÑ ÔhapetvÈ pÈrÈjikassa vatthubh|taÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ jÊvitÈ voropanameva gahetvÈ pÈrÈjikaÑ paÒÒapento “yo pana 
bhikkhu saÒcicca manussaviggahan”ti-ÈdimÈha. AriyapuggalamissakattÈ 
panettha “moghapurisÈ”ti avatvÈ “te bhikkh|”ti vuttaÑ. 

 EvaÑ m|lacchejjavasena daÄhaÑ katvÈ tatiyapÈrÈjike paÒÒatte aparampi 
anupaÒÒattatthÈya maraÓavaÓÓasaÑvaÓÓanavatthu udapÈdi, 
tassuppattidÊpanatthaÑ “evaÒcidaÑ BhagavatÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 
 
 168. Tattha paÔibaddhacittÈti chandarÈgena paÔibaddhacittÈ, sÈrattÈ 
apekkhavantoti attho. MaraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓemÈti jÊvite ÈdÊnavaÑ 
dassetvÈ maraÓassa guÓaÑ vaÓÓema, ÈnisaÑsaÑ dassemÈti. KatakalyÈÓoti-
ÈdÊsu ayaÑ padattho–kalyÈÓaÑ sucikammaÑ kataÑ tayÈti tvaÑ kho asi 
katakalyÈÓo. TathÈ kusalaÑ anavajjakammaÑ kataÑ tayÈti katakusalo. 
MaraÓakÈle sampatte yÈ sattÈnaÑ uppajjati bhayasa~khÈtÈ bhÊrutÈ, tato 
tÈyanaÑ rakkhaÓakammaÑ kataÑ tayÈti katabhÊruttÈÓo. PÈpaÑ 
lÈmakakammaÑ akataÑ tayÈti akatapÈpo. LuddaÑ dÈruÓaÑ 
dussÊlyakammaÑ akataÑ tayÈti akataluddo. KibbisaÑ sÈhasikakammaÑ 
lobhÈdikilesussadaÑ akataÑ tayÈti akatakibbiso. KasmÈ idaÑ vuccati, 
yasmÈ sabbappakÈrampi kataÑ tayÈ kalyÈÓaÑ, akataÑ tayÈ pÈpaÑ, tena taÑ 
vadÈma “kiÑ tuyhaÑ iminÈ rogÈbhibh|tattÈ lÈmakena pÈpakena 
dukkhabahulattÈ dujjÊvitena”1. MataÑ te jÊvitÈ seyyoti tava maraÓaÑ jÊvitÈ 
sundarataraÑ. KasmÈ? YasmÈ ito tvaÑ kÈla~kato katakÈlo hutvÈ kÈlaÑ 
katvÈ, maritvÈti attho. KÈyassa bhedÈ -pa- upapajjissasi. EvaÑ upapanno ca 
tattha dibbehi 
_____________________________________________________________ 
 1. Dukkhena jÊvitena. (SyÈ, Ka) 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 37 

devaloke uppannehi paÒcahi kÈmaguÓehi manÈpiyar|pÈdikehi paÒcahi 
vatthukÈmakoÔÔhÈsehi samappito sama~gÊbh|to paricarissasi, sampayutto 
samodhÈnagato hutvÈ ito cito ca carissasi vicarissasi, abhiramissasi vÈti1 
attho. 
 
 169. AsappÈyÈnÊti ahitÈni avuÉÉhikarÈni yÈni khippameva 
jÊvitakkhayaÑ pÈpenti. 

 
PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ 

 172. SaÒciccÈti ayaÑ “saÒcicca manussaviggahan”ti mÈtikÈya vuttassa 
saÒciccapadassa uddhÈro. Tattha santi upasaggo, tena saddhiÑ 
ussukkavacanametaÑ saÒciccÈti, tassa saÒcetetvÈ suÔÔhu cetetvÈti attho. 
YasmÈ pana yo saÒcicca voropeti, so jÈnanto saÒjÈnanto hoti, taÒcassa 
voropanaÑ cecca abhivitaritvÈ vÊtikkamo hoti. TasmÈ byaÒjane ÈdaraÑ 
akatvÈ atthameva dassetuÑ “jÈnanto saÒjÈnanto cecca abhivitaritvÈ 
vÊtikkamo”ti evamassa padabhÈjanaÑ vuttaÑ. Tattha jÈnantoti “pÈÓo”ti 
jÈnanto. SaÒjÈnantoti “jÊvitÈ voropemÊ”ti saÒjÈnanto, teneva 
pÈÓajÈnanÈkÈrena saddhiÑ jÈnantoti attho. CeccÈti vadhakacetanÈvasena 
cetetvÈ pakappetvÈ. AbhivitaritvÈti upakkamavasena maddanto 
nirÈsa~kacittaÑ pesetvÈ. VÊtikkamoti evaÑ pavattassa yo vÊtikkamo, ayaÑ 
saÒciccasaddassa sikhÈppatto atthoti vuttaÑ hoti. 

 IdÈni “manussaviggahaÑ jÊvitÈ voropeyyÈ”ti ettha vuttaÑ 
manussattabhÈvaÑ Èdito paÔÔhÈya dassetuÑ “manussaviggaho nÈmÈ”ti-
ÈdimÈha. Tattha gabbhaseyyakÈnaÑ vasena sabbasukhuma-
attabhÈvadassanatthaÑ “yaÑ mÈtukucchismin”ti vuttaÑ. PaÔhamaÑ cittanti 
paÔisandhicittaÑ. Uppannanti jÈtaÑ. PaÔhamaÑ viÒÒÈÓaÑ pÈtubh|tanti idaÑ 
tasseva vevacanaÑ. “MÈtukucchismiÑ paÔhamaÑ cittan”ti vacanena cettha 
sakalÈpi paÒcavokÈrapaÔisandhi dassitÈ hoti, tasmÈ taÒca paÔhamaÑ cittaÑ, 
taÑsampayuttÈ ca tayo ar|pakkhandhÈ tena saha nibbattaÒca kalalar|panti 
ayaÑ sabbapaÔhamo manussaviggaho. Tattha kÈlalar|panti itthipurisÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vicarissasi viharissasi abhiramissasi cÈti (SÊ), carissasi viharissasi abhiramissasi 

vÈti (SyÈ) 
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kÈyavatthubhÈvadasakavasena samatiÑsa r|pÈni, napuÑsakÈnaÑ 
kÈyavatthudasakavasena vÊsati. Tattha itthipurisÈnaÑ kalalar|paÑ jÈti-
uÓÓÈya ekena aÑsunÈ uddhaÔatelabindumattaÑ hoti acchaÑ vippasannaÑ. 
VuttaÒhetaÑ AÔÔhakathÈyaÑ– 

   “Tilatelassa yathÈ bindu, sappimaÓÉo anÈvilo. 
   EvaÑvaÓÓappaÔibhÈgaÑ, ‘kalalan’ti pavuccatÊ”ti *. 

 EvaÑ parittakaÑ vatthuÑ ÈdiÑ katvÈ pakatiyÈ vÊsavassasatÈyukassa1 
sattassa yÈva maraÓakÈlÈ etthantare anupubbena vuÉÉhippatto attabhÈvo, 
eso manussaviggaho nÈma. 

 JÊvitÈ voropeyyÈti kalalakÈlepi tÈpanamaddanehi vÈ 
bhesajjasampadÈnena vÈ tato vÈ uddhampi tadanur|pena upakkamena jÊvitÈ 
viyojeyyÈti attho. YasmÈ pana jÊvitÈ voropanaÑ nÈma atthato 
jÊvitindriyupacchedanameva hoti, tasmÈ etassa padabhÈjane “jÊvitindriyaÑ 
upacchindati uparodheti santatiÑ vikopetÊ”ti vuttaÑ. Tattha jÊvitindriyassa 
paveÓighaÔanaÑ upacchindanto, uparodhento ca jÊvitindriyaÑ upacchindati 
uparodhetÊti vuccati, svÈyamattho “santatiÑ vikopetÊ”tipadena dassito. 
VikopetÊti viyojeti. 

 Tattha duvidhaÑ jÊvitindriyaÑ r|pajÊvitindriyaÑ, ar|pajÊvitindriyaÒca. 
Tesu ar|pajÊvitindriye upakkamo natthi, taÑ voropetuÑ na sakkÈ. 
R|pajÊvitindriye pana atthi, taÑ voropetuÑ sakkÈ. TaÑ pana voropento 
ar|pajÊvitindriyampi voropeti. Teneva hi saddhiÑ taÑ nirujjhati 
tadÈyattavuttito. TaÑ pana voropento kiÑ atÊtaÑ voropeti, anÈgataÑ, 
paccuppannanti? Neva atÊtaÑ, na anÈgataÑ, tesu hi ekaÑ niruddhaÑ ekaÑ 
anuppannanti ubhayampi asantaÑ, asantattÈ upakkamo natthi, upakkamassa 
natthitÈya ekampi voropetuÑ na sakkÈ. Vuttampi cetaÑ– 

“AtÊte cittakkhaÓe jÊvittha, na jÊvati, na jÊvissati. AnÈgate 
cittakkhaÓe jÊvissati, na jÊvittha, na jÊvati. Paccuppanne cittakkhaÓe 
jÊvati, na jÊvittha, na jÊvissatÊ”ti2. 

______________________________________________________________ 
 * Abhi-®Ôha 2. 21; SaÑ-®Ôha 1. 274 piÔÔhesu. 1. VÊsaÑvassasatÈyukassa (SÊ)  
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 TasmÈ yattha jÊvati, tattha upakkamo yuttoti paccuppannaÑ voropeti. 

 PaccuppannaÒca nÈmetaÑ khaÓapaccuppannaÑ, santatipaccuppannaÑ, 
addhÈpaccuppannanti tividhaÑ. Tattha khaÓapaccuppannaÑ nÈma 
uppÈdajarÈbha~gasama~gi, taÑ voropetuÑ na sakkÈ. KasmÈ? Sayameva 
nirujjhanato. SantatipaccuppannaÑ nÈma sattaÔÔhajavanavÈramattaÑ 
sabhÈgasantativasena pavattitvÈ nirujjhanakaÑ, yÈva vÈ1 uÓhato ÈgantvÈ 
ovarakaÑ pavisitvÈ nisinnassa andhakÈraÑ hoti, sÊtato vÈ ÈgantvÈ ovarake 
nisinnassa yÈva visabhÈga-utupÈtubhÈvena purimako utu 
nappaÔippassambhati, etthantare santatipaccuppannanti vuccati. PaÔisandhito 
pana yÈva cuti, etaÑ addhÈpaccuppannaÑ nÈma. Tadubhayampi voropetuÑ 
sakkÈ. KathaÑ? TasmiÒhi upakkame kate laddhupakkamaÑ jÊvitanavakaÑ 
nirujjhamÈnaÑ dubbalassa parihÊnavegassa santÈnassa paccayo hoti, tato 
santatipaccuppannaÑ vÈ addhÈpaccuppannaÑ vÈ yathÈparicchinnaÑ kÈlaÑ 
apatvÈ antarÈva nirujjhati. EvaÑ tadubhayampi voropetuÑ sakkÈ, tasmÈ 
tadeva sandhÈya “santatiÑ vikopetÊ”ti idaÑ vuttanti veditabbaÑ. 

 Imassa panatthassa ÈvibhÈvatthaÑ pÈÓo veditabbo, pÈÓÈtipÈto 
veditabbo, pÈÓÈtipÈtÊ veditabbo, pÈÓÈtipÈtassa payogo veditabbo. Tattha 
pÈÓoti vohÈrato satto paramatthato jÊvitindriyaÑ. JÊvitindriyaÒhi atipÈtento 
“pÈÓaÑ atipÈtetÊ”ti vuccati, taÑ vuttappakÈrameva. PÈÓÈtipÈtoti yÈya 
cetanÈya jÊvitindriyupacchedakaÑ payogaÑ samuÔÔhÈpeti, sÈ vadhakacetanÈ 
“pÈÓÈtipÈto”ti vuccati. PÈÓÈtipÈtÊti vuttacetanÈsama~gÊ puggalo daÔÔhabbo. 
PÈÓÈtipÈtassa payogoti pÈÓÈtipÈtassa cha payogÈ sÈhatthiko ÈÓattiko 
nissaggiyo thÈvaro vijjÈmayo iddhimayoti. 

 Tattha sÈhatthikoti sayaÑ mÈrentassa kÈyena vÈ kÈyappaÔibaddhena vÈ 
paharaÓaÑ. ŒÓattikoti aÒÒaÑ ÈÓÈpentassa evaÑ vijjhitvÈ vÈ paharitvÈ vÈ 
mÈrehÊti ÈÓÈpanaÑ. Nissaggiyoti d|re ÔhitaÑ mÈretukÈmassa kÈyena vÈ 
kÈyappaÔibaddhena vÈ ususattiyantapÈsÈÓÈdÊnaÑ nissajjanaÑ. ThÈvaroti 
asaÒcÈrimena upakaraÓena mÈretukÈmassa opÈta-apassena-upanikkhipanaÑ 
bhesajjasaÑvidhÈnaÑ. Te cattÈropi parato PÈÄivaÓÓanÈyameva vitthÈrato 
Èvibhavissanti. 
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 VijjÈmaya-iddhimayÈ pana PÈÄiyaÑ anÈgatÈ, te evaÑ veditabbÈ. 
Sa~khepato hi mÈraÓatthaÑ vijjÈparijappanaÑ vijjÈmayo payogo, 
AÔÔhakathÈsu pana “katamo vijjÈmayo payogo. ŒthabbaÓikÈ ÈthabbaÓaÑ 
payojenti, nagare vÈ ruddhe, sa~gÈme vÈ paccupaÔÔhite paÔisenÈya 
paccatthikesu paccÈmittesu ÊtiÑ uppÈdenti, upaddavaÑ uppÈdenti, rogaÑ 
uppÈdenti, pajjarakaÑ uppÈdenti, s|cikaÑ karonti, vis|cikaÑ karonti, 
pakkhandiyaÑ karonti. EvaÑ ÈthabbaÓikÈ ÈthabbaÓaÑ payojenti. VijjÈdharÈ 
vijjaÑ parivattetvÈ nagare vÈ ruddhe -pa- pakkhandiyaÑ karontÊ”ti evaÑ 
vijjÈmayaÑ payogaÑ dassetvÈ ÈthabbaÓikehi ca vijjÈdharehi ca mÈritÈnaÑ 
bah|ni vatth|ni vuttÈni, kiÑ tehi. IdaÒhettha lakkhaÓaÑ mÈraÓÈya 
vijjÈparijappanaÑ vijjÈmayo payogoti. 

 KammavipÈkajÈya iddhiyÈ payojanaÑ iddhimayo payogo. 
KammavipÈkajiddhi ca nÈmesÈ nÈgÈnaÑ nÈgiddhi, supaÓÓÈnaÑ 
supaÓÓiddhi, yakkhÈnaÑ yakkhiddhi, devÈnaÑ deviddhi, rÈj|naÑ rÈjiddhÊti 
bahuvidhÈ. Tattha diÔÔhadaÔÔhaphuÔÔhavisÈnaÑ nÈgÈnaÑ disvÈ ÉaÑsitvÈ 
phusitvÈ ca par|paghÈtakaraÓe nÈgiddhi veditabbÈ. SupaÓÓÈnaÑ 
mahÈsamuddato dvattibyÈmasatappamÈÓanÈguddharaÓe supaÓÓiddhi 
veditabbÈ. YakkhÈ pana neva ÈgacchantÈ na paharantÈ dissanti, tehi 
pahaÔasattÈ pana tasmiÑyeva ÔhÈne maranti, tatra nesaÑ yakkhiddhi 
daÔÔhabbÈ. VessavaÓassa sotÈpannakÈlato pubbe nayanÈvudhena 
olokitakumbhaÓÉÈnaÑ maraÓe, aÒÒesaÒca devÈnaÑ yathÈsakaÑ 
iddhÈnubhÈve deviddhi veditabbÈ. RaÒÒo cakkavattissa saparisassa 
ÈkÈsagamanÈdÊsu, Asokassa heÔÔhÈ upari ca yojane ÈÓÈpavattanÈdÊsu, 
PituraÒÒo ca SÊhaÄanarindassa dÈÔhÈkoÔanena C|ÄasumanakuÔumbiyassa 
maraÓe rÈjiddhi daÔÔhabbÈti. 

 Keci pana–“puna caparaÑ bhikkhave samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ iddhimÈ 
cetovasippatto aÒÒissÈ kucchigataÑ gabbhaÑ pÈpakena manasÈ 
anupekkhitÈ1 hoti ‘aho vatÈyaÑ kucchigato gabbho2 na sotthinÈ 
abhinikkhameyyÈ’ti. Evampi bhikkhave kulumbassa upaghÈto hotÊ”ti–
ÈdikÈni suttÈni dassetvÈ bhÈvanÈmayiddhiyÈpi par|paghÈtakammaÑ vadanti, 
saha par|paghÈtakaraÓena ca Èdittaghar|pari 
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khittassa udakaghaÔassa bhedanamiva iddhivinÈsaÒca icchanti, taÑ tesaÑ 
icchÈmattameva. KasmÈ? YasmÈ kusalavedanÈvitakkaparittattikehi na 
sameti. KathaÑ? AyaÒhi bhÈvanÈmayiddhi nÈma kusalattike kusalÈ ceva 
abyÈkatÈ ca, pÈÓÈtipÈto akusalo. VedanÈttike adukkhamasukhasampayuttÈ, 
pÈÓÈtipÈto dukkhasampayutto. Vitakkattike avitakkÈvicÈrÈ, pÈÓÈtipÈto 
savitakkasavicÈro. Parittattike mahaggatÈ, pÈÓÈtipÈto parittoti. 

 SatthahÈrakaÑ vÈssa pariyeseyyÈti ettha haratÊti hÈrakaÑ. KiÑ harati? 
JÊvitaÑ. Atha vÈ haritabbanti hÈrakaÑ, upanikkhipitabbanti attho. SatthaÒca 
taÑ hÈrakaÒcÈti satthahÈrakaÑ. AssÈti manussaviggahassa. PariyeseyyÈti 
yathÈ labhati, tathÈ kareyya, upanikkhipeyyÈti attho. Etena 
thÈvarappayogaÑ dasseti. ItarathÈ hi pariyiÔÔhamatteneva pÈrÈjiko bhaveyya, 
na cetaÑ yuttaÑ. PÈÄiyaÑ pana sabbaÑ byaÒjanaÑ anÈdiyitvÈ yaÑ ettha 
thÈvarappayogasa~gahitaÑ satthaÑ, tadeva dassetuÑ “asiÑ vÈ -pa- rajjuÑ 
vÈ”ti padabhÈjanaÑ vuttaÑ. 

 Tattha satthanti vuttÈvasesaÑ yaÑkiÒci samukhaÑ veditabbaÑ. 
LaguÄapÈsÈÓavisarajj|naÒca jÊvitavinÈsanabhÈvato satthasa~gaho veditabbo. 
MaraÓavaÓÓaÑ vÈti ettha yasmÈ “kiÑ tuyhiminÈ pÈpakena dujjÊvitena, yo 
tvaÑ na labhasi paÓÊtÈni bhojanÈni bhuÒjitun”ti-ÈdinÈ nayena jÊvite 
ÈdÊnavaÑ dassentopi, “tvaÑ khosi upÈsaka katakalyÈÓo -pa- akataÑ tayÈ 
pÈpaÑ, mataÑ te jÊvitÈ seyyo, ito tvaÑ kÈla~kato1 paricarissasi 
accharÈparivuto Nandanavane sukhappatto viharissasÊ”ti-ÈdinÈ nayena 
maraÓe vaÓÓaÑ bhaÓantopi maraÓavaÓÓameva saÑvaÓÓeti. TasmÈ dvidhÈ 
bhinditvÈ padabhÈjanaÑ vuttaÑ “jÊvite ÈdÊnavaÑ dasseti, maraÓe vaÓÓaÑ 
bhaÓatÊ”ti. 

 MaraÓÈya vÈ samÈdapeyyÈti maraÓatthÈya2 upÈyaÑ gÈhÈpeyya. 
SatthaÑ vÈ ÈharÈti-ÈdÊsu ca yampi na vuttaÑ “sobbhe vÈ narake vÈ papÈte 
vÈ papatÈ”ti-Èdi, taÑ sabbaÑ parato vuttanayattÈ atthato vuttamevÈti 
veditabbaÑ. Na hi sakkÈ sabbaÑ sar|peneva vattuÑ. 
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 Iti cittamanoti iticitto itimano, “mataÑ te jÊvitÈ seyyo”ti ettha 
vuttamaraÓacitto maraÓamanoti attho. YasmÈ panettha mano cittasaddassa1 
atthadÊpanatthaÑ vutto, atthato panetaÑ ubhayampi ekameva, tasmÈ tassa 
atthato abhedaÑ dassetuÑ “yaÑ cittaÑ taÑ mano, yaÑ mano taÑ cittan”ti 
vuttaÑ. ItisaddaÑ pana uddharitvÈpi na tÈva attho vutto. Cittasa~kappoti 
imasmiÑ pade adhikÈravasena itisaddo Èharitabbo. IdaÒhi “Iti 
cittasa~kappo”ti evaÑ avuttampi adhikÈrato vuttameva hotÊti veditabbaÑ. 
TathÈ hissa tameva atthaÑ dassento “maraÓasaÒÒÊ”ti-ÈdimÈha. YasmÈ cettha 
“sa~kappo”ti nayidaÑ vitakkassa nÈmaÑ, atha kho saÑvidahanamattassetaÑ 
adhivacanaÑ. TaÒca saÑvidahanaÑ imasmiÑ atthe saÒÒÈcetanÈdhippÈyehi 
sa~gahaÑ gacchati. TasmÈ citto nÈnappakÈrako sa~kappo assÈti 
cittasa~kappoti evamattho daÔÔhabbo. TathÈ hissa padabhÈjanampi 
saÒÒÈcetanÈdhippÈyavasena vuttaÑ. Ettha ca adhippÈyoti vitakko veditabbo. 

 UccÈvacehi ÈkÈrehÊti mahantÈmahantehi upÈyehi. Tattha 
maraÓavaÓÓasaÑvaÓÓane tÈva jÊvite ÈdÊnavadassanavasena avacÈkÈratÈ, 
maraÓe vaÓÓabhaÓanavasena uccÈkÈratÈ veditabbÈ. SamÈdapane pana 
muÔÔhijÈÓunipphoÔanÈdÊhi maraÓasamÈdapanavasena uccÈkÈratÈ, ekato 
bhuÒjantassa nakhe visaÑ pakkhipitvÈ maraÓÈdisamÈdapanavasena 
avacÈkÈratÈ veditabbÈ. 

 Sobbhe vÈ narake vÈ papÈte vÈti ettha sobbho nÈma samantato 
chinnataÔo gambhÊro ÈvÈÔo. Narako nÈma tattha tattha phalantiyÈ bh|miyÈ 
sayameva nibbattÈ mahÈdarÊ, yattha hatthÊpi patanti corÈpi nilÊnÈ tiÔÔhanti. 
PapÈtoti pabbatantare vÈ thalantare vÈ ekato chinno hoti. Purime upÈdÈyÈti 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevitvÈ adinnaÒca ÈdiyitvÈ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ 
Èpanne puggale upÈdÈya. SesaÑ pubbe vuttanayattÈ, uttÈnatthattÈ ca 
pÈkaÔamevÈti. 
 
 174. EvaÑ uddiÔÔhasikkhÈpadaÑ padÈnukkamena vibhajitvÈ idÈni 
yasmÈ heÔÔhÈ padabhÈjanÊyamhi sa~khepeneva manussaviggahapÈrÈjikaÑ 
dassitaÑ, na vitthÈrena ÈpattiÑ ÈropetvÈ tanti ÔhapitÈ. Sa~khepadassite ca 
atthe na 
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sabbÈkÈreneva bhikkh|nayaÑ gahetuÑ sakkonti, anÈgate ca 
pÈpapuggalÈnampi okÈso hoti. TasmÈ bhikkh|naÒca sabbÈkÈrena 
nayaggahaÓatthaÑ, anÈgate ca pÈpapuggalÈnaÑ okÈsapaÔibÈhanatthaÑ puna 
“sÈmaÑ, adhiÔÔhÈyÈ”ti-ÈdinÈ nayena mÈtikaÑ ÔhapetvÈ vitthÈrato 
manussaviggahapÈrÈjikaÑ dassento “sÈmanti sayaÑ hanatÊ”ti-ÈdimÈha. 

 TatrÈyaÑ anuttÈnapadavaÓÓanÈya saddhiÑ vinicchayakathÈ. KÈyenÈti 
hatthena vÈ pÈdena vÈ muÔÔhinÈ vÈ jÈÓunÈ vÈ yena kenaci a~gapacca~gena. 
KÈyapaÔibaddhenÈti kÈyato amocitena asi-ÈdinÈ paharaÓena. NissaggiyenÈti 
kÈyato ca kÈyapaÔibaddhato ca mocitena ususatti-ÈdinÈ. EttÈvatÈ sÈhatthiko 
ca1 nissaggiyo cÈti dve payogÈ vuttÈ honti. 

 Tattha ekameko uddissÈnuddissabhedato duvidho. Tattha uddesike yaÑ 
uddissa paharati, tasseva maraÓena kammunÈ bajjhati. “Yo koci marat|”ti 
evaÑ anuddesike2 pahÈrappaccayÈ yassa kassaci maraÓena kammunÈ 
bajjhati. UbhayathÈpi ca paharitamatte vÈ maratu, pacchÈ vÈ teneva rogena, 
paharitamatteyeva kammunÈ bajjhati. MaraÓÈdhippÈyena ca pahÈraÑ datvÈ 
tena amatassa puna aÒÒacittena pahÈre dinne pacchÈpi yadi 
paÔhamappahÈreneva marati, tadÈ eva kammunÈ baddho. Atha 
dutiyappahÈrena marati, natthi pÈÓÈtipÈto. Ubhayehi matepi 
paÔhamappahÈreneva kammunÈ baddho. Ubhayehi amate nevatthi 
pÈÓÈtipÈto. Esa nayo bah|hipi ekassa pahÈre dinne. TatrÈpi hi yassa 
pahÈrena marati, tasseva kammunÈ baddho hotÊti. 

 KammÈpattibyattibhÈvatthaÒcettha eÄakacatukkampi veditabbaÑ. Yo hi 
eÄakaÑ ekasmiÑ ÔhÈne nipannaÑ upadhÈreti “rattiÑ ÈgantvÈ vadhissÈmÊ”ti. 
EÄakassa ca nipannokÈse tassa mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ arahÈ vÈ paÓÉukÈsÈvaÑ 
pÈrupitvÈ nipanno hoti. So rattibhÈge ÈgantvÈ “eÄakaÑ mÈremÊ”ti mÈtaraÑ 
vÈ pitaraÑ vÈ arahantaÑ vÈ mÈreti. “ImaÑ vatthuÑ mÈremÊ”ti cetanÈya 
atthibhÈvato ghÈtako ca hoti, anantariyakammaÒca phusati, pÈrÈjikaÒca 
Èpajjati. AÒÒo koci Ègantuko nipanno 
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hoti, “eÄakaÑ mÈremÊ”ti taÑ mÈreti, ghÈtako ca hoti, pÈrÈjikaÒca Èpajjati, 
ÈnantariyaÑ na phusati. Yakkho vÈ peto vÈ nipanno hoti, “eÄakaÑ 
mÈremÊ”ti taÑ1 mÈreti, ghÈtakova hoti, na cÈnantariyaÑ phusati, na ca 
pÈrÈjikaÑ Èpajjati, thullaccayaÑ pana hoti. AÒÒo koci nipanno natthi, 
eÄakova hoti, taÑ mÈreti. GhÈtako ca hoti, pÈcittiyaÒca Èpajjati. “MÈtÈpitu-
arahantÈnaÑ aÒÒataraÑ mÈremÊ”ti tesaÑyeva aÒÒataraÑ mÈreti, ghÈtako ca 
hoti, ÈnantariyaÒca phusati, pÈrÈjikaÒca Èpajjati. “TesaÑ2 aÒÒataraÑ 
mÈressÈmÊ”ti aÒÒaÑ ÈgantukaÑ mÈreti, yakkhaÑ vÈ petaÑ vÈ mÈreti, 
eÄakaÑ vÈ mÈreti, pubbe vuttanayena veditabbaÑ. Idha pana cetanÈ dÈruÓÈ 
hotÊti. 

 AÒÒÈnipi ettha palÈlapuÒjÈdivatth|ni veditabbÈni–yo hi “lohitakaÑ 
asiÑ vÈ sattiÑ vÈ puÒchissÈmÊ”ti palÈlapuÒje pavesento tattha nipannaÑ 
mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ arahantaÑ vÈ ÈgantukapurisaÑ vÈ yakkhaÑ vÈ 
petaÑ vÈ tiracchÈnagataÑ vÈ mÈreti. VohÈravasena ghÈtakoti vuccati, 
vadhakacetanÈya pana abhÈvato neva kammaÑ phusati, na ÈpattiÑ Èpajjati. 
Yo pana evaÑ pavesento sarÊrasamphassaÑ sallakkhetvÈ “satto maÒÒe 
abbhantaragato marat|”ti pavesetvÈ mÈreti, tassa tesaÑ vatth|naÑ 
anur|pena kammabaddho ca Èpatti ca veditabbÈ. Esa nayo tattha 
nidahanatthaÑ pavesentassÈpi vanappagumbÈdÊsu khipantassÈpi. 

 Yopi “coraÑ mÈremÊ”ti coravesena gacchantaÑ pitaraÑ mÈreti, 
ÈnantariyaÒca phusati, pÈrÈjiko ca hoti. Yo pana parasenÈya aÒÒaÒca 
yodhaÑ, pitaraÒca kammaÑ karonte disvÈ yodhassa usuÑ khipati, “etaÑ 
vijjhitvÈ mama pitaraÑ vijjhissatÊ”ti, yathÈdhippÈyaÑ gate pitughÈtako hoti. 
“Yodhe viddhe mama pitÈ palÈyissatÊ”ti khipati, usu ayathÈdhippÈyaÑ 
gantvÈ pitaraÑ mÈreti, vohÈravasena pitughÈtakoti vuccati, ÈnantariyaÑ 
pana natthÊti. 

 AdhiÔÔhahitvÈti samÊpe ÔhatvÈ. ŒÓÈpetÊti uddissa vÈ anuddissa vÈ 
ÈÓÈpeti. Tattha parasenÈya paccupaÔÔhitÈya anuddisseva “evaÑ 
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vijjha, evaÑ pahara, evaÑ ghÈtehÊ”ti ÈÓatte yattake ÈÓatto ghÈteti, tattakÈ 
ubhinnaÑ pÈÓÈtipÈtÈ. Sace tattha ÈÓÈpakassa mÈtÈpitaro honti, 
Ènantariyampi phusati. Sace ÈÓattasseva mÈtÈpitaro, sova ÈnantariyaÑ 
phusati. Sace arahÈ hoti, ubhopi ÈnantariyaÑ phusanti. UddisitvÈ pana “etaÑ 
dÊghaÑ, rassaÑ, rattakaÒcukaÑ, nilakaÒcukaÑ, hatthikkhandhe nisinnaÑ, 
majjhe nisinnaÑ vijjha, pahara, ghÈtehÊ”ti ÈÓatte sace so tameva ghÈteti, 
ubhinnampi pÈÓÈtipÈto, Ènantariyavatthumhi ca ÈnantariyaÑ. Sace aÒÒaÑ 
mÈreti, ÈÓÈpakassa natthi pÈÓÈtipÈto. Etena ÈÓattiko payogo vutto hoti, 
tattha– 

   VatthuÑ kÈlaÒca okÈsaÑ, ÈvudhaÑ iriyÈpathaÑ. 
   TulayitvÈ paÒca ÔhÈnÈni, dhÈreyyatthaÑ vicakkhaÓo. 

 Aparo nayo– 

   Vatthu kÈlo ca okÈso, ÈvudhaÑ iriyÈpatho. 
   KiriyÈvisesoti ime, cha ÈÓattiniyÈmakÈ. 

 Tattha vatth|ti mÈretabbo satto. KÈloti pubbaÓhasÈyanhÈdikÈlo ca 
yobbanathÈvariyÈdikÈlo ca1. OkÈsoti gÈmo vÈ vanaÑ vÈ gehadvÈraÑ vÈ 
gehamajjhaÑ vÈ rathikÈ vÈ si~ghÈÔakaÑ vÈti evamÈdi. Œvudhanti asi vÈ usu 
vÈ satti vÈti evamÈdi. IriyÈpathoti mÈretabbassa gamanaÑ vÈ nisajjÈ vÈti 
evamÈdi. KiriyÈvisesoti vijjhanaÑ vÈ chedanaÑ vÈ bhedanaÑ vÈ 
sa~khamuÓÉakaÑ vÈti evamÈdi. 

 Yadi hi vatthuÑ visaÑvÈdetvÈ “yaÑ mÈrehÊ”ti ÈÓatto, tato aÒÒaÑ 
mÈreti. “Purato paharitvÈ mÈrehÊ”ti vÈ ÈÓatto pacchato vÈ passato vÈ 
aÒÒasmiÑ vÈ padese paharitvÈ mÈreti. ŒÓÈpakassa natthi kammabaddho, 
ÈÓattasseva kammabaddho. Atha vatthuÑ avisaÑvÈdetvÈ yathÈÓattiyÈ 
mÈreti, ÈÓÈpakassa ÈÓattikkhaÓe, ÈÓattassa ca mÈraÓakkhaÓeti ubhayesampi 
kammabaddho. Vatthuvisesena panettha kammaviseso ca Èpattiviseso ca 
hotÊti. EvaÑ tÈva vatthumhi sa~ketavisa~ketatÈ veditabbÈ. 
_____________________________________________________________ 
 1. YobbanathÈmaviriyÈdikÈlo ca (SÊ, SyÈ) 
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 KÈle pana yo “ajja sve”ti aniyametvÈ “pubbaÓhe mÈrehÊ”ti ÈÓatto yadÈ 
kadÈci pubbaÓhe mÈreti, natthi visa~keto. Yo pana “ajja pubbaÓhe”ti vutto 
majjhanhe vÈ sÈyanhe vÈ sve vÈ pubbaÓhe mÈreti, visa~keto hoti, 
ÈÓÈpakassa natthi kammabaddho. PubbaÓhe mÈretuÑ vÈyamantassa 
majjhanhe jÈtepi eseva nayo. Etena nayena sabbakÈlappabhedesu 
sa~ketavisa~ketatÈ veditabbÈ. 

 OkÈsepi yo “etaÑ gÈme ÔhitaÑ mÈrehÊ”ti aniyametvÈ ÈÓatto taÑ yattha 
katthaci mÈreti, natthi visa~keto. Yo pana “gÈmeyevÈ”ti niyametvÈ ÈÓatto 
vane mÈreti, tathÈ “vane”ti ÈÓatto gÈme mÈreti. “AntogehadvÈre”ti ÈÓatto 
gehamajjhe mÈreti, visa~keto. Etena nayena sabbokÈsabhedesu 
sa~ketavisa~ketatÈ veditabbÈ. 

 Œvudhepi yo “asinÈ vÈ usunÈ vÈ”ti aniyametvÈ “Èvudhena mÈrehÊ”ti 
ÈÓatto yena kenaci Èvudhena mÈreti, natthi visa~keto. Yo pana “asinÈ”ti 
vutto usunÈ, “iminÈ vÈ asinÈ”ti vutto aÒÒena asinÈ mÈreti. Etasseva vÈ asissa 
“imÈya dhÈrÈya mÈrehÊ”ti vutto itarÈya vÈ dhÈrÈya, talena vÈ tuÓÉena vÈ 
tharunÈ vÈ mÈreti, visa~keto. Etena nayena sabba-Èvudhabhedesu 
sa~ketavisa~ketatÈ veditabbÈ. 

 IriyÈpathe pana yo “etaÑ gacchantaÑ mÈrehÊ”ti vadati, ÈÓatto ca naÑ 
sace gacchantaÑ mÈreti, natthi visa~keto. “Gacchantameva mÈrehÊ”ti vutto 
pana sace nisinnaÑ mÈreti. “Nisinnameva vÈ mÈrehÊ”ti vutto gacchantaÑ 
mÈreti, visa~keto hoti. Etena nayena sabba-iriyÈpathabhedesu 
sa~ketavisa~ketatÈ veditabbÈ. 

 KiriyÈvisesepi yo “vijjhitvÈ mÈrehÊ”ti vutto vijjhitvÈva mÈreti, natthi 
visa~keto. Yo pana “vijjhitvÈ mÈrehÊ”ti vutto chinditvÈ mÈreti, visa~keto. 
Etena nayena sabbakiriyÈvisesabhedesu sa~ketavisa~ketatÈ veditabbÈ. 

 Yo pana li~gavasena “dÊghaÑ, rassaÑ, kÈÄaÑ, odÈtaÑ, kisaÑ, th|laÑ 
mÈrehÊ”ti aniyametvÈ ÈÓÈpeti, ÈÓatto ca yaÑkiÒci 
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tÈdisaÑ mÈreti, natthi visa~keto1, ubhinnaÑ pÈrÈjikaÑ. Atha pana so 
attÈnaÑ sandhÈya ÈÓÈpeti, ÈÓatto ca “ayameva Êdiso”ti ÈÓÈpakameva mÈreti, 
ÈÓÈpakassa dukkaÔaÑ, vadhakassa pÈrÈjikaÑ. ŒÓÈpako attÈnaÑ sandhÈya 
ÈÓÈpeti, itaro aÒÒaÑ tÈdisaÑ mÈreti, ÈÓÈpako muccati, vadhakasseva 
pÈrÈjikaÑ. KasmÈ? OkÈsassa aniyamitattÈ. Sace pana attÈnaÑ sandhÈya 
ÈÓÈpentopi okÈsaÑ niyameti “asukasmiÑ nÈma rattiÔÔhÈne vÈ divÈÔÔhÈne vÈ 
therÈsane vÈ navÈsane vÈ majjhimÈsane vÈ nisinnaÑ evar|paÑ nÈma 
mÈrehÊ”ti. Tattha ca aÒÒo nisinno hoti, sace ÈÓatto taÑ mÈreti, neva 
vadhako muccati na ÈÓÈpako. KasmÈ? OkÈsassa niyamitattÈ. Sace pana 
niyamitokÈsato aÒÒatra mÈreti, ÈÓÈpako muccatÊti ayaÑ nayo MahÈ-
aÔÔhakathÈyaÑ suÔÔhu daÄhaÑ katvÈ vutto. TasmÈ ettha na anÈdariyaÑ 
kÈtabbanti. 

 “AdhiÔÔhÈyÈ”ti mÈtikÈvasena ÈÓattikapayogakathÈ niÔÔhitÈ. 

 IdÈni ye d|tenÈti imassa mÈtikÈpadassa niddesadassanatthaÑ “bhikkhu 
bhikkhuÑ ÈÓÈpetÊ”ti-Èdayo cattÈro vÈrÈ vuttÈ. Tesu so taÑ maÒÒamÈnoti so 
ÈÓatto yo ÈÓÈpakena “itthannÈmo”ti akkhÈto, taÑ maÒÒamÈno tameva jÊvitÈ 
voropeti, ubhinnaÑ pÈrÈjikaÑ. TaÑ maÒÒamÈno aÒÒanti “yaÑ jÊvitÈ 
voropehÊ”ti vutto taÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ tÈdisaÑ jÊvitÈ voropeti, 
m|laÔÔhassa anÈpatti. AÒÒaÑ maÒÒamÈno tanti yo ÈÓÈpakena vutto, tassa 

balavasahÈyaÑ samÊpe ÔhitaÑ disvÈ “imassa balenÈyaÑ gajjati2, imaÑ tÈva 
jÊvitÈ voropemÊ”ti paharanto itarameva parivattitvÈ tasmiÑ ÔhÈne ÔhitaÑ 
“sahÈyo”ti maÒÒamÈno jÊvitÈ voropeti, ubhinnaÑ pÈrÈjikaÑ. AÒÒaÑ 
maÒÒamÈno aÒÒanti purimanayeneva “imaÑ tÈvassa sahÈyaÑ jÊvitÈ 
voropemÊ”ti sahÈyameva voropeti, tasseva pÈrÈjikaÑ. 

 D|taparamparÈpadassa niddesavÈre itthannÈmassa pÈvadÈti-ÈdÊsu eko 
Ècariyo tayo BuddharakkhitadhammarakkhitasaÑgharakkhitanÈmakÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Visa~ketoti (Ka) 2. Gacchati (SÊ), tajjati (SyÈ) 
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antevÈsikÈ daÔÔhabbÈ. Tattha bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpetÊti Ècariyo kaÒci 
puggalaÑ mÈrÈpetukÈmo tamatthaÑ ÈcikkhitvÈ BuddharakkhitaÑ ÈÓÈpeti. 
ItthannÈmassa pÈvadÈti gaccha tvaÑ Buddharakkhita etamatthaÑ 
Dhammarakkhitassa pÈvada. ItthannÈmo itthannÈmassa pÈvadat|ti 
Dhammarakkhitopi SaÑgharakkhitassa pÈvadatu. ItthannÈmo itthannÈmaÑ 
jÊvitÈ voropet|ti evaÑ tayÈ ÈÓattena Dhammarakkhitena ÈÓatto 
SaÑgharakkhito itthannÈmaÑ puggalaÑ jÊvitÈ voropetu, so hi amhesu 
vÊrajÈtiko paÔibalo imasmiÑ kammeti. Œpatti dukkaÔassÈti evaÑ ÈÓÈpentassa 
Ècariyassa tÈva dukkaÔaÑ. So itarassa ÈrocetÊti Buddharakkhito 
Dhammarakkhitassa, Dhammarakkhito ca SaÑgharakkhitassa “amhÈkaÑ 
Ècariyo evaÑ vadati ‘itthannÈmaÑ kira jÊvitÈ voropehi, tvaÑ kira amhesu 
vÊrapuriso’ti” Èroceti, evaÑ tesampi dukkaÔaÑ. Vadhako paÔiggaÓhÈtÊti 
“sÈdhu voropessÈmÊ”ti SaÑgharakkhito sampaÔicchati. M|laÔÔhassa Èpatti 
thullaccayassÈti SaÑgharakkhitena paÔiggahitamatte Ècariyassa 
thullaccayaÑ. MahÈjano hi tena pÈpe niyojitoti. So tanti so ce 
SaÑgharakkhito taÑ puggalaÑ jÊvitÈ voropeti, sabbesaÑ catunnampi 
janÈnaÑ pÈrÈjikaÑ. Na kevalaÒca catunnaÑ, eten|pÈyena visa~ketaÑ 
akatvÈ paramparÈya ÈÓÈpentaÑ samaÓasataÑ samaÓasahassaÑ vÈ hotu 
sabbesaÑ pÈrÈjikameva. 

 Visakkiyad|tapadaniddese so aÒÒaÑ ÈÓÈpetÊti so Ècariyena ÈÓatto 
Buddharakkhito DhammarakkhitaÑ adisvÈ vÈ avattukÈmo vÈ hutvÈ 
SaÑgharakkhitameva upasa~kamitvÈ “amhÈkaÑ Ècariyo evamÈha 
‘itthannÈmaÑ kira jÊvitÈ voropehÊ’ti” visa~ketaÑ karonto ÈÓÈpeti. 
Visa~ketakaraÓeneva hi esa “visakkiyad|to”ti vuccati. Œpatti dukkaÔassÈti 
ÈÓattiyÈ tÈva Buddharakkhitassa dukkaÔaÑ. PaÔiggaÓhÈti Èpatti dukkaÔassÈti 
SaÑgharakkhitena sampaÔicchite m|laÔÔhasseva dukkaÔanti veditabbaÑ. 
EvaÑ sante paÔiggahaÓe Èpattiyeva na siyÈ, 
saÒcarittapaÔiggahaÓamaraÓÈbhinandanesupi ca Èpatti hoti, 
maraÓapaÔiggahaÓe kathaÑ na siyÈ, tasmÈ paÔiggaÓhantassevetaÑ dukkaÔaÑ, 
tenevettha “m|laÔÔhassÈ”ti na vuttaÑ. Purimanayepi cetaÑ paÔiggaÓhantassa 
veditabbameva, okÈsÈbhÈvena pana na vuttaÑ. TasmÈ yo 
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yo paÔiggaÓhÈti, tassa tassa tappaccayÈ ÈpattiyevÈti ayamettha amhÈkaÑ 
khanti. YathÈ cettha, evaÑ adinnÈdÈnepÊti. 

 Sace pana so taÑ jÊvitÈ voropeti, ÈÓÈpakassa ca Buddharakkhitassa, 
voropakassa ca SaÑgharakkhitassÈti ubhinnampi pÈrÈjikaÑ. M|laÔÔhassa 
pana Ècariyassa visa~ketattÈ pÈrÈjikena anÈpatti. Dhammarakkhitassa 
ajÈnanatÈya sabbena sabbaÑ anÈpatti. Buddharakkhito pana dvinnaÑ 
sotthibhÈvaÑ katvÈ attanÈ naÔÔhoti. 

 GatapaccÈgatad|taniddese so gantvÈ puna paccÈgacchatÊti tassa jÊvitÈ 
voropetabbassa samÊpaÑ gantvÈ susaÑvihitÈrakkhattÈ taÑ jÊvitÈ voropetuÑ 
asakkonto Ègacchati. YadÈ sakkosi, tadÈti kiÑ ajjeva mÈrito mÈrito hoti, 
gaccha, yadÈ sakkosi, tadÈ naÑ jÊvitÈ voropehÊti. Œpatti dukkaÔassÈti evaÑ 
puna ÈÓattiyÈpi dukkaÔameva hoti. Sace pana so avassaÑ jÊvitÈ voropetabbo 
hoti, atthasÈdhikacetanÈ1 maggÈnantaraphalasadisÈ, tasmÈ ayaÑ 
ÈÓattikkhaÓeyeva pÈrÈjiko. Sacepi vadhako saÔÔhivassÈtikkamena taÑ 
vadhati2, ÈÓÈpako ca antarÈva kÈlaÑ karoti, hÊnÈya vÈ Èvattati, assamaÓova 
hutvÈ kÈlaÒca karissati, hÊnÈya vÈ Èvattissati. Sace ÈÓÈpako gihikÈle 
mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ arahantaÑ vÈ sandhÈya evaÑ ÈÓÈpetvÈ pabbajati, 
tasmiÑ pabbajite ÈÓatto taÑ mÈreti, ÈÓÈpako gihikÈleyeva mÈtughÈtako, 
pitughÈtako, arahantaghÈtako vÈ hoti, tasmÈ nevassa pabbajjÈ, na 
upasampadÈ ruhati. Sacepi mÈretabbapuggalo ÈÓattikkhaÓe puthujjano, yadÈ 
pana naÑ ÈÓatto mÈreti, tadÈ arahÈ hoti, ÈÓattato vÈ pahÈraÑ labhitvÈ 
dukkham|likaÑ saddhaÑ nissÈya vipassanto arahattaÑ patvÈ tenevÈbÈdhena 
kÈlaÑ karoti, ÈÓÈpako ÈÓattikkhaÓeyeva arahantaghÈtako. Vadhako pana 
sabbattha upakkamakaraÓakkhaÓeyeva pÈrÈjikoti. 

 IdÈni ye sabbesuyeva imesu d|tavasena vuttamÈtikÈpadesu 
sa~ketavisa~ketadassanatthaÑ vuttÈ tayo vÈrÈ, tesu paÔhamavÈre tÈva yasmÈ 
taÑ saÓikaÑ vÈ bhaÓanto tassa vÈ badhiratÈya “mÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AtthasÈdhakacetanÈ (Ka) 2. Vadheti (SÊ, SyÈ) 
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ghÈtehÊ”ti etaÑ vacanaÑ na sÈveti, tasmÈ m|laÔÔho na mutto. DutiyavÈre 
sÈvitattÈ mutto. TatiyavÈre pana tena ca sÈvitattÈ, itarena ca “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ oratattÈ1 ubhopi muttÈti. 

D|takathÈ niÔÔhitÈ. 
 
 175. Araho rahosaÒÒÊniddesÈdÊsu arahoti sammukhe. Rahoti 
parammukhe. Tattha yo upaÔÔhÈnakÈle veribhikkhumhi bhikkh|hi saddhiÑ 
ÈgantvÈ purato nisinneyeva andhakÈradosena tassa ÈgatabhÈvaÑ ajÈnanto 
“aho vata itthannÈmo hato assa, corÈpi nÈma taÑ na hananti, sappo vÈ na 
ÉaÑsati, na satthaÑ vÈ visaÑ vÈ ÈharatÊ”ti tassa maraÓaÑ abhinandanto 
ÊdisÈni vacanÈni ullapati, ayaÑ araho rahosaÒÒÊ ullapati nÈma, sammukheva 
tasmiÑ parammukhasaÒÒÊti attho. Yo pana taÑ purato nisinnaÑ disvÈ puna 
upaÔÔhÈnaÑ katvÈ gatehi bhikkh|hi saddhiÑ gatepi tasmiÑ “idheva so 
nisinno”ti saÒÒÊ hutvÈ purimanayeneva ullapati, ayaÑ raho arahosaÒÒÊ 
ullapati nÈma. EtenevupÈyena araho arahosaÒÒÊ ca raho rahosaÒÒÊ ca 
veditabbo. Catunnampi ca etesaÑ vÈcÈya vÈcÈya dukkaÔanti veditabbaÑ. 

 IdÈni maraÓavaÓÓasaÑvaÓÓanÈya vibhÈgadassanatthaÑ vuttesu paÒcasu 
kÈyena saÑvaÓÓanÈdimÈtikÈniddesesu kÈyena vikÈraÑ karotÊti yathÈ so 
jÈnÈti “satthaÑ vÈ ÈharitvÈ visaÑ vÈ khÈditvÈ rajjuyÈ vÈ ubbandhitvÈ 
sobbhÈdÊsu vÈ papatitvÈ yo marati, so kira dhanaÑ vÈ labhati, yasaÑ vÈ 
labhati, saggaÑ vÈ gacchatÊti ayamattho etena vutto”ti, tathÈ 
hatthamuddÈdÊhi dasseti. VÈcÈya bhaÓatÊti tamevatthaÑ vÈkyabhedaÑ katvÈ 
bhaÓati. TatiyavÈro ubhayavasena vutto. Sabbattha saÑvaÓÓanÈya payoge 
payoge dukkaÔaÑ. Tassa dukkhuppattiyaÑ saÑvaÓÓakassa thullaccayaÑ. 
YaÑ uddissa saÑvaÓÓanÈ katÈ, tasmiÑ mate saÑvaÓÓanakkhaÓeyeva 
saÑvaÓÓakassa pÈrÈjikaÑ. So taÑ na jÈnÈti aÒÒo ÒatvÈ “laddho vata me 
sukhuppatti-upÈyo”ti tÈya saÑvaÓÓanÈya marati, anÈpatti. DvinnaÑ uddissa 
saÑvaÓÓanÈya katÈya eko ÒatvÈ marati, pÈrÈjikaÑ. Dvepi maranti, 
pÈrÈjikaÒca akusalarÈsi ca. Esa nayo sambahulesu. 
______________________________________________________________ 
 1. OramitattÈ (SyÈ) 
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Anuddissa1 maraÓaÑ saÑvaÓÓento ÈhiÓÉati, yo yo taÑ saÑvaÓÓanaÑ ÒatvÈ 
marati, sabbo tena mÈrito hoti. 

 D|tena saÑvaÓÓanÈyaÑ “asukaÑ nÈma gehaÑ vÈ gÈmaÑ vÈ gantvÈ 
itthannÈmassa evaÑ2 maraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓehÊ”ti sÈsane Èrocitamatte 
dukkaÔaÑ. YassatthÈya pahito, tassa dukkhuppattiyÈ m|laÔÔhassa 
thullaccayaÑ, maraÓena pÈrÈjikaÑ. D|to “ÒÈto dÈni ayaÑ saggamaggo”ti 
tassa anÈrocetvÈ attano ÒÈtissa vÈ sÈlohitassa vÈ Èroceti, tasmiÑ mate 
visa~keto hoti, m|laÔÔho muccati. D|to tatheva cintetvÈ sayaÑ 
saÑvaÓÓanÈya vuttaÑ katvÈ marati, visa~ketova. Anuddissa3 pana sÈsane 
Èrocite yattakÈ d|tassa saÑvaÓÓanÈya maranti, tattakÈ pÈÓÈtipÈtÈ. Sace 
mÈtÈpitaro maranti, Ènantariyampi hoti. 
 
 176. LekhÈsaÑvaÓÓanÈyaÑ lekhaÑ chindatÊti paÓÓe vÈ potthake vÈ 
akkharÈni likhati “yo satthaÑ vÈ ÈharitvÈ papÈte vÈ papatitvÈ aÒÒehi vÈ 
aggippavesana-udakappavesanÈdÊhi upÈyehi marati, so idaÒcidaÒca 
labhatÊ”ti vÈ “tassa dhammo hotÊ”ti vÈti, etthÈpi dukkaÔathullaccayÈ4 
vuttanayeneva veditabbÈ. Uddissa likhite pana yaÑ uddissa likhitaÑ, tasseva 
maraÓena pÈrÈjikaÑ. Bah| uddissa likhite yattakÈ maranti, tattakÈ 
pÈÓÈtipÈtÈ. MÈtÈpit|naÑ maraÓena ÈnantariyaÑ. Anuddissa likhitepi eseva 
nayo. “Bah| marantÊ”ti vippaÔisÈre uppanne taÑ potthakaÑ jhÈpetvÈ vÈ, 
yathÈ vÈ akkharÈni na paÒÒÈyanti, tathÈ katvÈ muccati. Sace so parassa 
potthako hoti uddissa5 likhito vÈ hoti anuddissa likhito vÈ, gahitaÔÔhÈne 
ÔhapetvÈ muccati. Sace m|lena kÊto hoti, potthakassÈmikÈnaÑ potthakaÑ, 
yesaÑ hatthato m|laÑ gahitaÑ, tesaÑ m|laÑ datvÈ muccati. Sace 
sambahulÈ “maraÓavaÓÓaÑ likhissÈmÈ”ti ekajjhÈsayÈ hutvÈ eko 
tÈlarukkhaÑ6 ÈrohitvÈ paÓÓaÑ chindati, eko Èharati, eko potthakaÑ karoti, 
eko likhati, eko sace kaÓÔakalekhÈ hoti, masiÑ makkheti. MasiÑ makkhetvÈ 
taÑ potthakaÑ sajjetvÈ 
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sabbeva sabhÈyaÑ vÈ ÈpaÓe vÈ yattha vÈ pana lekhÈdassanakot|halakÈ bah| 
sannipatanti, tattha Ôhapenti. TaÑ vÈcetvÈ sacepi eko marati, sabbesaÑ 
pÈrÈjikaÑ. Sace bahukÈ maranti, vuttasadisova nayo. VippaÔisÈre pana 
uppanne taÑ potthakaÑ sacepi maÒj|sÈyaÑ gopenti, aÒÒo ca taÑ disvÈ 
nÊharitvÈ puna bah|naÑ dasseti, neva muccanti. TiÔÔhatu maÒj|sÈ, sacepi 
taÑ potthakaÑ nadiyaÑ vÈ samudde vÈ khipanti dhovanti vÈ, 
khaÓÉÈkhaÓÉaÑ vÈ chindanti, aggimhi vÈ jhÈpenti, yÈva sa~ghaÔÔitepi 
duddhote vÈ dujjhÈpite vÈ patte akkharÈni paÒÒÈyanti, tÈva na muccanti. 
YathÈ pana akkharÈni na paÒÒÈyanti, tatheva kate muccantÊti. 

 IdÈni thÈvarapayogassa vibhÈgadassanatthaÑ vuttesu 
opÈtÈdimÈtikÈniddesesu manussaÑ uddissa opÈtaÑ khanatÊti itthannÈmo 
patitvÈ marissatÊti kaÒci manussaÑ uddisitvÈ yattha so ekako vicarati, tattha 
ÈvÈÔaÑ khanati, khanantassa tÈva sacepi jÈtapathaviyÈ1 khanati, 
pÈÓÈtipÈtassa payogattÈ payoge payoge dukkaÔaÑ. YaÑ uddissa khanati, 
tassa dukkhuppattiyÈ thullaccayaÑ, maraÓena pÈrÈjikaÑ. AÒÒasmiÑ patitvÈ 
mate anÈpatti. Sace anuddissa “yo koci marissatÊ”ti khato hoti, yattakÈ 
patitvÈ maranti, tattakÈ pÈÓÈtipÈtÈ. Œnantariyavatth|su ca ÈnantariyaÑ, 
thullaccayapÈcittiyavatth|su thullaccayapÈcittiyÈni. 

 Bah| tattha cetanÈ, katamÈya pÈrÈjikaÑ hotÊti? MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ 
tÈva vuttaÑ “ÈvÈÔaÑ gambhÊrato ca ÈyÈmavitthÈrato ca khanitvÈ pamÈÓe 
ÔhapetvÈ tacchetvÈ puÒchitvÈ paÑsupacchiÑ uddharantassa sanniÔÔhÈpikÈ 
atthasÈdhikacetanÈ2 maggÈnantaraphalasadisÈ. Sacepi vassasatassa accayena 
patitvÈ avassaÑ maraÓakasatto hoti, sanniÔÔhÈpikacetanÈyameva 
pÈrÈjikan”ti. MahÈpaccariyaÑ, pana Sa~khepaÔÔhakathÈyaÒca “imasmiÑ 
ÈvÈÔe patitvÈ marissatÊti ekasmimpi kudÈlappahÈre dinne sace koci tattha 
pakkhalito patitvÈ marati, pÈrÈjikameva. SuttantikattherÈ pana 
sanniÔÔhÈpikacetanaÑ3 gaÓhantÊ”ti vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈtapathaviÑ (SyÈ, Ka) 2. AtthasÈdhakacetanÈ (SyÈ, Ka) 
 3. SanniÔÔhÈpakacetanaÑ (SyÈ) 
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 Eko “opÈtaÑ khanitvÈ asukaÑ nÈma ÈnetvÈ idha pÈtetvÈ mÈreyÊ”ti 

aÒÒaÑ ÈÓÈpeti, so taÑ pÈtetvÈ mÈreti, ubhinnaÑ pÈrÈjikaÑ. AÒÒaÑ pÈtetvÈ 

mÈreti, sayaÑ patitvÈ marati, aÒÒo attano dhammatÈya patitvÈ marati, 

sabbattha visa~keto hoti, m|laÔÔho muccati. “Asuko asukaÑ ÈnetvÈ idha 

mÈressatÊ”ti khatepi eseva nayo. MaritukÈmÈ idha marissantÊti khanati, 

ekassa maraÓe pÈrÈjikaÑ. Bah|naÑ maraÓe akusalarÈsi. MÈtÈpit|naÑ 

maraÓe ÈnantariyaÑ, thullaccayapÈcittiyavatth|su thullaccayapÈcittiyÈni. 

 “Ye keci mÈretukÈmÈ, te idha pÈtetvÈ mÈressantÊ”ti khanati, tattha 

pÈtetvÈ mÈrenti, ekasmiÑ mate pÈrÈjikaÑ, bah|su akusalarÈsi, 

ÈnantariyÈdivatth|su ÈnantariyÈdÊni. Idheva arahantÈpi sa~gahaÑ gacchanti, 

purimanaye pana “tesaÑ maritukÈmatÈya patanaÑ natthÊ”ti te na 

sa~gayhanti. DvÊsupi nayesu attano dhammatÈya patitvÈ mate visa~keto. 

“Ye keci attano verike ettha pÈtetvÈ mÈressantÊ”ti khanati, tattha ca verikÈ 

verike pÈtetvÈ mÈrenti, ekasmiÑ mÈrite pÈrÈjikaÑ, bah|su akusalarÈsi. 

MÈtari vÈ pitari vÈ arahante vÈ verikehi ÈnetvÈ tattha mÈrite ÈnantariyaÑ. 

Attano dhammatÈya patitvÈ matesu visa~keto. 

 Yo pana “maritukÈmÈ vÈ amaritukÈmÈ vÈ mÈretukÈmÈ vÈ amÈretukÈmÈ 

vÈ ye keci ettha patitÈ vÈ pÈtitÈ vÈ marissantÊ”ti sabbathÈpi anuddisseva 

khanati. Yo yo marati, tassa tassa maraÓena yathÈnur|paÑ kammaÒca 

phusati, ÈpattiÒca Èpajjati. Sace gabbhinÊ patitvÈ sagabbhÈ marati, dve 

pÈÓÈtipÈtÈ. Gabbhoyeva vinassati, eko. Gabbho na vinassati, mÈtÈ marati, 

ekoyeva. Corehi anubaddho patitvÈ marati, opÈtakhanakasseva pÈrÈjikaÑ. 

CorÈ tattha pÈtetvÈ mÈrenti, pÈrÈjikameva. Tattha patitaÑ bahi nÊharitvÈ 

mÈrenti, pÈrÈjikameva. KasmÈ? OpÈte patitappayogena gahitattÈ. OpÈtato 

nikkhamitvÈ teneva ÈbÈdhena marati, pÈrÈjikameva. Bah|ni vassÈni 

atikkamitvÈ puna kupitena tenevÈbÈdhena marati, pÈrÈjikameva. OpÈte 

patanappaccayÈ uppannarogena gilÈnasseva aÒÒo rogo uppajjati, opÈtarogo 
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balavataro hoti, tena matepi opÈtakhanako na muccati. Sace pacchÈ 
uppannarogo bala vÈ hoti, tena mate muccati. Ubhohi mate na muccati. 
OpÈte opapÈtikamanusso nibbattitvÈ uttarituÑ asakkonto marati, 
pÈrÈjikameva. ManussaÑ uddissa khate yakkhÈdÊsu patitvÈ matesu anÈpatti. 
YakkhÈdayo uddissa khate manussÈdÊsu marantesupi eseva nayo. 
YakkhÈdayo uddissa khanantassa pana khananepi tesaÑ dukkhappattiyampi 
dukkaÔameva. MaraÓe vatthuvasena thullaccayaÑ vÈ pÈcittiyaÑ vÈ. 
Anuddissa khate opÈte yakkhar|pena vÈ petar|pena vÈ patati, 
tiracchÈnar|pena marati. Patanar|paÑ pamÈÓaÑ, tasmÈ thullaccayanti 
Upatissatthero. MaraÓar|paÑ pamÈÓaÑ, tasmÈ pÈcittiyanti 
Phussadevatthero. TiracchÈnar|pena patitvÈ yakkhapetar|pena matepi eseva 
nayo. 

 OpÈtakhanako opÈtaÑ aÒÒassa vikkiÓÈti vÈ, mudhÈ vÈ deti, yo yo 
patitvÈ marati, tappaccayÈ tasseva Èpatti ca kammabaddho ca. Yena laddho, 
so niddoso. Atha sopi “evaÑ patitÈ uttarituÑ asakkontÈ na nassissanti, su-
uddharÈ1 vÈ na bhavissantÊ”ti taÑ opÈtaÑ gambhÊrataraÑ vÈ uttÈnataraÑ vÈ 
dÊghataraÑ vÈ rassataraÑ vÈ vitthatataraÑ vÈ sambÈdhataraÑ vÈ karoti, 
ubhinnampi Èpatti ca kammabaddho ca. “Bah| marantÊ”ti vippaÔisÈre 
uppanne opÈtaÑ paÑsunÈ p|reti, sace koci paÑsumhi patitvÈ marati, 
p|retvÈpi m|laÔÔho na muccati. Deve vassante kaddamo hoti, tattha laggitvÈ 
matepi2. Rukkho vÈ patanto, vÈto vÈ vassodakaÑ vÈ paÑsuÑ harati, 
kandam|latthaÑ vÈ pathaviÑkhanantÈ tattha ÈvÈÔaÑ karonti. Tattha sace 
koci laggitvÈ vÈ patitvÈ vÈ marati, m|laÔÔho na muccati. TasmiÑ pana okÈse 
mahantaÑ taÄÈkaÑ vÈ pokkharaÓiÑ vÈ kÈretvÈ cetiyaÑ vÈ patiÔÔhÈpetvÈ, 
bodhiÑ vÈ ropetvÈ, ÈvÈsaÑ vÈ sakaÔamaggaÑ vÈ kÈretvÈ muccati. YadÈpi 
thiraÑ katvÈ p|rite opÈte rukkhÈdÊnaÑ m|lÈni m|lehi saÑsibbitÈni honti, 
jÈtapathavÊ3 jÈtÈ, tadÈpi muccati. Sacepi nadÊ ÈgantvÈ opÈtaÑ harati, evampi 
muccatÊti. AyaÑ tÈva opÈtakathÈ. 

 OpÈtasseva pana anulomesu pÈsÈdÊsupi yo tÈva pÈsaÑ oÉÉeti “ettha 
bajjhitvÈ sattÈ marissantÊ”ti, avassaÑ bajjhanakasattÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Su-uddhÈrÈ (?) 2. Matepi pÈrÈjikameva (Ka) 3. JÈtapathavÊ vÈ (SÊ) 
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vasena hatthÈ muttamatte pÈrÈjikÈnantariyathullaccayapÈcittiyÈni 
veditabbÈni. Uddissa kate yaÑ uddissa oÉÉito, tato aÒÒesaÑ bandhane 
anÈpatti. PÈse m|lena vÈ mudhÈ vÈ dinnepi m|laÔÔhasseva kammabaddho, 
sace yena laddho, so uggaÄitaÑ vÈ pÈsaÑ saÓÔhapeti, passena vÈ gacchante 
disvÈ vatiÑ katvÈ sammukhe paveseti, thaddhataraÑ vÈ pÈsayaÔÔhiÑ Ôhapeti, 
daÄhataraÑ vÈ pÈsarajjuÑ bandhati, thirataraÑ vÈ khÈÓukaÑ ÈkoÔeti, ubhopi 
na muccanti. Sace vippaÔisÈre uppanne pÈsaÑ uggaÄÈpetvÈ gacchati, taÑ 
disvÈ puna aÒÒe saÓÔhapenti, baddhÈ baddhÈ maranti, m|laÔÔho na muccati. 

 Sace pana tena pÈsayaÔÔhi sayaÑ akatÈ hoti, gahitaÔÔhÈne ÔhapetvÈ 
muccati, tatthajÈtakayaÔÔhiÑ chinditvÈ muccati. SayaÑkatayaÔÔhiÑ pana 
gopentopi na muccati. Yadi hi taÑ aÒÒo gaÓhitvÈ pÈsaÑ saÓÔhapeti, 
tappaccayÈ marantesu m|laÔÔho na muccati. Sace taÑ jhÈpetvÈ alÈtaÑ katvÈ 
chaÉÉeti, tena alÈtena pahÈraÑ laddhÈ marantesupi na muccati. Sabbaso 
pana jhÈpetvÈ vÈ nÈsetvÈ vÈ muccati. PÈsarajjumpi aÒÒehi ca vaÔÔitaÑ 
gahitaÔÔhÈne ÔhapetvÈ muccati. Rajjuke labhitvÈ sayaÑ vaÔÔitaÑ ubbaÔÔetvÈ, 
vÈke labhitvÈ vaÔÔitaÑ hÊraÑ hÊraÑ katvÈ muccati. AraÒÒato pana sayaÑ 
vÈke ÈharitvÈ vaÔÔitaÑ gopentopi na muccati. Sabbaso pana jhÈpetvÈ vÈ 
nÈsetvÈ vÈ muccati. 

 Ad|halaÑ sajjento cat|su pÈdesu ad|halamaÒcaÑ ÔhapetvÈ pÈsÈÓe 
Èropeti, payoge payoge dukkaÔaÑ. SabbasajjaÑ katvÈ hatthato muttamatte 
avassaÑ ajjhottharitabbakasattÈnaÑ vasena uddissakÈnuddissakÈnur|pena 
pÈrÈjikÈdÊni veditabbÈni. Ad|hale m|lena vÈ mudhÈ vÈ dinnepi 
m|laÔÔhasseva kammabaddho. Sace yena laddhaÑ, so patitaÑ vÈ ukkhipati, 
aÒÒepi pÈsÈÓe ÈropetvÈ garukataraÑ vÈ karoti, passena vÈ gacchante disvÈ 
vatiÑ katvÈ ad|hale paveseti, ubhopi na muccanti. Sacepi vippaÔisÈre 
uppanne ad|halaÑ pÈtetvÈ gacchati, taÑ disvÈ aÒÒo saÓÔhapeti, m|laÔÔho na 
muccati. PÈsÈÓe pana gahitaÔÔhÈne ÔhapetvÈ, ad|halapÈde ca pÈsayaÔÔhiyaÑ 
vuttanayena gahitaÔÔhÈne vÈ ÔhapetvÈ, jhÈpetvÈ vÈ muccati. 

 S|laÑ ropentassÈpi sabbasajjaÑ katvÈ hatthato muttamatte s|lamukhe 
patitvÈ avassaÑ maraÓakasattÈnaÑ vasena uddissÈnuddissÈnur|pato 
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pÈrÈjikÈdÊni veditabbÈni, s|le m|lena vÈ mudhÈ vÈ dinnepi m|laÔÔhasseva 
kammabaddho, sace yena laddhaÑ, so “ekappahÈreneva marissantÊ”ti 
tikhiÓataraÑ vÈ karoti, “dukkhaÑ marissantÊ”ti kuÓÔhataraÑ vÈ karoti, 
“uccan”ti sallakkhetvÈ nÊcataraÑ vÈ “nÊcan”ti sallakkhetvÈ uccataraÑ vÈ 
puna ropeti, va~kaÑ vÈ ujukaÑ, ati-ujukaÑ vÈ ÊsakaÑ poÓaÑ karoti, ubhopi 
na muccanti. Sace pana “aÔÔhÈne Ôhitan”ti aÒÒasmiÑ ÔhÈne Ôhapeti, taÑ ce 
mÈraÓatthÈya Èdito pabhuti pariyesitvÈ kataÑ hoti, m|laÔÔho na muccati. 
ApariyesitvÈ pana katameva labhitvÈ ropite m|laÔÔho muccati. VippaÔisÈre 
uppanne pÈsayaÔÔhiyaÑ vuttanayena gahitaÔÔhÈne vÈ ÔhapetvÈ, jhÈpetvÈ vÈ 
muccati. 
 
 177. Apassene satthaÑ vÈti ettha apassenaÑ nÈma niccaparibhogo 
maÒco vÈ pÊÔhaÑ vÈ apassenaphalakaÑ vÈ divÈÔÔhÈne nisÊdantassa1 
apassenakatthambho vÈ tatthajÈtakarukkho vÈ ca~kame apassÈya tiÔÔhantassa 
Èlambanarukkho vÈ ÈlambanaphalakaÑ vÈ, sabbampetaÑ2 
apassayanÊyaÔÔhena3 apassenaÑ nÈma, tasmiÑ apassene yathÈ apassayantaÑ 
vijjhati vÈ chindati vÈ, tathÈ katvÈ vÈsipharasusatti-ÈrakaÓÔakÈdÊnaÑ 
aÒÒataraÑ satthaÑ Ôhapeti, dukkaÔaÑ. DhuvaparibhogaÔÔhÈne nirÈsa~kassa 
nisÊdato vÈ nipajjato vÈ apassayantassa vÈ satthasamphassapaccayÈ 
dukkhuppattiyÈ thullaccayaÑ, maraÓena pÈrÈjikaÑ. TaÑ ce aÒÒopi tassa 
veribhikkhu vihÈracÈrikaÑ caranto disvÈ “imassa maÒÒe maraÓatthÈya idaÑ 
nikkhittaÑ, sÈdhu suÔÔhu marat|”ti abhinandanto gacchati, dukkaÔaÑ. Sace 
pana sopi tattha “evaÑ kate sukataÑ bhavissatÊ”ti tikhiÓatarÈdikaraÓena4 
kiÒci kammaÑ karoti, tassÈpi pÈrÈjikaÑ. Sace pana “aÔÔhÈne Ôhitan”ti 
uddharitvÈ aÒÒasmiÑ ÔhÈne Ôhapeti, tadatthameva katvÈ Ôhapite m|laÔÔho na 
muccati. PÈkatikaÑ labhitvÈ ÔhapitaÑ hoti, muccati. TaÑ apanetvÈ aÒÒaÑ 
tikhiÓataraÑ Ôhapeti, m|laÔÔho muccateva. 

 Visamakkhanepi yÈva maraÓÈbhinandane dukkaÔaÑ, tÈva eseva nayo. 
Sace pana sopi “khuddakaÑ visamaÓÉalan”ti sallakkhetvÈ mahantataraÑ vÈ5 
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 1. Nisinnassa (Ka) 2. SabbametaÑ (Ka) 3. ApassanÊyaÔÔhena (SyÈ) 
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karoti, mahantaÑ vÈ “atirekaÑ hotÊ”ti khuddakaÑ karoti, tanukaÑ vÈ 
bahalaÑ, bahalaÑ vÈ tanukaÑ karoti, agginÈ tÈpetvÈ heÔÔhÈ vÈ upari vÈ 
saÒcÈreti, tassÈpi pÈrÈjikaÑ. “IdaÑ aÔÔhÈne Ôhitan”ti sabbameva tacchetvÈ 
puÒchitvÈ aÒÒasmiÑ ÔhÈne Ôhapeti. AttanÈ bhesajjÈni yojetvÈ kate m|laÔÔho 
na muccati, attanÈ akate muccati. Sace pana so “idaÑ visaÑ atiparittan”ti 
aÒÒampi ÈnetvÈ pakkhipati, yassa visena marati, tassa pÈrÈjikaÑ. Sace 
ubhinnampi santakena marati, ubhinnampi pÈrÈjikaÑ. “IdaÑ visaÑ 
nibbisan”ti1 taÑ apanetvÈ attano visameva Ôhapeti, tasseva pÈrÈjikaÑ, 
m|laÔÔho muccati. 

 DubbalaÑ vÈ karotÊti maÒcapÊÔhaÑ aÔaniyÈ heÔÔhÈbhÈge chinditvÈ, 
vidalehi vÈ rajjukehi vÈ yehi vÊtaÑ hoti, te vÈ chinditvÈ appÈvasesameva 
katvÈ heÔÔhÈ ÈvudhaÑ nikkhipati “ettha patitvÈ marissatÊ”ti. 
ApassenaphalakÈdÊnampi ca~kame ÈlambanarukkhaphalakapariyosÈnÈnaÑ 
parabhÈgaÑ chinditvÈ heÔÔhÈ ÈvudhaÑ nikkhipati, sobbhÈdÊsu maÒcaÑ vÈ 
pÊÔhaÑ vÈ apassenaphalakaÑ vÈ ÈnetvÈ Ôhapeti, yathÈ tattha nisinnamatto vÈ 
apassitamatto vÈ patati, sobbhÈdÊsu vÈ saÒcaraÓasetu hoti, taÑ dubbalaÑ 
karoti, evaÑ karontassa karaÓe dukkaÔaÑ. Itarassa dukkhuppattiyÈ 
thullaccayaÑ, maraÓe pÈrÈjikaÑ. BhikkhuÑ ÈnetvÈ sobbhÈdÊnaÑ taÔe Ôhapeti 
“disvÈ bhayena kampento patitvÈ marissatÊ”ti, dukkaÔaÑ. So tattheva patati, 
dukkhuppattiyÈ thullaccayaÑ, maraÓe pÈrÈjikaÑ. SayaÑ vÈ pÈteti, aÒÒena 
vÈ pÈtÈpeti, aÒÒo avutto vÈ attano dhammatÈya pÈteti, amanusso pÈteti, 
vÈtappahÈrena patati, attano dhammatÈya patati, sabbattha maraÓe 
pÈrÈjikaÑ. KasmÈ? Tassa payogena sobbhÈditaÔe ÔhitattÈ. 

 UpanikkhipanaÑ nÈma samÊpe nikkhipanaÑ. Tattha “yo iminÈ asinÈ 
mato, so dhanaÑ vÈ labhatÊ”ti-ÈdinÈ nayena maraÓavaÓÓaÑ vÈ saÑvaÓÓetvÈ 
“iminÈ maraÓatthikÈ marantu, mÈraÓatthikÈ mÈrent|”ti vÈ vatvÈ asiÑ 
upanikkhipati, tassa upanikkhipane dukkaÔaÑ. MaritukÈmo vÈ tena attÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Nibbiriyanti (SÊ, SyÈ) 
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paharatu, mÈretukÈmo vÈ aÒÒaÑ paharatu, ubhayathÈpi parassa 
dukkhuppattiyÈ upanikkhepakassa thullaccayaÑ, maraÓe pÈrÈjikaÑ. 
Anuddissa nikkhitte bah|naÑ maraÓe akusalarÈsi. PÈrÈjikÈdivatth|su 
pÈrÈjikÈdÊni. VippaÔisÈre uppanne asiÑ gahitaÔÔhÈne ÔhapetvÈ muccati. 
KiÓitvÈ gahito hoti, asisÈmikÈnaÑ asiÑ, yesaÑ hatthato m|laÑ gahitaÑ, 
tesaÑ m|laÑ datvÈ muccati. Sace lohapiÓÉiÑ vÈ phÈlaÑ vÈ kudÈlaÑ vÈ 
gahetvÈ asi kÈrÈpito hoti, yaÑ bhaÓÉaÑ gahetvÈ kÈrito, tadeva katvÈ 
muccati. Sace kudÈlaÑ gahetvÈ kÈritaÑ vinÈsetvÈ phÈlaÑ karoti, phÈlena 
pahÈraÑ labhitvÈ marantesupi pÈÓÈtipÈtato na muccati. Sace pana lohaÑ 
samuÔÔhÈpetvÈ upanikkhipanatthameva kÈrito hoti, arena1 ghaÑsitvÈ 
cuÓÓavicuÓÓaÑ katvÈ vippakiÓÓe muccati. Sacepi saÑvaÓÓanÈpotthako viya 
bah|hi ekajjhÈsayehi kato hoti, potthake vuttanayeneva 
kammabaddhavinicchayo veditabbo. Esa nayo sattibheÓÉÊsu2. LaguÄe3 
pÈsayaÔÔhisadiso vinicchayo. TathÈ pÈsÈÓe. Satthe asisadisova. VisaÑ vÈti 
visaÑ upanikkhipantassa vatthuvasena uddissÈnuddissÈnur|pato 
pÈrÈjikÈdivatth|su pÈrÈjikÈdÊni veditabbÈni. KiÓitvÈ Ôhapite purimanayena 
paÔipÈkatikaÑ katvÈ muccati, sayaÑ bhesajjehi yojite avisaÑ katvÈ muccati. 
RajjuyÈ pÈsarajjusadisova vinicchayo. 

 Bhesajje yo bhikkhu veribhikkhussa pajjarake vÈ visabhÈgaroge vÈ 
uppanne asappÈyÈnipi sappi-ÈdÊni sappÈyÈnÊti maraÓÈdhippÈyo deti, aÒÒaÑ 
vÈ kiÒci kandam|laphalaÑ, tassa evaÑ bhesajjadÈne dukkaÔaÑ. Parassa 
dukkhuppattiyaÑ, maraÓe ca thullaccayapÈrÈjikÈni, Ènantariyavatthumhi 
Ènantariyanti veditabbaÑ. 
 
 178. R|p|pahÈre upasaÑharatÊti paraÑ vÈ amanÈpar|paÑ tassa samÊpe 
Ôhapeti, attanÈ vÈ yakkhapetÈdivesaÑ gahetvÈ tiÔÔhati, tassa 
upasaÑhÈramatte dukkaÔaÑ. Parassa taÑ r|paÑ disvÈ bhayuppattiyaÑ 
thullaccayaÑ, maraÓe pÈrÈjikaÑ. Sace pana tadeva r|paÑ ekaccassa 
manÈpaÑ hoti, alÈbhakena ca sussitvÈ marati, visa~keto. ManÈpiyepi eseva 
nayo. Tattha pana 
______________________________________________________________ 
 1. Œrena (SyÈ) 2. SattibhindÊsu (SyÈ) 3. S|lalaguÄesu (SyÈ) 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 59 

visesena itthÊnaÑ purisar|paÑ purisÈnaÒca itthir|paÑ manÈpaÑ, taÑ 
ala~karitvÈ upasaÑharati, diÔÔhamattakameva karoti, aticiraÑ passitumpi na 
deti. Itaro alÈbhakena sussitvÈ marati, pÈrÈjikaÑ. Sace uttasitvÈ marati, 
visa~keto. Atha pana uttasitvÈ vÈ alÈbhakena vÈti avicÈretvÈ “kevalaÑ 
passitvÈ marissatÊ”ti upasaÑharati, uttasitvÈ vÈ sussitvÈ vÈ mate 
pÈrÈjikameva. Etenev|pÈyena sadd|pahÈrÈdayopi veditabbÈ. KevalaÒhettha 
amanussasaddÈdayo utrÈsajanakÈ amanÈpasaddÈ, purisÈnaÑ itthisadda 
madhuragandhabbasaddÈdayo cittassÈdakarÈ manÈpasaddÈ. Himavante 
visarukkhÈnaÑ m|lÈdigandhÈ, kuÓapagandhÈ ca amanÈpagandhÈ, 
kÈÄÈnusÈrÊm|lagandhÈdayo manÈpagandhÈ. PaÔikk|lam|larasÈdayo 
amanÈparasÈ, appaÔikk|lam|larasÈdayo manÈparasÈ. 
VisaphassamahÈkacchuphassÈdayo amanÈpaphoÔÔhabbÈ, 
cÊnapaÔahaÑsapupphat|likaphassÈdayo manÈpaphoÔÔhabbÈti veditabbÈ. 

 Dhamm|pahÈre dhammoti desanÈdhammo veditabbo. DesanÈvasena vÈ 
niraye ca sagge ca vipattisampattibhedaÑ dhammÈrammaÓameva. 
NerayikassÈti bhinnasaÑvarassa katapÈpassa niraye nibbattanÈrahassa 
sattassa paÒcavidhabandhanakammakÈraÓÈdinirayakathaÑ katheti. TaÑ ce 
sutvÈ so uttasitvÈ marati, kathikassa pÈrÈjikaÑ. Sace pana so sutvÈpi attano 
dhammatÈya marati, anÈpatti. “IdaÑ sutvÈ evar|paÑ pÈpaÑ na karissati 
oramissati viramissatÊ”ti nirayakathaÑ katheti, taÑ sutvÈ itaro uttasitvÈ 
marati, anÈpatti. Saggakathanti devanÈÔakÈdÊnaÑ, NandanavanÈdÊnaÒca 
sampattikathaÑ, taÑ sutvÈ itaro saggÈdhimutto sÊghaÑ taÑ sampattiÑ 
pÈpuÓitukÈmo satthÈharaÓa visakhÈdana ÈhÈrupaccheda 
assÈsapassÈsasannirundhanÈdÊhi dukkhaÑ uppÈdeti, kathikassa 
thullaccayaÑ. Marati, pÈrÈjikaÑ. Sace pana so sutvÈpi yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ 
attano dhammatÈya marati, anÈpatti. “ImaÑ sutvÈ puÒÒÈni karissatÊ”ti 
katheti, taÑ sutvÈ itaro adhimutto kÈlaÑ kÈroti, anÈpatti. 
 
 179. ŒcikkhanÈyaÑ puÔÔho bhaÓatÊti “bhante kathaÑ mato dhanaÑ vÈ 
labhati, sagge vÈ upapajjatÊ”ti evaÑ pucchito bhaÓati. 

 AnusÈsaniyaÑ apuÔÔhoti evaÑ apucchito sÈmaÒÒeva bhaÓati. 
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 Sa~ketakammanimittakammÈni adinnÈdÈnakathÈyaÑ vuttanayeneva 
veditabbÈni. 

 EvaÑ nÈnappakÈrato ÈpattibhedaÑ dassetvÈ idÈni anÈpattibhedaÑ 
dassento “anÈpatti asaÒciccÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha asaÒciccÈti “iminÈ 
upakkamena imaÑ mÈremÊ”ti acetetvÈ. EvaÑ hi acetetvÈ katena 
upakkamena pare matepi anÈpatti, vakkhati ca “anÈpatti bhikkhu 
asaÒciccÈ”ti. AjÈnantassÈti “iminÈ ayaÑ marissatÊ”ti ajÈnantassa 
upakkamena pare matepi anÈpatti, vakkhati ca visagatapiÓÉapÈtavatthusmiÑ 
“anÈpatti bhikkhu ajÈnantassÈ”ti. NamaraÓÈdhippÈyassÈti maraÓaÑ 
anicchantassa. Yena hi upakkamena paro marati, tena upakkamena tasmiÑ 
mÈritepi namaraÓÈdhippÈyassa anÈpatti, vakkhati ca “anÈpatti bhikkhu 
namaraÓÈdhippÈyassÈ”ti. UmmattakÈdayo pubbe vuttanayÈ eva. Idha pana 
ÈdikammikÈ aÒÒamaÒÒaÑ jÊvitÈ voropitabhikkh|, tesaÑ anÈpatti, 
avasesÈnaÑ maraÓavaÓÓasaÑvaÓÓanakÈdÊnaÑ ÈpattiyevÈti. 

 
PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

_____ 
 

PakiÓÓakakathÈvaÓÓanÈ 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ sikkhÈpadaÑ tisamuÔÔhÈnaÑ, kÈyacittato ca 
vÈcÈcittato ca kÈyavÈcÈcittato ca samuÔÔhÈti. KiriyaÑ1, saÒÒÈvimokkhaÑ, 
sacittakaÑ, lokavajjaÑ, kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ, akusalacittaÑ, 
dukkhavedanaÑ. Sacepi hi sirisayanaÑ Èr|Äho rajjasampattisukhaÑ 
anubhavanto rÈjÈ “coro deva ÈnÊto”ti vutte “gacchatha naÑ mÈrethÈ”ti 
hasamÈnova bhaÓati, domanassacitteneva bhaÓatÊti veditabbo. 
SukhavokiÓÓattÈ, pana anuppabandhÈbhÈvÈ ca dujjÈnametaÑ puthujjanehÊti. 
 

VinÊtavatthuvaÓÓanÈ 

 180. VinÊtavatthukathÈsu paÔhamavatthusmiÑ kÈruÒÒenÈti bhikkh| tassa 
mahantaÑ gelaÒÒadukkhaÑ disvÈ kÈruÒÒaÑ uppÈdetvÈ “sÊlavÈ tvaÑ 
katakusalo kasmÈ mÊyamÈno bhÈyasi, nanu sÊlavato saggo nÈma2 
maraÓamattapaÔibaddhoyevÈ”ti evaÑ maraÓatthikÈva hutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KiriyÈ (SÊ, SyÈ) 2. Saggo nÈma na dullabho (Ka) 
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maraÓatthikabhÈvaÑ ajÈnantÈ maraÓavaÓÓaÑ saÑvaÓÓesuÑ. Sopi bhikkhu 
tesaÑ saÑvaÓÓanÈya ÈhÈrupacchedaÑ katvÈ antarÈva kÈlamakÈsi. TasmÈ 
ÈpattiÑ ÈpannÈ. VohÈravasena pana vuttaÑ “kÈruÒÒena maraÓavaÓÓaÑ 
saÑvaÓÓesun”ti. TasmÈ idÈnipi paÓÉitena bhikkhunÈ gilÈnassa bhikkhuno 
evaÑ maraÓavaÓÓo na saÑvaÓÓetabbo. Sace hi tassa saÑvaÓÓanaÑ sutvÈ 
ÈhÈrupacchedÈdinÈ upakkamena ekajavanavÈrÈvasesepi ÈyusmiÑ antarÈ 
kÈlaÑ karoti, iminÈva mÈrito hoti. IminÈ pana nayena anusiÔÔhi dÈtabbÈ 
“sÊlavato nÈma anacchariyÈ maggaphaluppatti, tasmÈ vihÈrÈdÊsu ÈsattiÑ 
akatvÈ BuddhagataÑ, dhammagataÑ, saÑghagataÑ, kÈyagataÒca satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ manasikÈre appamÈdo kÈtabbo”ti. MaraÓavaÓÓe ca 
saÑvaÓÓitepi yo1 tÈya saÑvaÓÓanÈya kaÒci upakkamaÑ akatvÈ attano 
dhammatÈya yathÈyunÈ yathÈnusandhinÈva2 marati, tappaccayÈ 
saÑvaÓÓanako ÈpattiyÈ na kÈretabboti. (1) 

 DutiyavatthusmiÑ na ca bhikkhave appaÔivekkhitvÈti ettha kÊdisaÑ 
ÈsanaÑ paÔivekkhitabbaÑ, kÊdisaÑ na paÔivekkhitabbaÑ? YaÑ suddhaÑ 
Èsanameva hoti apaccattharaÓakaÑ, yaÒca ÈgantvÈ ÔhitÈnaÑ passataÑyeva 
attharÊyati, taÑ nappaccavekkhitabbaÑ, nisÊdituÑ vaÔÔati. Yampi manussÈ 
sayaÑ hatthena akkamitvÈ “idha bhante nisÊdathÈ”ti denti, tasmimpi vaÔÔati. 
Sacepi paÔhamamevÈgantvÈ nisinnÈ pacchÈ uddhaÑ vÈ adho vÈ sa~kamanti, 
paccavekkhaÓakiccaÑ natthi. Yampi tanukena vatthena yathÈ talaÑ dissati, 
evaÑ paÔicchannaÑ hoti, tasmimpi paccavekkhaÓakiccaÑ natthi. YaÑ pana 
paÔikacceva3 pÈvÈrakojavÈdÊhi atthataÑ hoti, taÑ hatthena parÈmasitvÈ 
sallakkhetvÈ nisÊditabbaÑ. MahÈpaccariyaÑ pana “ghanasÈÔakenÈpi atthate 
yasmiÑ vali na paÒÒÈyati, taÑ nappaÔivekkhitabban”ti vuttaÑ. (2) 

 MusalavatthusmiÑ asaÒciccoti avadhakacetano, viraddhapayogo hi so. 
TenÈha “asaÒcicco ahan”ti. Udukkhalavatthu uttÈnameva. 
VuÉÉhapabbajitavatth|su paÔhamavatthusmiÑ “bhikkhusaÑghassa 
paÔibaddhaÑ4 mÈ akÈsÊ”ti paÓÈmesi. DutiyavatthusmiÑ saÑghamajjhepi 
gaÓamajjhepi “Mahallakattherassa putto”ti vuccamÈno tena vacanena 
aÔÔiyamÈno “maratu ayan”ti paÓÈmesi. TatiyavatthusmiÑ tassa 
dukkhuppÈdanena thullaccayaÑ. (3-7) 
______________________________________________________________ 
 1. So (SÊ) 2. YathÈnusandhinÈ ca (SÊ, SyÈ) 
 3. PaÔigacceva (SÊ) 4. PaÔibandhaÑ paÔibuddhaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 181. Tato parÈni tÊÓi vatth|ni uttÈnatthÈneva. 
VisagatapiÓÉapÈtavatthusmiÑ sÈraÓÊyadhammap|rako so bhikkhu, 
aggapiÓÉaÑ sabrahmacÈrÊnaÑ datvÈva bhuÒjati. Tena vuttaÑ “aggakÈrikaÑ 
adÈsÊ”ti. AggakÈrikanti aggakiriyaÑ, paÔhamaÑ laddhapiÓÉapÈtaÑ, 
aggaggaÑ vÈ paÓÊtapaÓÊtaÑ piÓÉapÈtanti attho. YÈ pana tassa dÈnasa~khÈtÈ 
aggakiriyÈ, sÈ na sakkÈ dÈtuÑ. PiÓÉapÈtaÑ hi so therÈsanato paÔÔhÈya adÈsi. 
Te bhikkh|ti te therÈsanato paÔÔhÈya paribhuttapiÓÉapÈtÈ bhikkh|, te kira 
sabbepi kÈlamakaÑsu. Sesamettha uttÈnameva. Assaddhesu pana 
micchÈdiÔÔhikesu kulesu sakkaccaÑ paÓÊtabhojanaÑ labhitvÈ 
anupaparikkhitvÈ neva attanÈ paribhuÒjitabbaÑ, na paresaÑ dÈtabbaÑ. 
Yampi ÈbhidosikaÑ bhattaÑ vÈ khajjakaÑ vÈ tato labhati, tampi na 
paribhuÒjitabbaÑ. Apihitavatthumpi hi sappavicchikÈdÊhi adhisayitaÑ 
chaÉÉanÊyadhammaÑ, tÈni kulÈni denti. GandhahaliddÈdimakkhitopi tato 
piÓÉapÈto na gahetabbo. SarÊre rogaÔÔhÈnÈni puÒchitvÈ Ôhapitabhattampi hi 
tÈni dÈtabbaÑ maÒÒantÊti. (8-11) 

 VÊmaÑsanavatthusmiÑ vÊmaÑsamÈno dve vÊmaÑsati “sakkoti nu kho 
idaÑ mÈretuÑ, no”ti visaÑ vÈ vÊmaÑsati, “mareyya nu kho ayaÑ imaÑ 
visaÑ khÈditvÈ, no”ti puggalaÑ vÈ. UbhayathÈpi vÊmaÑsÈdhippÈyena dinne 
maratu vÈ mÈ vÈ, thullaccayaÑ. “IdaÑ visaÑ etaÑ mÈret|”ti vÈ “imaÑ 
visaÑ khÈditvÈ ayaÑ marat|”ti vÈ evaÑ dinne pana sace marati, pÈrÈjikaÑ, 
no ce, thullaccayaÑ. (12) 
 
 182-3. Ito parÈni tÊÓi silÈvatth|ni, tÊÓi iÔÔhakavÈsigopÈnasÊvatth|ni ca 
uttÈnatthÈneva. Na kevalaÒca silÈdÊnaÑyeva vasena ayaÑ 
ÈpattÈnÈpattibhedo hoti, daÓÉamuggaranikhÈdanavemÈdÊnampi vasena 
hotiyeva, tasmÈ PÈÄiyaÑ anÈgatampi Ègatanayeneva veditabbaÑ. (13-24) 

 AÔÔakavatth|su aÔÔakoti vehÈsamaÒco vuccati, yaÑ 
setakammamÈlÈkammalatÈkammÈdÊnaÑ atthÈya bandhanti. Tattha Èvuso 
atraÔÔhito bandhÈhÊti maraÓÈdhippÈyo yattha Ôhito patitvÈ khÈÓunÈ vÈ 
bhijjeyya, sobbhapapÈtÈdÊsu vÈ mareyya, tÈdisaÑ ÔhÈnaÑ sandhÈyÈha. Ettha 
ca koci upari ÔhÈnaÑ niyÈmeti “ito patitvÈ marissatÊ”ti, koci heÔÔhÈ ÔhÈnaÑ 
“idha patitvÈ marissatÊ”ti, koci ubhayampi “ito idha 
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patitvÈ marissatÊ”ti. Tatra yo upari niyamitaÔÔhÈnÈ apatitvÈ aÒÒato patati, 
heÔÔhÈ niyamitaÔÔhÈne vÈ apatitvÈ aÒÒattha patati, ubhayaniyÈme vÈ 
yaÑkiÒci ekaÑ virÈdhetvÈ patati, tasmiÑ mate visa~ketattÈ anÈpatti. 
VihÈracchÈdanavatthusmimpi eseva nayo. (25-30) 

 AnabhirativatthusmiÑ so kira bhikkhu kÈmavitakkÈdÊnaÑ 
samudÈcÈraÑ disvÈ nivÈretuÑ asakkonto sÈsane anabhirato 
gihibhÈvÈbhimukho jÈto. Tato cintesi “yÈva sÊlabhedaÑ na pÈpuÓÈmi, tÈva 
marissÈmÊ”ti. Atha taÑ pabbataÑ abhiruhitvÈ papÈte papatanto aÒÒataraÑ 
vilÊvakÈraÑ ottharitvÈ mÈresi. VilÊvakÈranti veÓukÈraÑ. Na ca bhikkhave 
attÈnaÑ pÈtetabbanti na attÈ pÈtetabbo. Vibhattibyattayena panetaÑ vuttaÑ. 
Ettha ca na kevalaÑ na pÈtetabbaÑ, aÒÒenapi yena kenaci upakkamena 
antamaso ÈhÈrupacchedenapi na mÈretabbo. Yopi hi gilÈno vijjamÈne 
bhesajje ca upaÔÔhÈkesu ca maritukÈmo ÈhÈraÑ upacchindati, dukkaÔameva. 
Yassa pana mahÈ-ÈbÈdho cirÈnubandho, bhikkh| upaÔÔhahantÈ kilamanti 
jigucchanti, “kadÈ nu kho gilÈnato muccissÈmÈ”ti aÔÔÊyanti. Sace so “ayaÑ 
attabhÈvo paÔijaggiyamÈnopi na tiÔÔhati, bhikkh| ca kilamantÊ”ti ÈhÈraÑ 
upacchindati, bhesajjaÑ na sevati, vaÔÔati. Yo pana “ayaÑ rogo kharo, 
Èyusa~khÈrÈ na tiÔÔhanti, ayaÒca me visesÈdhigamo hatthappatto viya 
dissatÊ”ti upacchindati, vaÔÔatiyeva. AgilÈnassÈpi uppannasaÑvegassa 
“ÈhÈrapariyesanaÑ nÈma papaÒco, kammaÔÔhÈnameva anuyuÒjissÈmÊ”ti 
kammaÔÔhÈnasÊsena upacchindantassa vaÔÔati. VisesÈdhigamaÑ byÈkaritvÈ 
ÈhÈraÑ upacchindati, na vaÔÔati. SabhÈgÈnaÑ hi lajjÊbhikkh|naÑ kathetuÑ 
vaÔÔati. (31) 

 SilÈvatthusmiÑ davÈyÈti davena hassena, khiÉÉÈyÈti attho. SilÈti 
pÈsÈÓo, na kevalaÒca pÈsÈÓo, aÒÒampi yaÑkiÒci dÈrukhaÓÉaÑ vÈ 
iÔÔhakÈkhaÓÉaÑ vÈ hatthena vÈ yantena vÈ pavijjhituÑ na vaÔÔati. 
CetiyÈdÊnaÑ atthÈya pÈsÈÓÈdayo hasantÈ hasantÈ pavaÔÔentipi khipantipi 
ukkhipantipi, kammasamayoti vaÔÔati. AÒÒampi ÊdisaÑ navakammaÑ vÈ 
karontÈ, bhaÓÉakaÑ vÈ dhovantÈ rukkhaÑ vÈ dhovanadaÓÉakaÑ vÈ 
ukkhipitvÈ pavijjhanti, vaÔÔati. BhattavissaggakÈlÈdÊsu kÈke vÈ soÓe vÈ 
kaÔÔhaÑ vÈ kathalaÑ vÈ khipitvÈ palÈpeti, vaÔÔati. (32) 
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 184. SedanÈdivatth|ni sabbÈneva uttÈnatthÈni. Ettha ca ahaÑ 
kukkuccakoti na gilÈnupaÔÔhÈnaÑ na kÈtabbaÑ, hitakÈmatÈya sabbaÑ 
gilÈnassa balÈbalaÒca ruciÒca sappÈyÈsappÈyaÒca upalakkhetvÈ kÈtabbaÑ. 
(33-47) 
 
 185-7. JÈragabbhinivatthusmiÑ pavutthapatikÈti pavÈsaÑ gatapatikÈ. 
GabbhapÈtananti yena paribhuttena gabbho patati, tÈdisaÑ bhesajjaÑ. Dve 
pajÈpatikavatth|ni uttÈnatthÈneva. GabbhamaddanavatthusmiÑ “madditvÈ 
pÈtehÊ”ti vutte aÒÒena maddÈpetvÈ pÈteti, visa~ketaÑ. “MaddÈpetvÈ 
pÈtÈpehÊ”ti vuttepi sayaÑ madditvÈ pÈteti, visa~ketameva. Manussaviggahe 
pariyÈyo nÈma natthi, tasmÈ “gabbho nÈma maddite patatÊ”ti vutte sÈ sayaÑ 
vÈ maddatu, aÒÒena vÈ maddÈpetvÈ pÈtetu, visa~keto natthi, pÈrÈjikameva. 
TÈpanavatthusmimpi eseva nayo. (48-66) 

 VaÒjhitthivatthusmiÑ vaÒjhitthÊ nÈma yÈ gabbhaÑ na gaÓhÈti. 
GabbhaÑ agaÓhanaka-itthÊ nÈma natthi, yassÈ pana gahitopi gabbho na 
saÓÔhÈti, taÑyeva sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Utusamaye kira sabbitthiyo 
gabbhaÑ gaÓhanti. YÈ panÈyaÑ “vaÒjhÈ”ti vuccati, tassÈ kucchiyaÑ 
nibbattasattÈnaÑ akusalavipÈko sampÈpuÓÈti. Te parittakusalavipÈkena 
gahitapaÔisandhikÈ akusalavipÈkena abhibh|tÈ vinassanti. 
AbhinavapaÔisandhiyaÑyeva hi kammÈnubhÈvena dvÊhÈkÈrehi gabbho na 
saÓÔhÈti vÈtena vÈ pÈÓakehi vÈ, vÈto sosetvÈ antaradhÈpeti, pÈÓakÈ khÈditvÈ. 
Tassa pana vÈtassa pÈÓakÈnaÑ vÈ paÔighÈtÈya bhesajje kate gabbho 
saÓÔhaheyya, so bhikkhu taÑ akatvÈ aÒÒaÑ kharabhesajjaÑ adÈsi. Tena sÈ 
kÈlamakÈsi. BhagavÈ bhesajjassa katattÈ dukkaÔaÑ paÒÒapesi. (67) 

 Dutiyavatthusmimpi eseva nayo. TasmÈ ÈgatÈgatassa parajanassa 
bhesajjaÑ na kÈtabbaÑ, karonto dukkaÔaÑ Èpajjati. PaÒcannaÑ pana 
sahadhammikÈnaÑ kÈtabbaÑ bhikkhussa bhikkhuniyÈ sikkhamÈnÈya 
sÈmaÓerassa sÈmaÓeriyÈti. SamasÊlasaddhÈpaÒÒÈnaÑ hi etesaÑ tÊsu sikkhÈsu 
yuttÈnaÑ bhesajjaÑ akÈtuÑ na labbhati, karontena ca sace tesaÑ atthi, 
tesaÑ santakaÑ gahetvÈ yojetvÈ dÈtabbaÑ. Sace natthi, attano santakaÑ 
kÈtabbaÑ. Sace attanopi natthi, bhikkhÈcÈravattena vÈ 
ÒÈtakapavÈritaÔÔhÈnato vÈ pariyesitabbaÑ, alabhantena gilÈnassa atthÈya 
akataviÒÒattiyÈpi ÈharitvÈ kÈtabbaÑ. 
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 Aparesampi paÒcannaÑ kÈtuÑ vaÔÔati mÈtu pitu tadupaÔÔhÈkÈnaÑ attano 
veyyÈvaccakarassa paÓÉupalÈsassÈti. PaÓÉupalÈso nÈma yo pabbajjÈpekkho 
yÈva pattacÊvaraÑ paÔiyÈdiyati, tÈva vihÈre vasati. Tesu sace mÈtÈpitaro 
issarÈ honti na paccÈsÊsanti, akÈtuÑ vaÔÔati. Sace pana rajjepi ÔhitÈ 
paccÈsÊsanti, akÈtuÑ na vaÔÔati. BhesajjaÑ paccÈsÊsantÈnaÑ bhesajjaÑ 
dÈtabbaÑ, yojetuÑ ajÈnantÈnaÑ yojetvÈ dÈtabbaÑ. SabbesaÑ atthÈya 
sahadhammikesu vuttanayeneva pariyesitabbaÑ. Sace pana mÈtaraÑ vihÈre 
ÈnetvÈ jaggati, sabbaÑ parikammaÑ anÈmasantena kÈtabbaÑ. KhÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ sahatthÈ dÈtabbaÑ. PitÈ pana yathÈ sÈmaÓero, evaÑ sahatthena 
nhÈpanasambÈhanÈdÊni katvÈ upaÔÔhÈtabbo. Ye ca mÈtÈpitaro upaÔÔhahanti 
paÔijagganti, tesampi evameva kÈtabbaÑ. VeyyÈvaccakaro nÈma yo vetanaÑ 
gahetvÈ araÒÒe dÈr|ni vÈ chindati, aÒÒaÑ vÈ kiÒci kammaÑ karoti, tassa 
roge uppanne yÈva ÒÈtakÈ passanti, tÈva bhesajjaÑ kÈtabbaÑ. Yo pana 
bhikkhunissitakova hutvÈ sabbakammÈni karoti, tassa bhesajjaÑ 
kÈtabbameva. PaÓÉupalÈsepi sÈmaÓere viya paÔipajjitabbaÑ. 

 Aparesampi dasannaÑ kÈtuÑ vaÔÔati jeÔÔhabhÈtu kaniÔÔhabhÈtu 
jeÔÔhabhaviniyÈ kaniÔÔhabhaginiyÈ c|ÄamÈtuyÈ mahÈmÈtuyÈ c|Äapituno 
mahÈpituno pitucchÈya mÈtulassÈti. TesaÑ pana sabbesampi karontena 
tesaÑyeva santakaÑ bhesajjaÑ gahetvÈ kevalaÑ yojetvÈ dÈtabbaÑ. Sace 
pana nappahonti yÈcanti ca “detha no bhante, tumhÈkaÑ paÔidassÈmÈ”ti, 
tÈvakÈlikaÑ dÈtabbaÑ. Sacepi na yÈcanti, “amhÈkaÑ bhesajjaÑ atthi, 
tÈvakÈlikaÑ gaÓhathÈ”ti vatvÈ vÈ “yadÈ nesaÑ bhavissati, tadÈ dassantÊ”ti 
ÈbhogaÑ vÈ katvÈ dÈtabbaÑ. Sace paÔidenti, gahetabbaÑ. No ce denti, na 
codetabbÈ. Ete dasa ÒÈtake ÔhapetvÈ aÒÒesaÑ na kÈtabbaÑ. 

 EtesaÑ puttaparamparÈya pana yÈva sattamo kulaparivaÔÔo, tÈva cattÈro 
paccaye ÈharÈpentassa akataviÒÒatti vÈ bhesajjaÑ karontassa vejjakammaÑ 
vÈ kulad|sakÈpatti vÈ na hoti. Sace bhÈtujÈyÈ bhaginisÈmiko vÈ gilÈnÈ honti. 
©ÈtakÈ ce, tesampi vaÔÔati. AÒÒÈtakÈ ce, bhÈtu ca bhaginiyÈ ca katvÈ 
dÈtabbaÑ “tumhÈkaÑ jagganaÔÔhÈne dethÈ”ti. Atha vÈ tesaÑ puttÈnaÑ katvÈ 
dÈtabbaÑ “tumhÈkaÑ 
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mÈtÈpit|naÑ dethÈ”ti. EtenupÈyena sabbapadesupi vinicchayo veditabbo. 

 TesaÑ atthÈya ca sÈmaÓerehi araÒÒato bhesajjaÑ ÈharÈpentena 

ÒÈtisÈmaÓerehi vÈ ÈharÈpetabbaÑ, attano atthÈya vÈ ÈharÈpetvÈ dÈtabbaÑ. 

Tehipi “upajjhÈyassa ÈharÈmÈ”ti vattasÊsena ÈharitabbaÑ. UpajjhÈyassa 

mÈtÈpitaro gilÈnÈ vihÈraÑ Ègacchanti, upajjhÈyo ca disÈpakkanto hoti, 

saddhivihÈrikena upajjhÈyassa santakaÑ bhesajjaÑ dÈtabbaÑ. No ce atthi, 

attano bhesajjaÑ upajjhÈyassa pariccajitvÈ dÈtabbaÑ. Attanopi asante 

vuttanayena pariyesitvÈ upajjhÈyassa santakaÑ katvÈ dÈtabbaÑ. 

UpajjhÈyenapi saddhivihÈrikassa mÈtÈpit|su evameva paÔipajjitabbaÑ. Esa 

nayo ÈcariyantevÈsikesupi. AÒÒopi yo Ègantuko vÈ coro vÈ yuddhaparÈjito 

issaro vÈ ÒÈtakehi pariccatto kapaÓo vÈ gamiyamanusso vÈ gilÈno hutvÈ 

vihÈraÑ pavisati, sabbesaÑ apaccÈsÊsantena bhesajjaÑ kÈtabbaÑ. 

 SaddhaÑ kulaÑ hoti cat|hi paccayehi upaÔÔhÈyakaÑ bhikkhusaÑghassa 

mÈtÈpituÔÔhÈniyaÑ, tatra ce koci gilÈno hoti, tassatthÈya vissÈsena 

“bhesajjaÑ katvÈ bhante dethÈ”ti vadanti, neva dÈtabbaÑ na kÈtabbaÑ. Atha 

pana kappiyaÑ ÒatvÈ evaÑ pucchanti “bhante asukassa nÈma rogassa kiÑ 

bhesajjaÑ karontÊ”ti, “idaÒcidaÒca gahetvÈ karontÊ”ti vattuÑ vaÔÔati. “Bhante 

mayhaÑ mÈtÈ gilÈnÈ, bhesajjaÑ tÈva ÈcikkhathÈ”ti evaÑ pucchite pana na 

ÈcikkhitabbaÑ. AÒÒamaÒÒaÑ pana kathÈ kÈtabbÈ “Èvuso asukassa nÈma 

bhikkhuno imasmiÑ roge kiÑ bhesajjaÑ kariÑs|ti. IdaÒcidaÒca bhante”ti. 

TaÑ sutvÈ itaro mÈtu bhesajjaÑ karoti, vaÔÔateva. 

 MahÈpadumattheropi kira VasabharaÒÒo deviyÈ roge uppanne ekÈya 

itthiyÈ ÈgantvÈ pucchito “na jÈnÈmÊ”ti avatvÈ evameva bhikkh|hi saddhiÑ 

samullapesi1, taÑ sutvÈ tassÈ bhesajjamakaÑsu. V|pasante ca roge 

ticÊvarena, tÊhi ca kahÈpaÓasatehi saddhiÑ bhesajjaca~koÔakaÑ p|retvÈ 

______________________________________________________________ 

 1. Sallapesi (SÊ)  
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ÈharitvÈ therassa pÈdam|le ÔhapetvÈ “bhante pupphap|jaÑ karothÈ”ti 
ÈhaÑsu. Thero “ÈcariyabhÈgo nÈmÈyan”ti kappiyavasena gÈhÈpetvÈ 
pupphap|jaÑ akÈsi. EvaÑ tÈva bhesajje paÔipajjitabbaÑ. (68) 

 Paritte pana “gilÈnassa parittaÑ karotha bhante”ti vutte na kÈtabbaÑ, 
“bhaÓathÈ”ti vutte pana kÈtabbaÑ. Sace pissa evaÑ hoti “manussÈ nÈma na 
jÈnanti akayiramÈne vippaÔisÈrino bhavissantÊ”ti kÈtabbaÑ, “parittodakaÑ 
parittasuttaÑ katvÈ dethÈ”ti vuttena pana tesaÑyeva udakaÑ hatthena 
cÈletvÈ suttaÑ parimajjitvÈ dÈtabbaÑ. Sace vihÈrato udakaÑ attano 
santakaÑ vÈ suttaÑ deti, dukkaÔaÑ. ManussÈ udakaÒca suttaÒca gahetvÈ 
nisÊditvÈ “parittaÑ bhaÓathÈ”ti vadanti, kÈtabbaÑ. No ce jÈnanti, 
ÈcikkhitabbaÑ. Bhikkh|naÑ nisinnÈnaÑ pÈdesu udakaÑ ÈkiritvÈ, suttaÒca 
ÔhapetvÈ gacchanti “parittaÑ karotha, parittaÑ bhaÓathÈ”ti, na pÈdÈ 
apanetabbÈ. ManussÈ hi vippaÔisÈrino honti. AntogÈme gilÈnassatthÈya 
vihÈraÑ pesenti “parittaÑ bhaÓant|”ti, bhaÓitabbaÑ. AntogÈme 
rÈjagehÈdÊsu roge vÈ upaddave vÈ uppanne pakkosÈpetvÈ bhaÓÈpenti, 
ŒÔÈnÈÔiyasuttÈdÊni bhaÓitabbÈni. “ŒgantvÈ gilÈnassa sikkhÈpadÈni dentu, 
dhammaÑ kathentu”, “rÈjantepure vÈ amaccagehe vÈ ÈgantvÈ sikkhÈpadÈni 
dentu, dhammaÑ kathent|”ti pesitepi gantvÈ sikkhÈpadÈni dÈtabbÈni, 
dhammo kathetabbo. “MatÈnaÑ parivÈratthaÑ Ègacchant|”ti pakkosanti, na 
gantabbaÑ. “SÊvathikadassane, asubhadassane ca maraÓassatiÑ 
paÔilabhissÈmÊ”ti kammaÔÔhÈnasÊsena gantuÑ vaÔÔati. EvaÑ paritte 
paÔipajjitabbaÑ. 

 PiÓÉapÈte pana anÈmaÔÔhapiÓÉapÈto kassa dÈtabbo, kassa na dÈtabbo. 
MÈtÈpit|naÑ tÈva dÈtabbo. Sacepi kahÈpaÓagghanako hoti, 
saddhÈdeyyavinipÈtanaÑ natthi. MÈtÈpitu-upaÔÔhÈkÈnaÑ veyyÈvaccakarassa 
paÓÉupalÈsassÈti etesampi dÈtabbo. Tattha paÓÉupalÈsassa thÈlake 
pakkhipitvÈpi dÈtuÑ vaÔÔati. TaÑ ÔhapetvÈ aÒÒesaÑ ÈgÈrikÈnaÑ 
mÈtÈpit|nampi na vaÔÔati. Pabbajitaparibhogo hi ÈgÈrikÈnaÑ cetiyaÔÔhÈniyo. 
Apica anÈmaÔÔhapiÓÉapÈto nÈmesa sampattassa dÈmarikacorassÈpi 
issarassÈpi dÈtabbo. KasmÈ? Te hi adÊyamÈnepi “na dentÊ”ti, ÈmasitvÈ 
dÊyamÈnepi “ucchiÔÔhakaÑ dentÊ”ti kujjhanti, kuddhÈ jÊvitÈpi voropenti, 
sÈsanassÈpi antarÈyaÑ karonti. 
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RajjaÑ patthayamÈnassa vicarato coranÈgassa vatthu cettha kathetabbaÑ. 
EvaÑ piÓÉapÈte paÔipajjitabbaÑ. 

 PaÔisanthÈro1 pana kassa kÈtabbo, kassa na kÈtabbo. PaÔisanthÈro nÈma 
vihÈraÑ sampattassa yassa kassaci Ègantukassa vÈ daliddassa vÈ corassa vÈ 
issarassa vÈ kÈtabboyeva. KathaÑ? ŒgantukaÑ tÈva khÊÓaparibbayaÑ 
vihÈraÑ sampattaÑ disvÈ pÈnÊyaÑ dÈtabbaÑ, pÈdamakkhanatelaÑ 
dÈtabbaÑ. KÈle Ègatassa yÈgubhattaÑ, vikÈle Ègatassa sace taÓÉulÈ atthi, 
taÓÉulÈ dÈtabbÈ. AvelÈyaÑ sampatto2 “gacchÈhÊ”ti na vattabbo, 
sayanaÔÔhÈnaÑ dÈtabbaÑ. SabbaÑ apaccÈsÊsanteneva kÈtabbaÑ. “ManussÈ 
nÈma catupaccayadÈyakÈ, evaÑ sa~gahe kariyamÈne punappunaÑ pasÊditvÈ 
upakÈraÑ karissantÊ”ti cittaÑ na uppÈdetabbaÑ. CorÈnaÑ pana 
saÑghikampi dÈtabbaÑ. 

 PaÔisanthÈrÈnisaÑsadÊpanatthaÒca CoranÈgavatthu, bhÈtarÈ saddhiÑ 
JambudÊpagatassa MahÈnÈgaraÒÒo vatthu, PiturÈjassa rajje catunnaÑ 
amaccÈnaÑ vatthu, Abhayacoravatth|ti evamÈdÊni bah|ni vatth|ni MahÈ-
aÔÔhakathÈyaÑ vitthÈrato vuttÈni. 

 TatrÈyaÑ ekavatthudÊpanÈ–SÊhaÄadÊpe kira Abhayo nÈma coro 
paÒcasataparivÈro ekasmiÑ ÔhÈne khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ samantÈ 
tiyojanaÑ ubbÈsetvÈ3 vasati. AnurÈdhapuravÈsino KadambanadiÑ4 na 
uttaranti, Cetiyagirimagge janasaÒcÈro upacchinno. AthekadivasaÑ coro 
“CetiyagiriÑ vilumpissÈmÊ”ti agamÈsi. ŒrÈmikÈ disvÈ DÊghabhÈÓaka-
abhayattherassa ÈrocesuÑ. Thero “sappiphÈÓitÈdÊni atthÊ”ti pucchi, atthi 
bhanteti. CorÈnaÑ detha, taÓÉulÈ atthÊti, atthi bhante saÑghassatthÈya ÈhaÔÈ 
taÓÉulÈ ca pakkasÈkaÒca goraso cÈti. BhattaÑ sampÈdetvÈ corÈnaÑ dethÈti, 
ÈrÈmikÈ tathÈ kariÑsu. CorÈ bhattaÑ bhuÒjitvÈ “kenÈyaÑ paÔisanthÈro 
kato”ti pucchiÑsu, amhÈkaÑ ayyena AbhayattherenÈti. CorÈ therassa 
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ÈhaÑsu “mayaÑ saÑghassa ca 
______________________________________________________________ 
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cetiyassa ca santakaÑ acchinditvÈ gahessÈmÈti ÈgatÈ, tumhÈkaÑ pana iminÈ 
paÔisanthÈrenamha pasannÈ, ajja paÔÔhÈya vihÈre dhammikÈ rakkhÈ 
amhÈkaÑ ÈyattÈ hotu, nÈgarÈ ÈgantvÈ dÈnaÑ dentu, cetiyaÑ vandant|”ti. 
Tato paÔÔhÈya ca nÈgare dÈnaÑ dÈtuÑ Ègacchante nadÊtÊreyeva 
paccuggantvÈ rakkhantÈ vihÈraÑ nenti, vihÈrepi dÈnaÑ dentÈnaÑ rakkhaÑ 
katvÈ tiÔÔhanti. Tepi bhikkh|naÑ bhuttÈvasesaÑ corÈnaÑ denti. 
GamanakÈlepi te corÈ nadÊtÊraÑ pÈpetvÈ nivattanti. 

 AthekadivasaÑ bhikkhusaÑghe khÊyanakakathÈ uppannÈ “thero 
issaravatÈya saÑghassa santakaÑ corÈnaÑ adÈsÊ”ti. Thero sannipÈtaÑ 
kÈrÈpetvÈ Èha “corÈ saÑghassa pakativattaÒca cetiyasantakaÒca acchinditvÈ 
gaÓhissÈmÈti ÈgamiÑsu, atha tesaÑ mayÈ evaÑ ‘na harissantÊ’ti ettako nÈma 
paÔisanthÈro kato, taÑ sabbampi ekato sampiÓÉetvÈ agghÈpetha, tena 
kÈraÓena aviluttaÑ bhaÓÉaÑ ekato sampiÓÉetvÈ agghÈpethÈ”ti. Tato 
sabbampi therena dinnakaÑ cetiyaghare ekaÑ varapotthakacittattharaÓaÑ 
na agghati. Tato ÈhaÑsu “therena katapaÔisanthÈro sukato, codetuÑ vÈ 
sÈretuÑ vÈ na labbhÈ, gÊvÈ vÈ avahÈro vÈ natthÊ”ti. EvaÑ mahÈnisaÑso 
paÔisanthÈroti sallakkhetvÈ kattabbo paÓÉitena bhikkhunÈti. 

 A~gulipatodakavatthusmiÑ uttantoti kilamanto. AnassÈsakoti nirassÈso. 
ImasmiÑ pana vatthusmiÑ yÈya ÈpattiyÈ bhavitabbaÑ, sÈ “khuddakesu 
niddiÔÔhÈ”ti idha na vuttÈ. (69) 

 Tadanantare vatthusmiÑ ottharitvÈti akkamitvÈ. So kira tehi 
ÈkaÉÉhiyamÈno patito. Eko tassa udaraÑ abhiruhitvÈ nisÊdi, sesÈpi 
pannarasa janÈ pathaviyaÑ ajjhottharitvÈ ad|halapÈsÈÓÈ viya migaÑ 
mÈresuÑ. YasmÈ pana te kammÈdhippÈyÈ, na maraÓÈdhippÈyÈ, tasmÈ 
pÈrÈjikaÑ na vuttaÑ. (70) 

 Bh|tavejjakavatthusmiÑ yakkhaÑ mÈresÊti bh|tavijjÈpÈÔhakÈ 
yakkhagahitaÑ mocetukÈmÈ yakkhaÑ ÈvÈhetvÈ “muÒcÈ”ti vadanti. No ce 
muÒcati, piÔÔhena vÈ mattikÈya vÈ r|paÑ katvÈ hatthapÈdÈdÊni chindanti, 
yaÑ yaÑ tassa chijjati, taÑ taÑ yakkhassa chinnameva hoti. SÊse chinne 
yakkhopi 
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marati, evaÑ sopi mÈresi, tasmÈ thullaccayaÑ vuttaÑ. Na kevalaÒca 
yakkhameva, yopi hi SakkaÑ devarÈjÈnaÑ mÈreyya, sopi thullaccayameva 
Èpajjati. (71) 

 VÈÄayakkhavatthusmiÑ vÈÄayakkhavihÈranti yasmiÑ vihÈre vÈÄo caÓÉo 
yakkho vasati, taÑ vihÈraÑ. Yo hi evar|paÑ vihÈraÑ ajÈnanto kevalaÑ 
vasanatthÈya peseti, anÈpatti. Yo maraÓÈdhippÈyo peseti, so itarassa 
maraÓena pÈrÈjikaÑ, amaraÓena thullaccayaÑ Èpajjati. YathÈ ca 
vÈÄayakkhavihÈraÑ, evaÑ yattha vÈÄasÊhabyagghÈdimigÈ vÈ 
ajagarakaÓhasappÈdayo dÊghajÈtikÈ vÈ vasanti, kaÑ vÈÄavihÈraÑ 
pesentassÈpi ÈpattÈnÈpattibhedo veditabbo. AyaÑ PÈÄimuttakanayo. YathÈ 
ca bhikkhuÑ vÈÄayakkhavihÈraÑ pesentassa, evaÑ vÈÄayakkhampi 
bhikkhusantikaÑ pesentassa ÈpattÈnÈpattibhedo veditabbo. Esa nayo 
vÈÄakantÈrÈdivatth|supi. KevalaÒhettha yasmiÑ kantÈre vÈÄamigÈ vÈ 
dÊghajÈtikÈ vÈ atthi, so vÈÄakantÈro. YasmiÑ corÈ atthi, so corakantÈroti 
evaÑ padatthamattameva nÈnaÑ. ManussaviggahapÈrÈjikaÒca nÈmetaÑ 
saÓhaÑ, pariyÈyakathÈya na muccati, tasmÈ yo vadeyya “asukasmiÑ nÈma 
okÈse coro nisinno, yo tassa sÊsaÑ chinditvÈ Èharati, so rÈjato 
sakkÈravisesaÑ labhatÊ”ti. Tassa cetaÑ vacanaÑ sutvÈ koci taÑ gantvÈ 
mÈreti, ayaÑ pÈrÈjiko hotÊti. (72-80) 
 
 188. TaÑ maÒÒamÈnoti-ÈdÊsu so kira bhikkhu attano veribhikkhuÑ 
mÈretukÈmo cintesi “imaÑ me divÈ mÈrentassa na sukaraÑ bhaveyya 
sotthinÈ gantuÑ, rattiÑ naÑ mÈressÈmÊ”ti sallakkhetvÈ rattiÑ Ègamma 
bah|naÑ sayitaÔÔhÈne taÑ maÒÒamÈno tameva jÊvitÈ voropesi, aparo taÑ 
maÒÒamÈno aÒÒaÑ, aparo aÒÒaÑ tasseva sahÈyaÑ maÒÒamÈno taÑ, aparo 
aÒÒaÑ tasseva sahÈyaÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ tassa sahÈyameva jÊvitÈ 
voropesi. Sabbesampi pÈrÈjikameva. (81-4) 

 Amanussagahitavatth|su paÔhame vatthusmiÑ “yakkhaÑ palÈpessÈmÊ”ti 
pahÈraÑ adÈsi, itaro “na dÈnÈyaÑ virajjhituÑ1 samattho, mÈressÈmi 
______________________________________________________________ 
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nan”ti. Ettha ca namaraÓÈdhippÈyassa anÈpatti vuttÈti. Na ettakeneva 
amanussagahitassa pahÈro dÈtabbo, tÈlapaÓÓaÑ pana parittasuttaÑ vÈ hatthe 
vÈ pÈde vÈ bandhitabbaÑ, RatanasuttÈdÊni parittÈni bhaÓitabbÈni, “mÈ 
sÊlavantaÑ bhikkhuÑ viheÔhehÊ”ti dhammakathÈ kÈtabbÈti. SaggakathÈdÊni 
uttÈnatthÈni. YaÑ hettha vattabbaÑ, taÑ vuttameva. (85-93) 
 
 189. Rukkhacchedanavatthu aÔÔabandhanavatthusadisaÑ. AyaÑ pana 
viseso, yo rukkhena otthatopi1 na marati, sakkÈ ca hoti ekena passena 
rukkhaÑ chetvÈ pathaviÑ vÈ khanitvÈ nikkhamituÑ, hatthe cassa vÈsi vÈ 
kuÔhÈrÊ vÈ atthi, tena api jÊvitaÑ pariccajitabbaÑ, na ca rukkho vÈ 
chinditabbo, na pathavÊ vÈ khanitabbÈ. KasmÈ? EvaÑ karonto hi pÈcittiyaÑ 
Èpajjati, Buddhassa ÈÓaÑ bhaÒjati, na jÊvitapariyantaÑ sÊlaÑ karoti. TasmÈ 
api jÊvitaÑ pariccajitabbaÑ, na ca sÊlanti pariggahetvÈ2 na evaÑ kÈtabbaÑ. 
AÒÒassa pana bhikkhuno rukkhaÑ vÈ chinditvÈ pathaviÑ vÈ khanitvÈ taÑ 
nÊharituÑ vaÔÔati. Sace udukkhalayantakena rukkhaÑ pavaÔÔetvÈ nÊharitabbo 
hoti, taÑyeva rukkhaÑ chinditvÈ udukkhalaÑ gahetabbanti MahÈsumatthero 
Èha. AÒÒampi chinditvÈ gahetuÑ vaÔÔatÊti MahÈpadumatthero. SobbhÈdÊsu 
patitassÈpi nisseÓiÑ bandhitvÈ uttÈraÓe eseva nayo. AttanÈ bh|tagÈmaÑ 
chinditvÈ nisseÓÊ na kÈtabbÈ, aÒÒesaÑ katvÈ uddharituÑ vaÔÔatÊti. (94-6) 
 
 190. DÈyÈlimpanavatth|su dÈyaÑ Èlimpesunti vane aggiÑ adaÑsu. 
Ettha pana uddissÈnuddissavasena 
pÈrÈjikÈnantariyathullaccayapÈcittiyavatth|naÑ anur|pato pÈrÈjikÈdÊni, 
akusalarÈsibhÈvo ca pubbe vuttanayeneva veditabbo. 
“AllatiÓavanappagumbÈdayo3 Éayhant|”ti Èlimpentassa ca pÈcittiyaÑ. 
“Dabb|pakaraÓÈni vinassant|”ti Èlimpentassa dukkaÔaÑ. 
KhiÉÉÈdhippÈyenÈpi dukkaÔanti Sa~khepaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. “YaÑkiÒci 
allasukkhaÑ sa-indriyÈnindriyaÑ Éayhat|”ti Èlimpentassa vatthuvasena 
pÈrÈjikathullaccayapÈcittiyadukkaÔÈni veditabbÈni. 

 PaÔaggidÈnaÑ, pana parittakaraÓaÒca BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ, tasmÈ 
araÒÒe vanakammikehi vÈ dinnaÑ, sayaÑ vÈ uÔÔhitaÑ aggiÑ ÈgacchantaÑ 
disvÈ “tiÓakuÔiyo 
______________________________________________________________ 
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mÈ vinassant|”ti tassa aggino paÔi-aggiÑ dÈtuÑ vaÔÔati, yena saddhiÑ 
Ègacchanto aggi ekato hutvÈ nirupÈdÈno nibbÈti. Parittampi kÈtuÑ vaÔÔati, 
tiÓakuÔikÈnaÑ samantÈ bh|mitacchanaÑ parikhÈkhananaÑ vÈ, yathÈ Ègato 
aggi upÈdÈnaÑ alabhitvÈ nibbÈti. EtaÒca sabbaÑ uÔÔhiteyeva aggismiÑ 
kÈtuÑ vaÔÔati, anuÔÔhite anupasampannehi kappiyavohÈrena kÈretabbaÑ. 
Udakena pana nibbÈpentehi appÈÓakameva udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. (97-9) 
 
 191. ŒghÈtanavatthusmiÑ yathÈ ekappahÈravacane, evaÑ “dvÊhi 
pahÈrehÊ”ti-Èdivacanesupi pÈrÈjikaÑ veditabbaÑ. “DvÊhÊ”ti vutte ca ekena 
pahÈrena mÈritepi khettameva otiÓÓattÈ pÈrÈjikaÑ, tÊhi mÈrite pana 
visa~ketaÑ. Iti yathÈparicchede vÈ paricchedabbhantare vÈ avisa~ketaÑ, 
paricchedÈtikkame pana sabbattha visa~ketaÑ hoti, ÈÓÈpako muccati, 
vadhakasseva doso. YathÈ ca pahÈresu, evaÑ purisesupi “eko mÈret|”ti 
vutte ekeneva mÈrite pÈrÈjikaÑ, dvÊhi mÈrite visa~ketaÑ. “Dve mÈrent|”ti 
vutte ekena vÈ dvÊhi vÈ mÈrite pÈrÈjikaÑ. TÊhi mÈrite visa~ketanti 
veditabbaÑ. Eko sa~gÈme vegena dhÈvato purisassa sÊsaÑ asinÈ chindati, 
asÊsakaÑ kabandhaÑ dhÈvati, tamaÒÒo paharitvÈ pÈteti, kassa pÈrÈjikanti 
vutte upaÉÉhÈ therÈ “gamanupacchedakassÈ”ti ÈhaÑsu. 
Œbhidhammikagodattatthero “sÊsacchedakassÈ”ti. Evar|pÈnipi vatth|ni 
imassa vatthussa atthadÊpane vattabbÈnÊti. (100-1) 
 
 192. TakkavatthusmiÑ aniyametvÈ “takkaÑ pÈyethÈ”ti vutte yaÑ vÈ 
taÑ vÈ takkaÑ pÈyetvÈ mÈrite pÈrÈjikaÑ. NiyametvÈ pana “gotakkaÑ 
mahiÑsatakkaÑ ajikÈtakkan”ti vÈ “sÊtaÑ uÓhaÑ dh|pitaÑ adh|pitan”ti vÈ 
vutte yaÑ vuttaÑ, tato aÒÒaÑ pÈyetvÈ mÈrite visa~ketaÑ. (102) 

 LoÓasovÊrakavatthusmiÑ loÓasovÊrakaÑ nÈma sabbarasÈbhisa~khataÑ 
ekaÑ bhesajjaÑ, taÑ kira karontÈ harÊtakÈmalakavibhÊtakakasÈve, 
sabbadhaÒÒÈni, sabba-aparaÓÓÈni, sattannampi dhaÒÒÈnaÑ odanaÑ 
kadaliphalÈdÊni sabbaphalÈni, vettaketakakhajj|rikaÄÊrÈdayo sabbakaÄÊre, 
macchamaÑsakhaÓÉÈni, anekÈni ca madhuphÈÓitasindhavaloÓatikaÔukÈdÊni1 
bhesajjÈni 
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pakkhipitvÈ kumbhimukhaÑ limpitvÈ ekaÑ vÈ dve vÈ tÊÓi vÈ saÑvaccharÈni 
Ôhapenti, taÑ paripaccitvÈ jamburasavaÓÓaÑ hoti. 
VÈtakÈsakuÔÔhapaÓÉubhagandarÈdÊnaÑ siniddhabhojanaÑ, bhuttÈnaÒca 
uttarapÈnaÑ bhattajÊraÓakabhesajjaÑ tÈdisaÑ natthi. TaÑ panetaÑ 
bhikkh|naÑ pacchÈbhattampi vaÔÔati, gilÈnÈnaÑ pÈkatikameva, agilÈnÈnaÑ 
pana udakasambhinnaÑ pÈnaparibhogenÈti. (103) 
 

SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya 
 

TatiyapÈrÈjikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. CatutthapÈrÈjika 

   Catusaccavid| SatthÈ, catutthaÑ yaÑ pakÈsayi. 
   PÈrÈjikaÑ tassa dÈni, patto saÑvaÓÓanÈkkamo. 

   YasmÈ tasmÈ suviÒÒeyyaÑ, yaÑ pubbe ca pakÈsitaÑ. 
   TaÑ vajjayitvÈ assÈpi, hoti saÑvaÓÓanÈ ayaÑ. 
 

VaggumudÈtÊriyabhikkhuvatthuvaÓÓanÈ 

 193. Tena samayena Buddho BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati -pa- gihÊnaÑ 
kammantaÑ adhiÔÔhemÈti gihÊnaÑ khettesu ceva ÈrÈmÈdÊsu ca 
kattabbakiccaÑ adhiÔÔhÈma, “evaÑ kÈtabbaÑ, evaÑ na kÈtabban”ti 
ÈcikkhÈma ceva anusÈsÈma cÈti vuttaÑ hoti. D|teyyanti d|takammaÑ. 
UttarimanussadhammassÈti manusse uttiÓÓadhammassa, manusse 
atikkamitvÈ brahmattaÑ vÈ nibbÈnaÑ vÈ pÈpanakadhammassÈti attho. 
UttarimanussÈnaÑ vÈ seÔÔhapurisÈnaÑ jhÈyÊnaÒca ariyÈnaÒca dhammassa. 
Asuko bhikkh|ti-ÈdÊsu attanÈ evaÑ mantayitvÈ pacchÈ gihÊnaÑ bhÈsantÈ 
“Buddharakkhito nÈma bhikkhu paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ, 
Dhammarakkhito dutiyassÈ”ti evaÑ nÈmavaseneva vaÓÓaÑ bhÈsiÑs|ti 
veditabbo. Tattha esoyeva kho Èvuso seyyoti kammantÈdhiÔÔhÈnaÑ, 
d|teyyaharaÓaÒca bahusapattaÑ mahÈsamÈrambhaÑ, na ca 
samaÓasÈruppaÑ, tato pana ubhayatopi eso eva seyyo pÈsaÑsataro 
sundarataro, yo amhÈkaÑ gihÊnaÑ aÒÒamaÒÒassa uttarimanussadhammassa 
vaÓÓo bhÈsito. KiÑ vuttaÑ hoti, iriyÈpathaÑ saÓÔhapetvÈ nisinnaÑ vÈ 
ca~kamantaÑ vÈ pucchantÈnaÑ vÈ apucchantÈnaÑ vÈ gihÊnaÑ 



 VinayapiÔaka 74 

“ayaÑ asuko nÈma bhikkhu paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ”ti evamÈdinÈ nayena 
yo amhÈkaÑ aÒÒena aÒÒassa uttarimanussadhammassa vaÓÓo bhÈsito 
bhavissati, eso eva seyyoti. AnÈgatasambandhe pana asati na etehi so 
tasmiÑ khaÓe bhÈsitova yasmÈ na yujjati, tasmÈ anÈgatasambandhaÑ katvÈ 
“yo evaÑ bhÈsito bhavissati, so eva seyyo”ti evamettha attho veditabbo. 
LakkhaÓaÑ pana saddasatthato pariyesitabbaÑ. 
 
 194. VaÓÓavÈ ahesunti aÒÒoyeva nesaÑ abhinavo sarÊravaÓÓo uppajji, 
tena vaÓÓena vaÓÓavanto ahesuÑ. PiÓindriyÈti paÒcahi pasÈdehi 
abhiniviÔÔhokÈsassa paripuÓÓattÈ manacchaÔÔhÈnaÑ indriyÈnaÑ 
amilÈtabhÈvena pÊÓindriyÈ. PasannamukhavaÓÓÈti kiÒcÈpi avisesena 
vaÓÓavanto, sarÊravaÓÓato pana nesaÑ mukhavaÓÓo adhikataraÑ pasanno, 
accho anÈvilo parisuddhoti attho. VippasannachavivaÓÓÈti yena ca te 
mahÈkaÓikÈrapupphÈdisadisena1 vaÓÓena vaÓÓavanto, tÈdiso aÒÒesampi 
manussÈnaÑ vaÓÓo atthi. YathÈ pana imesaÑ, evaÑ na tesaÑ chavivaÓÓo 
vippasanno. Tena vuttaÑ “vippasannachavivaÓÓÈ”ti. Itiha te bhikkh| neva 
uddesaÑ na paripucchaÑ na kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjantÈ,2 atha kho 
kuhakatÈya abh|taguÓasaÑvaÓÓanÈya laddhÈni paÓÊtabhojanÈni bhuÒjitvÈ 
yathÈsukhaÑ niddÈrÈmataÑ, sa~gaÓikÈrÈmataÒca anuyuÒjantÈ imaÑ 
sarÊrasobhaÑ pÈpuÓiÑsu, yathÈ taÑ bÈlÈ bhantamigappaÔibhÈgÈti. 

 VaggumudÈtÊriyÈti VaggumudÈtÊravÈsino. Kacci bhikkhave 
khamanÊyanti bhikkhave kacci tumhÈkaÑ idaÑ catucakkaÑ navadvÈraÑ 
sarÊrayantaÑ khamanÊyaÑ sakkÈ khamituÑ sahituÑ pariharituÑ, na kiÒci 
dukkhaÑ uppÈdetÊti. Kacci yÈpanÊyanti kacci sabbakiccesu yÈpetuÑ 
gametuÑ sakkÈ, na kiÒci antarÈyaÑ dassetÊti. Kucchi parikantoti kucchi 
parikantito varaÑ bhaveyya, parikattotipi3 pÈÔho yujjati. EvaÑ 
VaggumudÈtÊriye anekapariyÈyena vigarahitvÈ idÈni yasmÈ tehi 
katakammaÑ corakammaÑ hoti, tasmÈ ÈyatiÑ aÒÒesampi evar|passa 
kammassa akaraÓatthaÑ atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi. 
______________________________________________________________
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 195. ŒmantetvÈ ca pana “paÒcime bhikkhave mahÈcorÈ”ti-ÈdimÈha. 
Tattha santo saÑvijjamÈnÈti atthi ceva upalabbhanti cÈti vuttaÑ hoti. IdhÈti 
imasmiÑ sattaloke. EvaÑ hotÊti evaÑ pubbabhÈge icchÈ uppajjati. KudÈssu 
nÈmÈhanti ettha su-iti nipÈto, kudÈ nÈmÈti attho. So aparena samayenÈti so 
pubbabhÈge evaÑ cintetvÈ anukkamena parisaÑ vaÉÉhento 
panthad|hanakammaÑ paccantimagÈmavilopanti evamÈdÊni katvÈ 
vepullappattapariso hutvÈ gÈmepi agÈme, janapadepi ajanapade karonto 
hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pÈcento. 

 Iti bÈhirakamahÈcoraÑ dassetvÈ tena sadise sÈsane paÒca mahÈcore 
dassetuÑ “evameva kho”ti-ÈdimÈha. Tattha pÈpabhikkhunoti aÒÒesu ÔhÈnesu 
m|lacchinno pÈrÈjikappatto “pÈpabhikkh|”ti vuccati, idha pana pÈrÈjikaÑ 
anÈpanno icchÈcÈre Ôhito khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈni madditvÈ 
vicaranto “pÈpabhikkh|”ti adhippeto. TassÈpi bÈhirakacorassa viya 
pubbabhÈge evaÑ hoti “kudÈssu nÈmÈhaÑ -pa- parikkhÈrÈnan”ti. Tattha 
sakkatoti sakkÈrappatto. Garukatoti garukÈrappatto. MÈnitoti manasÈ 
piyÈyito. P|jitoti catupaccayÈbhihÈrap|jÈya p|jito. Apacitoti apacitippatto. 
Tattha yassa cattÈro paccaye sakkaritvÈ suÔÔhu abhisa~khate paÓÊtapaÓÊte 
katvÈ denti, so sakkato. YasmiÑ garubhÈvaÑ paÔÔhapetvÈ denti, so garukato. 
YaÑ manasÈ piyÈyanti, so mÈnito. Yassa sabbampetaÑ karonti, so p|jito. 
Yassa abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikammÈdivasena paramanipaccakÈraÑ 
karonti, so apacito. Imassa ca pana sabbampi imaÑ lokÈmisaÑ 
patthayamÈnassa evaÑ hoti. 

 So aparena samayenÈti so pubbabhÈge evaÑ cintetvÈ anukkamena 
sikkhÈya atibbagÈrave uddhate unnaÄe capale mukhare vikiÓÓavÈce 
muÔÔhassatÊ asampajÈne pÈkatindriye ÈcariyupajjhÈyehi pariccattake 
lÈbhagaruke pÈpabhikkh| sa~gaÓhitvÈ iriyÈpathasaÓÔhapanÈdÊni 
kuhakavattÈni sikkhÈpetvÈ “ayaÑ thero asukasmiÑ nÈma senÈsane vassaÑ 
upagamma vattapaÔipattiÑ1 p|rayamÈno vassaÑ vasitvÈ niggato”ti 
______________________________________________________________ 
 1. VattapaÔivattaÑ (SÊ, SyÈ) 
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lokasammatasenÈsanasaÑvaÓÓanÈdÊhi upÈyehi lokaÑ pÈripÈcetuÑ paÔibalehi 
jÈtakÈdÊsu kataparicayehi sarasampannehi pÈpabhikkh|hi 
saÑvaÓÓiyamÈnaguÓo hutvÈ satena vÈ sahassena vÈ parivuto -pa- 
bhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. AyaÑ bhikkhave paÔhamo mahÈcoroti ayaÑ 
sandhicchedÈdicorako viya na ekaÑ kulaÑ, na dve, atha kho mahÈjanaÑ 
vaÒcetvÈ catupaccayaggahaÓato “paÔhamo mahÈcoro”ti veditabbo. Ye pana 
suttantikÈ vÈ ÈbhidhammikÈ vÈ vinayadharÈ vÈ bhikkh| bhikkhÈcÈre 
asampajjamÈne PÈÄiÑ vÈcentÈ, AÔÔhakathaÑ kathentÈ, anumodanÈya 
dhammakathÈya iriyÈpathasampattiyÈ ca lokaÑ pasÈdentÈ janapadacÈrikaÑ 
caranti sakkatÈ garukatÈ mÈnitÈ p|jitÈ apacitÈ, te “tantipaveÓighaÔanakÈ 
sÈsanajotakÈ”ti veditabbÈ. 

 TathÈgatappaveditanti TathÈgatena paÔividdhaÑ paccakkhakataÑ, 
jÈnÈpitaÑ vÈ. Attano dahatÊti parisamajjhe PÈÄiÒca AÔÔhakathaÒca 
saÑsanditvÈ madhurena sarena pasÈdanÊyaÑ suttantaÑ kathetvÈ 
dhammakathÈvasena acchariyabbhutajÈtena viÒÒujanena “aho bhante PÈÄi ca 
AÔÔhakathÈ ca suparisuddhÈ, kassa santike uggaÓhitthÈ”ti pucchito “ko 
amhÈdise uggahÈpetuÑ samattho”ti ÈcariyaÑ anuddisitvÈ attanÈ 
paÔividdhaÑ sayambhuÒÈÓÈdhigataÑ dhammavinayaÑ pavedeti, ayaÑ 
TathÈgatena satasahassakappÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni pÈramiyo 
p|retvÈ kicchena kasirena paÔividdhadhammatthenako dutiyo mahÈcoro. 

 SuddhaÑ brahmacÈrinti khÊÓÈsavabhikkhuÑ. ParisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ carantanti nirupakkilesaÑ seÔÔhacariyaÑ carantaÑ, aÒÒampi 
vÈ anÈgÈmiÑ ÈdiÑ katvÈ yÈva sÊlavantaÑ puthujjanaÑ 
avippaÔisÈrÈdivatthukaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carantaÑ. Am|lakena 
abrahmacariyena anuddhaÑsetÊti tasmiÑ puggale avijjamÈnena 
antimavatthunÈ anuvadati codeti, ayaÑ vijjamÈnaguÓamakkhÊ 
ariyaguÓatthenako tatiyo mahÈcoro. 

 GarubhaÓÉÈni garuparikkhÈrÈnÊti yathÈ adinnÈdÈne “caturo janÈ 
saÑvidhÈya, garubhaÓÉaÑ avÈharun”ti1 ettha paÒcamÈsakagghanakaÑ 
“garubhaÓÉan”ti vuccati, idha pana na evaÑ2. Atha kho “paÒcimÈni 
bhikkhave avissajjiyÈni na vissajjetabbÈni saÑghena vÈ gaÓena vÈ 
puggalena vÈ, vissajjitÈnipi 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 5. 374 piÔÔhe. 2. Na idha evaÑ (SÊ), idha na evaÑ (SyÈ) 
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avissajjitÈni honti, yo vissajjeyya, Èpatti thullaccayassa. KatamÈni paÒca? 
ŒrÈmo ÈrÈmavatthu -pa- dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉan”ti1 vacanato 
avissajjitabbattÈ garubhaÓÉÈni. “PaÒcimÈni bhikkhave avebha~giyÈni na 
vibhajitabbÈni saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vibhattÈnipi 
avibhattÈni honti, yo vibhajeyya, Èpatti thullaccayassa. KatamÈni paÒca? 
ŒrÈmo ÈrÈmavatthu -pa- dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉan”ti2 vacanato 
avebha~giyattÈ sÈdhÈraÓaparikkhÈrabhÈvena garuparikkhÈrÈni. ŒrÈmo 
ÈrÈmavatth|ti-ÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ, taÑ sabbaÑ “paÒcimÈni bhikkhave 
avissajjiyÈnÊ”ti Khandhake ÈgatasuttavaÓÓanÈyameva bhaÓissÈma. Tehi 
gihiÑ3 sa~gaÓhÈtÊti tÈni datvÈ gihiÑ3 sa~gaÓhÈti anuggaÓhÈti. UpalÈpetÊti 
“aho amhÈkaÑ ayyo”ti evaÑ lapanake anubandhanake sasnehe4 karoti. 
AyaÑ avissajjiyaÑ, avebha~giyaÒca garuparikkhÈraÑ tathÈbhÈvato thenetvÈ 
gihisa~gaÓhanako5 catuttho mahÈcoro. So ca panÈyaÑ imaÑ garubhaÓÉaÑ 
kulasa~gaÓhanatthaÑ vissajjento kulad|sakadukkaÔaÑ Èpajjati, 
pabbÈjanÊyakammÈraho ca hoti. bhikkhusaÑghaÑ abhibhavitvÈ issaravatÈya 
vissajjento thullaccayaÑ Èpajjati. Theyyacittena vissajjento bhaÓÉaÑ 
agghÈpetvÈ kÈretabboti. 

 AyaÑ aggo mahÈcoroti ayaÑ imesaÑ corÈnaÑ jeÔÔhacoro, iminÈ sadiso 
coro nÈma natthi, yo paÒcindriyaggahaÓÈtÊtaÑ atisaÓhasukhumaÑ 
lokuttaradhammaÑ theneti. KiÑ pana sakkÈ lokuttaradhammo 
hiraÒÒasuvaÓÓÈdÊni viya vaÒcetvÈ thenetvÈ gahetunti? Na sakkÈ, tenevÈha 
“yo asantaÑ abh|taÑ uttarimanussadhammaÑ ullapatÊ”ti. AyaÒhi attani 
asantaÑ taÑ dhammaÑ kevalaÑ “atthi mayhaÑ eso”ti ullapati, na pana 
sakkoti ÔhÈnÈ cÈvetuÑ, attani vÈ saÑvijjamÈnaÑ kÈtuÑ. Atha kasmÈ 
“coro”ti vuttoti?. YasmÈ taÑ ullapitvÈ asantasambhÈvanÈya uppanne 
paccaye gaÓhÈti, evaÒhi gaÓhatÈ te paccayÈ sukhumena upÈyena vaÒcetvÈ 
thenetvÈ gahitÈ honti. TenevÈha “taÑ kissa hetu? TheyyÈya vo bhikkhave 
raÔÔhapiÓÉo bhutto”ti. AyaÒhi ettha attho–yaÑ avocumha “ayaÑ aggo 
mahÈcoro, yo asantaÑ abh|taÑ uttarimanussadhammaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 4. 321 piÔÔhe. 2. Vi 4. 323 piÔÔhe. 3. GihÊ (SÊ, SyÈ) 
 4. Sinehe (SyÈ, Ka) 5. GihÊnaÑ sa~gaÓhako (Ka) 
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ullapatÊ”ti. TaÑ kissa het|ti kena kÈraÓena etaÑ avocumhÈti ce. TheyyÈya 
vo bhikkhave raÔÔhapiÓÉo bhuttoti bhikkhave yasmÈ so tena raÔÔhapiÓÉo 
theyyÈya theyyacittena bhutto hoti. Ettha hi vo-kÈro “ye hi vo ariyÈ 
araÒÒavanapatthÈnÊ”ti-ÈdÊsu1 viya padap|raÓamatte nipÈto. TasmÈ tumhehi 
bhuttoti evamassa attho na daÔÔhabbo. 

 IdÈni tamevatthaÑ gÈthÈhi vibh|tataraÑ karonto “aÒÒathÈ santan”ti-
ÈdimÈha. Tattha aÒÒathÈ santanti aparisuddhakÈyasamÈcÈrÈdikena 
aÒÒenÈkÈrena santaÑ. AÒÒÈthÈ yo pavedayeti 
parisuddhakÈyasamÈcÈrÈdikena aÒÒena ÈkÈrena yo pavedeyya. 
“Paramaparisuddho ahaÑ, atthi me abbhantare lokuttaradhammo”ti evaÑ 
jÈnÈpeyya. PavedetvÈ ca pana tÈya pavedanÈya uppannaÑ bhojanaÑ arahÈ 
viya bhuÒjati. Nikacca kitavasseva, bhuttaÑ theyyena tassa tanti nikaccÈti 
vaÒcetvÈ, aÒÒathÈ santaÑ aÒÒathÈ dassetvÈ, agumba-agacchabh|tameva 
sÈkhÈpalÈsapallavÈdicchÈdanena gumbamiva, gacchamiva ca attÈnaÑ 
dassetvÈ. KitavassevÈti vaÒcakassa kerÈÔikassa gumbagacchasaÒÒÈya araÒÒe 
ÈgatÈgate sakuÓe gahetvÈ jÊvitakappakassa sÈkuÓikasseva. BhuttaÑ theyyena 
tassa tanti tassÈpi anarahantasseva sato arahantabhÈvaÑ dassetvÈ 
laddhabhojanaÑ bhuÒjato yaÑ taÑ bhuttaÑ, taÑ yathÈ sÈkuÓikakitavassa 
nikacca vaÒcetvÈ sakuÓaggahaÓaÑ, evaÑ manusse vaÒcetvÈ laddhassa 
bhojanassa bhuttattÈ theyyena bhuttaÑ nÈma hoti. 

 ImaÑ pana atthavasaÑ ajÈnantÈ ye evaÑ bhuÒjanti kÈsÈvakaÓÔhÈ -pa- 
nirayaÑ te upapajjare. KÈsÈvakaÓÔhÈti kÈsÈvena veÔhitakaÓÔhÈ, ettakameva 
ariyaddhajadhÈraÓamattaÑ, sesaÑ2 sÈmaÒÒaÑ natthÊti vuttaÑ hoti, 
“bhavissanti kho panÈnanda anÈgatamaddhÈnaÑ gotrabhuno 
kÈsÈvakaÓÔhÈ”ti3 evaÑ vuttadussÊlÈnaÑ etaÑ adhivacanaÑ. PÈpadhammÈti 
lÈmakadhammÈ. AsaÒÒatÈti kÈyÈdÊhi asaÒÒatÈ. PÈpÈti lÈmakapuggalÈ. 
PÈpehi kammehÊti tehi karaÓakÈle ÈdÊnavaÑ adisvÈ katehi paravaÒcanÈdÊhi 
pÈpakammehi. NirayaÑ te upapajjareti nirassÈdaÑ duggatiÑ te upapajjanti. 
TasmÈ seyyo ayoguÄoti gÈthÈ. Tassattho–sacÈyaÑ dussÊlo asaÒÒato 
icchÈcÈre 
______________________________________________________________ 
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Ôhito kuhanÈya lokaÑ vaÒcako puggalo tattaÑ aggisikh|pamaÑ ayoguÄaÑ 
bhuÒjeyya ajjhohareyya, tassa yaÒcetaÑ raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjeyya, yaÒcetaÑ 
ayoguÄaÑ. Tesu dvÊsu ayoguÄova bhutto seyyo sundarataro paÓÊtataro ca 
bhaveyya, na hi ayoguÄassa bhuttattÈ samparÈye sabbaÒÒutaÒÒÈÓenÈpi 
dujjÈnaparicchedaÑ dukkhaÑ anubhavati. EvaÑ paÔiladdhassa pana tassa 
raÔÔhapiÓÉassa bhuttattÈ samparÈye vuttappakÈraÑ dukkhaÑ anubhoti, 
ayaÒhi koÔippatto micchÈjÊvoti. 

 EvaÑ pÈpakiriyÈya anÈdÊnavadassÈvÊnaÑ ÈdÊnavaÑ dassetvÈ “atha kho 
BhagavÈ VaggumudÈtÊriye bhikkh| anekapariyÈyena vigarahitvÈ 
dubbharatÈya dupposatÈya -pa- imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈthÈ”ti ca vatvÈ 
catutthapÈrÈjikaÑ paÒÒapento “yo pana bhikkhu anabhijÈnan”ti-ÈdimÈha. 

 EvaÑ m|lacchejjavasena daÄhaÑ katvÈ catutthapÈrÈjike paÒÒatte 
aparampi anupaÒÒattatthÈya adhimÈnavatthu udapÈdi, 
tassuppattidÊpanatthaÑ etaÑ vuttaÑ “evaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hotÊ”ti. 
 

AdhimÈnavatthuvaÓÓanÈ 

 196. Tattha adiÔÔhe diÔÔhasaÒÒinoti arahatte ÒÈÓacakkhunÈ adiÔÔheyeva 
“diÔÔhaÑ amhehi arahattan”ti diÔÔhasaÒÒino hutvÈ. Esa nayo appattÈdÊsu. 
AyaÑ pana viseso, appatteti attano santÈne uppattivasena appatte. 
Anadhigateti maggabhÈvanÈya anadhigate, appaÔiladdhetipi attho. 
Asacchikateti appaÔividdhe, paccavekkhaÓavasena vÈ appaccakkhakate. 
AdhimÈnenÈti adhigatamÈnena, “adhigatÈ mayan”ti evaÑ uppannamÈnenÈti 
attho, adhikamÈnena vÈ, thaddhamÈnenÈti attho. AÒÒaÑ byÈkariÑs|ti 
arahattaÑ byÈkariÑsu, “pattaÑ Èvuso amhehi arahattaÑ, kataÑ karaÓÊyan”ti 
bhikkh|naÑ ÈrocesuÑ. TesaÑ maggena appahÊnakilesattÈ kevalaÑ 
samathavipassanÈbalena vikkhambhitakilesÈnaÑ aparena samayena 
tathÈr|papaccayasamÈyoge rÈgÈya cittaÑ namati, rÈgatthÈya namatÊti attho. 
Esa nayo itaresu. 

 TaÒca kho etaÑ abbohÈrikanti taÒca kho etaÑ tesaÑ aÒÒabyÈkaraÓaÑ 
abbohÈrikaÑ ÈpattipaÒÒÈpane vohÈraÑ na gacchati, ÈpattiyÈ a~gaÑ na hotÊti 
attho. 
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 Kassa panÈyaÑ adhimÈno uppajjati, kassa nuppajjatÊti? AriyasÈvakassa 
tÈva nuppajjati, so hi maggaphalanibbÈnapahÊnakilesa-
avasiÔÔhakilesapaccavekkhaÓena saÒjÈtasomanasso ariyaguÓapaÔivedhe 
nikka~kho. TasmÈ sotÈpannÈdÊnaÑ “ahaÑ sakadÈgÈmÊ”ti-Èdivasena 
adhimÈno nuppajjati. DussÊlassa nuppajjati, so hi ariyaguÓÈdhigame 
nirÈsova. SÊlavatopi pariccattakammaÔÔhÈnassa niddÈrÈmatÈdimanuyuttassa 
nuppajjati. SuparisuddhasÊlassa pana kammaÔÔhÈne appamattassa nÈmar|paÑ 
vavatthapetvÈ paccayapariggahena vitiÓÓaka~khassa tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ 
sa~khÈre sammasantassa Èraddhavipassakassa uppajjati, uppanno ca 
suddhasamathalÈbhiÑ vÈ suddhavipassanÈlÈbhiÑ vÈ antarÈ Ôhapeti, so hi 
dasapi vÊsatipi tiÑsampi vassÈni kilesasamudÈcÈraÑ apassitvÈ1 “ahaÑ 
sotÈpanno”ti vÈ “sakadÈgÈmÊ”ti vÈ “anÈgÈmÊ”ti vÈ maÒÒati. 
SamathavipassanÈlÈbhiÑ pana arahatteyeva Ôhapeti, tassa hi samÈdhibalena 
kilesÈ vikkhambhitÈ, vipassanÈbalena sa~khÈrÈ supariggahitÈ. TasmÈ 
saÔÔhipi vassÈni asÊtipi vassÈni vassasatampi kilesÈ na samudÈcaranti, 
khÊÓÈsavasseva cittacÈro hoti. So evaÑ dÊgharattaÑ kilesasamudÈcÈraÑ 
apassanto antarÈ aÔÔhatvÈva “arahÈ ahan”ti maÒÒatÊti. 
 

Savibha~gasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 197. AnabhijÈnanti na abhijÈnaÑ. YasmÈ pana yaÑ anabhijÈnaÑ 
samudÈcarati, svassa santÈne anuppanno, ÒÈÓena ca asacchikatoti abh|to 
hoti. Tenassa padabhÈjane “asantaÑ abh|taÑ asaÑvijjamÈnan”ti vatvÈ 
“ajÈnanto apassanto”ti vuttaÑ. 

 Uttarimanussadhammanti uttarimanussÈnaÑ jhÈyÊnaÒceva ariyÈnaÒca 
dhammaÑ. AttupanÈyikanti attani taÑ upaneti, attÈnaÑ vÈ tattha upanetÊti 
attupanÈyiko, taÑ attupanÈyikaÑ, evaÑ katvÈ samudÈcareyyÈti sambandho. 
PadabhÈjane pana yasmÈ “uttarimanussadhammo nÈma jhÈnaÑ vimokkho 
samÈdhi samÈpatti ÒÈÓadassanaÑ -pa- suÒÒÈgÈre abhiratÊ”ti evaÑ jhÈnÈdayo 
anekadhammÈ vuttÈ, tasmÈ tesaÑ sabbesaÑ vasena 
______________________________________________________________ 
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attupanÈyikabhÈvaÑ dassento “te vÈ kusale dhamme attani upanetÊ”ti 
bahuvacananiddesaÑ akÈsi. Tattha “ete dhammÈ mayi sandissantÊ”ti1 
samudÈcaranto attani upaneti, “ahaÑ etesu sandissÈmÊ”ti samudÈcaranto 
attÈnaÑ tesu upanetÊti veditabbo. 

 AlamariyaÒÈÓadassananti ettha lokiyalokuttarÈ paÒÒÈ jÈnanaÔÔhena 
ÒÈÓaÑ. CakkhunÈ diÔÔhamiva dhammaÑ paccakkhakaraÓato dassanaÔÔhena 
dassananti ÒÈÓadassanaÑ. AriyaÑ visuddhaÑ uttamaÑ ÒÈÓadassananti 
ariyaÒÈÓadassanaÑ. AlaÑ pariyattaÑ kilesaviddhaÑsanasamatthaÑ 
ariyaÒÈÓadassanamettha jhÈnÈdibhede uttarimanussadhamme, alaÑ vÈ 
ariyaÒÈÓadassanamassÈti alamariyaÒÈÓadassano, taÑ 
alamariyaÒÈÓadassanaÑ uttarimanussadhammanti evaÑ padatthasambandho 
veditabbo. Tattha yena ÒÈÓadassanena so alamariyaÒÈÓadassanoti vuccati, 
tadeva dassetuÑ “ÒÈÓanti tisso vijjÈ, dassananti yaÑ ÒÈÓaÑ, taÑ dassanaÑ, 
yaÑ dassanaÑ, taÑ ÒÈÓan”ti vijjÈsÊsena padabhÈjanaÑ vuttaÑ. 
MahaggatalokuttarÈ panettha sabbÈpi paÒÒÈ “ÒÈÓan”ti veditabbÈ. 

 SamudÈcareyyÈti vuttappakÈrametaÑ uttarimanussadhammaÑ 
attupanÈyikaÑ katvÈ Èroceyya. ItthiyÈ vÈti-Èdi pana 
ÈrocetabbapuggalanidassanaÑ. EtesaÑ hi Èrocite ÈrocitaÑ hoti, na 
devamÈrabrahmÈnaÑ, nÈpi petayakkhatiracchÈnagatÈnanti. Iti jÈnÈmi iti 
passÈmÊti samudÈcaraÓÈkÈranidassanametaÑ. PadabhÈjane panassa 
“jÈnÈmahaÑ ete dhamme, passÈmahaÑ ete dhamme”ti idaÑ tesu jhÈnÈdÊsu 
dhammesu jÈnanapassanÈnaÑ pavattidÊpanaÑ, “atthi ca me ete dhammÈ”ti-
Èdi attupanÈyikabhÈvadÊpanaÑ. 

 Tato aparena samayenÈti ÈpattipaÔijÈnanasamayadassanametaÑ. AyaÑ 
pana ÈrocitakkhaÓeyeva pÈrÈjikaÑ Èpajjati. ŒpattiÑ pana Èpanno yasmÈ 
parena codito vÈ acodito vÈ paÔijÈnÈti, tasmÈ “samanuggÈhiyamÈno vÈ 
asamanuggÈhiyamÈno vÈ”ti vuttaÑ. 
 
 198. Tattha samanuggÈhiyamÈne tÈva kiÑ te adhigatanti 
adhigamapucchÈ, jhÈnavimokkhÈdÊsu, sotÈpattimaggÈdÊsu vÈ kiÑ tayÈ 
adhigatanti. Kinti te adhigatanti upÈyapucchÈ. AyaÑ hi etthÈdhippÈyo–kiÑ 
tayÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SantÊti (SÊ) 
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aniccalakkhaÓaÑ dhuraÑ katvÈ adhigataÑ, dukkhÈnattalakkhaÓesu 
aÒÒataraÑ vÈ. KiÑ vÈ samÈdhivasena abhinivisitvÈ, udÈhu vipassanÈvasena. 
TathÈ kiÑ r|pe abhinivisitvÈ, udÈhu ar|pe. KiÑ vÈ ajjhattaÑ abhinivisitvÈ, 
udÈhu bahiddhÈti. KadÈ te adhigatanti kÈlapucchÈ, 
pubbaÓhamajjhanhikÈdÊsu katarasmiÑ kÈleti vuttaÑ hoti. Kattha te 
adhigatanti okÈsapucchÈ, katarasmiÑ okÈse, kiÑ rattiÔÔhÈne, divÈÔÔhÈne, 
rukkham|le, maÓÉape, katarasmiÑ vÈ vihÈreti vuttaÑ hoti. Katame te kilesÈ 
pahÊnÈti pahÊnakilesapucchÈ, kataramaggavajjhÈ tava kilesÈ pahÊnÈti vuttaÑ 
hoti. KatamesaÑ tvaÑ dhammÈnaÑ lÈbhÊti paÔiladdhadhammapucchÈ, 
paÔhamamaggÈdÊsu katamesaÑ dhammÈnaÑ tvaÑ lÈbhÊti vuttaÑ hoti. 

 TasmÈ idÈni cepi koci bhikkhu uttarimanussadhammÈdhigamaÑ 
byÈkareyya, na so ettÈvatÈva sakkÈtabbo1. Imesu pana chasu ÔhÈnesu 
sodhanatthaÑ vattabbo “kiÑ te adhigataÑ, kiÑ jhÈnaÑ, udÈhu 
vimokkhÈdÊsu aÒÒataran”ti. Yo hi yena adhigato dhammo, so tassa pÈkaÔo 
hoti. Sace “idaÑ nÈma me adhigatan”ti vadati, tato “kinti te adhigatan”ti 
pucchitabbo “aniccalakkhaÓÈdÊsu kiÑ dhuraÑ katvÈ, aÔÔhatiÑsÈya vÈ 
ÈrammaÓesu, r|pÈr|pa-ajjhattabahiddhÈdibhedesu vÈ dhammesu kena 
mukhena abhinivisitvÈ”ti, yo hi yassÈbhiniveso, so tassa pÈkaÔo hoti. Sace 
“ayaÑ nÈma me abhiniveso, evaÑ mayÈ adhigatan”ti vadati, tato “kadÈ te 
adhigatan”ti pucchitabbo “kiÑ pubbaÓhe, udÈhu majjhanhikÈdÊsu 
aÒÒatarasmiÑ kÈle”ti, sabbesaÑ hi attanÈ adhigatakÈlo pÈkaÔo hoti. Sace 
“asukasmiÑ nÈma kÈle adhigatan”ti vadati, tato “kattha te adhigatan”ti 
pucchitabbo “kiÑ divÈÔÔhÈne, udÈhu rattiÔÔhÈnÈdÊsu aÒÒatarasmiÑ okÈse”ti, 
sabbesaÑ hi attanÈ adhigatokÈso pÈkaÔo hoti. Sace “asukasmiÑ nÈma me 
okÈse adhigatan”ti vadati, tato “katame te kilesÈ pahÊnÈ”ti pucchitabbo “kiÑ 
paÔhamamaggavajjhÈ, udÈhu dutiyÈdimaggavajjhÈ”ti, sabbesaÑ hi attanÈ 
adhigatamaggena pahÊnakilesÈ pÈkaÔÈ honti. Sace “ime nÈma me kilesÈ 
pahÊnÈ”ti vadati, tato “katamesaÑ tvaÑ dhammÈnaÑ lÈbhÊ”ti pucchitabbo 
“kiÑ sotÈpattimaggassa, udÈhu sakadÈgÈmimaggÈdÊsu aÒÒatarassÈ”ti, 
sabbesaÑ hi attanÈ 
______________________________________________________________ 
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adhigatadhammÈ pÈkaÔÈ honti. Sace “imesaÑ nÈmÈhaÑ dhammÈnaÑ 
lÈbhÊ”ti vadati, ettÈvatÈpissa vacanaÑ na saddhÈtabbaÑ, bahussutÈ hi 
uggahaparipucchÈkusalÈ bhikkh| imÈni cha ÔhÈnÈni sodhetuÑ sakkonti. 

 Imassa pana bhikkhuno ÈgamanapaÔipadÈ sodhetabbÈ. Yadi 
ÈgamanapaÔipadÈ na sujjhati, “imÈya paÔipadÈya lokuttaradhammo nÈma na 
labbhatÊ”ti apanetabbo. Yadi panassa ÈgamanapaÔipadÈ sujjhati, 
“dÊgharattaÑ tÊsu sikkhÈsu appamatto jÈgariyamanuyutto cat|su paccayesu 
alaggo ÈkÈse pÈÓisamena cetasÈ viharatÊ”ti paÒÒÈyati, tassa bhikkhuno 
byÈkaraÓaÑ paÔipadÈya saddhiÑ saÑsandati. “SeyyathÈpi nÈma 
Ga~godakaÑ Yamunodakena saddhiÑ saÑsandati sameti, evameva 
supaÒÒattÈ tena BhagavatÈ sÈvakÈnaÑ nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ, saÑsandati 
nibbÈnaÒca paÔipadÈcÈ”ti1 vuttasadisaÑ hoti. 

 Apica kho na ettakenÈpi sakkÈro kÈtabbo. KasmÈ? Ekaccassa hi 
puthujjanassÈpi sato khÊÓÈsavapaÔipattisadisÈ paÔipadÈ hoti, tasmÈ so 
bhikkhu tehi tehi upÈyehi uttÈsetabbo. khÊÓÈsavassa nÈma asaniyÈpi 
matthake patamÈnÈya bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ na hoti. 
Sacassa bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ uppajjati, “na tvaÑ 
arahÈ”ti apanetabbo2. Sace pana abhÊr| acchambhÊ anutrÈsÊ hutvÈ sÊho viya 
nisÊdati, ayaÑ bhikkhu sampannaveyyÈkaraÓo samantÈ 
rÈjarÈjamahÈmattÈdÊhi pesitaÑ sakkÈraÑ arahatÊti. 

 PÈpicchoti yÈ sÈ “idhekacco dussÊlova samÈno ‘sÊlavÈti maÑ jano 
jÈnÈt|’ti icchatÊ”ti-ÈdinÈ3 nayena vuttÈ pÈpicchÈ, tÈya samannÈgato. 
IcchÈpakatohi tÈya pÈpikÈya icchÈya apakato abhibh|to parÈjito hutvÈ. 

 VisuddhÈpekkhoti attano visuddhiÑ apekkhamÈno icchamÈno 
patthayamÈno. AyaÒhi yasmÈ pÈrÈjikaÑ Èpanno, tasmÈ bhikkhubhÈve ÔhatvÈ 
abhabbo jhÈnÈdÊni adhigantuÑ, bhikkhubhÈvo hissa saggantarÈyo ceva hoti 
maggantarÈyo ca. VuttaÒhetaÑ “sÈmaÒÒaÑ dupparÈmaÔÔhaÑ, 
______________________________________________________________
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nirayÈyupakaÉÉhatÊ”ti1. Aparampi vuttaÑ “sithilo2 hi paribbÈjo, bhiyyo 
Èkirate rajan”ti3. Iccassa bhikkhubhÈvo visuddhi nÈma na hoti. YasmÈ pana 
gihÊ vÈ upÈsako vÈ ÈrÈmiko vÈ sÈmaÓero vÈ hutvÈ 
dÈnasaraÓasÊlasaÑvarÈdÊhi saggamaggaÑ vÈ jhÈnavimokkhÈdÊhi 
mokkhamaggaÑ vÈ ÈrÈdhetuÑ bhabbo hoti, tasmÈssa gihi-ÈdibhÈvo 
visuddhi nÈma hoti, tasmÈ taÑ visuddhiÑ apekkhanato visuddhÈpekkhoti 
vuccati. Teneva cassa padabhÈjane “gihÊ vÈ hotukÈmo”ti-Èdi vuttaÑ. 

 EvaÑ vadeyyÈti evaÑ bhaÓeyya. KathaÑ? AjÈnamevaÑ Èvuso avacaÑ 
jÈnÈmi, apassaÑ passÈmÊti. PadabhÈjane pana “evaÑ vadeyyÈ”ti idaÑ 
padaÑ anuddharitvÈva yathÈ vadanto “ajÈnamevaÑ Èvuso avacaÑ jÈnÈmi, 
apassaÑ passÈmÊ”ti vadati nÈmÈti vuccati, taÑ ÈkÈraÑ dassetuÑ “nÈhaÑ ete 
dhamme jÈnÈmÊ”ti-Èdi vuttaÑ. TucchaÑ musÈ vilapinti ahaÑ 
vacanatthavirahato tucchaÑ, vaÒcanÈdhippÈyato musÈ vilapiÑ, abhaÓinti 
vuttaÑ hoti. PadabhÈjane panassa aÒÒena padabyaÒjanena atthamattaÑ 
dassetuÑ “tucchakaÑ mayÈ bhaÓitan”ti-Èdi vuttaÑ. 

 Purime upÈdÈyÈti purimÈni tÊÓi pÈrÈjikÈni Èpanne puggale upÈdÈya. 
SesaÑ pubbe vuttanayattÈ, uttÈnatthattÈ ca pÈkaÔamevÈti. 
 

PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ 

 199. EvaÑ uddiÔÔhasikkhÈpadaÑ padÈnukkamena vibhajitvÈ idÈni 
yasmÈ heÔÔhÈ padabhÈjanÊyamhi “jhÈnaÑ vimokkho samÈdhi samÈpatti 
ÒÈÓadassanaÑ -pa- suÒÒÈgÈre abhiratÊ”ti evaÑ saÑkhitteneva 
uttarimanussadhammo dassito, na vitthÈrena ÈpattiÑ ÈropetvÈ tanti ÔhapitÈ. 
Sa~khepadassite ca atthe na sabbe sabbÈkÈrena nayaÑ gahetuÑ sakkonti, 
tasmÈ sabbÈkÈrena nayaggahaÓatthaÑ puna tadeva padabhÈjanaÑ 
mÈtikÈÔhÈne ÔhapetvÈ vitthÈrato uttarimanussadhammaÑ dassetvÈ 
ÈpattibhedaÑ dassetukÈmo “jhÈnanti paÔhamaÑ jhÈnaÑ dutiyaÑ jhÈnan”ti-
ÈdimÈha. Tattha paÔhamajjhÈnÈdÊhi mettÈjhÈnÈdÊnipi asubhajjhÈnÈdÊnipi 
ÈnÈpÈnassati samÈdhijjhÈnampi lokiyajjhÈnampi lokuttarajjhÈnampi 
sa~gahitameva. TasmÈ “paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjintipi -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ mettÈjhÈnaÑ upekkhÈjhÈnaÑ asubhajjhÈnaÑ 
______________________________________________________________
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ÈnÈpÈnassatisamÈdhijjhÈnaÑ lokiyajjhÈnaÑ lokuttarajjhÈnaÑ samÈpajjin”tipi 
bhaÓanto pÈrÈjikova hotÊti veditabbo. 

 SuÔÔhu mutto, vividhehi vÈ kilesehi muttoti vimokkho, so panÈyaÑ 
rÈgadosamohehi suÒÒattÈ suÒÒato, rÈgadosamohanimittehi animittattÈ 
animitto, rÈgadosamohapaÓidhÊnaÑ abhÈvato appaÓihitoti vuccati. CittaÑ 
samaÑ Èdahati ÈrammaÓe ÔhapetÊti samÈdhi. Ariyehi samÈpajjitabbato 
samÈpatti. Sesamettha vuttanayameva. Ettha ca vimokkhattikena ca 
samÈdhittikena ca ariyamaggova vutto. SamÈpattittikena pana 
phalasamÈpatti. Tesu yaÑkiÒci ekampi padaÑ gahetvÈ “ahaÑ imassa 
lÈbhÊmhÊ”ti bhaÓanto pÈrÈjikova hoti. 

 Tisso vijjÈti pubbenivÈsÈnussati, dibbacakkhu, ÈsavÈnaÑ khaye ÒÈÓanti. 
Tattha ekissÈpi nÈmaÑ gahetvÈ “ahaÑ imissÈ vijjÈya lÈbhÊmhÊ”ti bhaÓanto 
pÈrÈjiko hoti. Sa~khepaÔÔhakathÈyaÑ pana “vijjÈnaÑ lÈbhÊmhÊti bhaÓantopi, 
‘tssannaÑ vijjÈnaÑ lÈbhÊmhÊ’ti bhaÓantopi pÈrÈjikovÈ”ti vuttaÑ. 
MaggabhÈvanÈpadabhÈjane vuttÈ sattatiÑsa bodhipakkhiyadhammÈ 
maggasampayuttÈ lokuttarÈva idhÈdhippetÈ. TasmÈ “lokuttarÈnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ sammappadhÈnÈnaÑ iddhipÈdÈnaÑ indriyÈnaÑ balÈnaÑ 
bojjha~gÈnaÑ ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa lÈbhÊmhÊ”ti vadato 
pÈrÈjikanti MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. MahÈpaccariyÈdÊsu pana 
“satipaÔÔhÈnÈnaÑ lÈbhÊmhÊ’ti evaÑ ekekakoÔÔhÈsavasenÈpi, 
‘kÈyÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnassa lÈbhÊmhÊ’ti evaÑ tattha 
ekekadhammavasenÈpi vadato pÈrÈjikamevÈ”ti vuttaÑ, tampi sameti. 
KasmÈ? MaggakkhaÓuppanneyeva sandhÈya vuttattÈ. PhalasacchikiriyÈyapi 
ekekaphalavasena pÈrÈjikaÑ veditabbaÑ.  

 RÈgassa pahÈnanti-Èdittike kilesappahÈnameva vuttaÑ. TaÑ pana 
yasmÈ maggena vinÈ natthi, tatiyamaggena hi kÈmarÈgadosÈnaÑ pahÈnaÑ, 
catutthena mohassa. TasmÈ “rÈgo me pahÊno”ti-ÈdÊni vadatopi pÈrÈjikaÑ 
vuttaÑ. 

 RÈgÈ cittaÑ vinÊvaraÓatÈti-Èdittike lokuttaracittameva1 vuttaÑ. TasmÈ 
“rÈgÈ me cittaÑ vinÊvaraÓan”ti-ÈdÊni vadatopi pÈrÈjikameva. 
______________________________________________________________ 
 1. Saha samÈpattiyÈ lokuttaracittameva (SyÈ) 
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 SuÒÒÈgÈrapadabhÈjane pana yasmÈ jhÈnena aghaÔetvÈ “suÒÒÈgÈre 
abhiramÈmÊ”ti vacanamattena pÈrÈjikaÑ nÈdhippetaÑ, tasmÈ “paÔhamena 
jhÈnena suÒÒÈgÈre abhiratÊ”ti-Èdi vuttaÑ. TasmÈ yo jhÈnena ghaÔetvÈ “iminÈ 
nÈma jhÈnena suÒÒÈgÈre abhiramÈmÊ”ti vadati, ayameva pÈrÈjiko hotÊti 
veditabbo. 

 YÈ ca ÒÈÓanti imassa padabhÈjane AmbaÔÔhasuttÈdÊsu1 vuttÈsu aÔÔhasu 
vijjÈsu vipassanÈÒÈÓa manomayiddhi iddhividha dibbasota 
cetopariyaÒÈÓabhedÈ paÒca vijjÈ na ÈgatÈ, tÈsu ekÈ vipassanÈva 
pÈrÈjikavatthu na hoti, sesÈ hontÊti veditabbÈ. TasmÈ “vipassanÈya 
lÈbhÊmhÊ”tipi “vipassanÈÒÈÓassa lÈbhÊmhÊ”tipi vadato pÈrÈjikaÑ natthi. 
Phussadevatthero pana bhaÓati “itarÈpi catasso vijjÈ ÒÈÓena aghaÔitÈ 
pÈrÈjikavatth| na honti. TasmÈ ‘manomayassa lÈbhÊmhi, iddhividhassa, 
dibbÈya sotadhÈtuyÈ, cetopariyassa lÈbhÊmhÊ’ti vadatopi pÈrÈjikaÑ natthÊ”ti. 
TaÑ tassa antevÈsikeheva paÔikkhittaÑ “Ècariyo na Èbhidhammiko, 
bh|mantaraÑ2 na jÈnÈti, abhiÒÒÈ nÈma catutthajjhÈnapÈdakova 
mahaggatadhammo, jhÈneneva ijjhati. TasmÈ ‘manomayassa lÈbhÊmhÊ’ti vÈ 
‘manomayaÒÈÓassa lÈbhÊmhÊ’ti vÈ yathÈ vÈ tathÈ vÈ vadatu, pÈrÈjikamevÈ”ti. 
Ettha ca kiÒcÈpi nibbÈnaÑ PÈÄiyÈ anÈgataÑ. Atha kho “nibbÈnaÑ me 
pattan”ti vÈ “sacchikatan”ti vÈ vadato pÈrÈjikameva. KasmÈ? nibbÈnassa 
nibbaÔÔitalokuttarattÈ3. TathÈ “cattÈri saccÈni paÔivijjhiÑ, paÔividdhÈni 
mayÈ”ti vadatopi pÈrÈjikameva. KasmÈ? SaccappaÔivedhoti hi maggassa 
pariyÈyavacanaÑ. YasmÈ pana “tisso paÔisambhidÈ kÈmÈvacarakusalato 
cat|su ÒÈÓasampayuttesu cittuppÈdesu uppajjanti, kriyato cat|su 
ÒÈÓasampayuttesu cittuppÈdesu uppajjanti, atthapaÔisambhidÈ etesu ceva 
uppajjati, cat|su maggesu, cat|su phalesu ca uppajjatÊ”ti Vibha~ge4 vuttaÑ, 
tasmÈ “dhammapaÔisambhidÈya lÈbhÊmhÊ”ti vÈ “nirutti -pa- 
paÔibhÈnapaÔisambhidÈya lÈbhÊmhÊ”ti vÈ “lokiya-atthapaÔisambhidÈya 
lÈbhÊmhÊ”ti vÈ vuttepi pÈrÈjikaÑ natthi. “PaÔisambhidÈnaÑ lÈbhÊmhÊ”ti 
vuttepi na tÈva sÊsaÑ otarati. “Lokuttara-atthapaÔisambhidÈya lÈbhÊmhÊ”ti 
vutte pana pÈrÈjikaÑ 
______________________________________________________________
 1. DÊ 1. 72 piÔÔhe. 2. BhummantaraÑ (SÊ, SyÈ) 
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hoti. Sa~khepaÔÔhakathÈyaÑ pana “atthapaÔisambhidÈppattomhÊ”ti 
avisesenÈpi vadato pÈrÈjikaÑ vuttaÑ. Kurundiyampi “na muccatÊ”ti vuttaÑ. 
MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana “ettÈvatÈ pÈrÈjikaÑ natthi, ettÈvatÈ sÊsaÑ na 
otarati, ettÈvatÈ na pÈrÈjikan”ti vicÈritattÈ na sakkÈ aÒÒaÑ pamÈÓaÑ kÈtunti. 

 “NirodhasamÈpattiÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ “lÈbhÊmhÈhaÑ tassÈ”ti vÈ 
vadatopi pÈrÈjikaÑ natthi. KasmÈ? NirodhasamÈpattiyÈ neva lokiyattÈ na 
lokuttarattÈti. Sace panassa evaÑ hoti “nirodhaÑ nÈma anÈgÈmÊ vÈ 
khÊÓÈsavo vÈ samÈpajjati, tesaÑ maÑ aÒÒataroti jÈnissatÊ”ti byÈkaroti, so ca 
naÑ tathÈ jÈnÈti, pÈrÈjikanti MahÈpaccarisa~khepaÔÔhakathÈsu vuttaÑ. TaÑ 
vÊmaÑsitvÈ gahetabbaÑ. 

 “AtÊtabhave KassapasammÈsambuddhakÈle sotÈpannomhÊ”ti vadatopi 
pÈrÈjikaÑ natthi, atÊtakkhandhÈnaÒhi parÈmaÔÔhattÈ sÊsaÑ na otaratÊti. 
Sa~khepaÔÔhakathÈyaÑ pana “atÊte aÔÔhasamÈpattilÈbhÊmhÊti vadato 
pÈrÈjikaÑ natthi, kuppadhammattÈ, idha pana atthi, akuppadhammattÈti keci 
vadantÊ”ti vuttaÑ. Tampi tattheva atÊtattabhÈvaÑ sandhÈya kathentassa 
pÈrÈjikaÑ na hoti, paccuppannattabhÈvaÑ sandhÈya kathentasseva hotÊti 
paÔikkhittaÑ. 
 

SuddhikavÈrakathÈvaÓÓanÈ 

 200. EvaÑ jhÈnÈdÊni dasa mÈtikÈpadÈni vitthÈretvÈ idÈni 
uttarimanussadhammaÑ ullapanto yaÑ sampajÈnamusÈvÈdaÑ bhaÓati, tassa 
a~gaÑ dassetvÈ tasseva vitthÈrassa vasena1 cakkapeyyÈlaÑ bandhanto 
ullapanÈkÈraÒca ÈpattibhedaÒca dassetuÑ “tÊhÈkÈrehÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
suddhikavÈro vattukÈmavÈro paccayapaÔisaÑyuttavÈroti tayo mahÈvÈrÈ. 
Tesu suddhikavÈre paÔhamajjhÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ yÈva mohÈ cittaÑ 
vinÊvaraÓapadaÑ, tÈva ekamekasmiÑ pade samÈpajjiÑ, samÈpajjÈmi, 
samÈpanno, lÈbhÊmhi, vasÊmhi, sacchikataÑ mayÈti imesu chasu padesu 
ekamekaÑ padaÑ tÊhÈkÈrehi cat|hi paÒcahi chahi sattahÈkÈrehÊti evaÑ 
paÒcakkhattuÑ yojetvÈ suddhikanayo nÈma vutto. Tato paÔhamaÒca jhÈnaÑ 
dutiyaÒca jhÈnanti evaÑ paÔhamajjhÈnena saddhiÑ ekamekaÑ padaÑ 
ghaÔentena sabbapadÈni ghaÔetvÈ teneva vitthÈrena khaÓÉacakkaÑ nÈma 
vuttaÑ. TaÑ hi puna 
______________________________________________________________ 
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ÈnetvÈ paÔhamajjhÈnÈdÊhi1 na yojitaÑ, tasmÈ “khaÓÉacakkan”ti vuccati. 
Tato dutiyaÒca jhÈnaÑ tatiyaÒca jhÈnanti evaÑ dutiyajjhÈnena saddhiÑ 
ekamekaÑ padaÑ ghaÔetvÈ puna ÈnetvÈ paÔhamajjhÈnena saddhiÑ 
sambandhitvÈ teneva vitthÈrena baddhacakkaÑ nÈma vuttaÑ. Tato yathÈ 
dutiyajjhÈnena saddhiÑ, evaÑ tatiyajjhÈnÈdÊhipi saddhiÑ ekamekaÑ padaÑ 
ghaÔetvÈ puna ÈnetvÈ dutiyajjhÈnÈdÊhi saddhiÑ sambandhitvÈ teneva 
vitthÈrena aÒÒÈnipi ek|natiÑsa baddhacakkÈni vatvÈ ekam|lakanayo 
niÔÔhÈpito. PÈÔho pana sa~khepena dassito. So asammuyhantena vitthÈrato 
veditabbo. 

 YathÈ ca ekam|lako, evaÑ dum|lakÈdayopi sabbam|lakapariyosÈnÈ 
catunnaÑ satÈnaÑ upari paÒcatiÑsa nayÈ vuttÈ. SeyyathidaÑ, dvim|lakÈ 
ek|natiÑsa, tim|lakÈ aÔÔhavÊsa, catum|lakÈ sattavÊsa, evaÑ 
paÒcam|lakÈdayopi ekekaÑ |naÑ katvÈ yÈva tiÑsam|lakÈ, tÈva veditabbÈ. 
PÈÔhe pana tesaÑ nÈmampi sa~khipitvÈ idaÑ sabbam|lakanti 
tiÑsam|lakanayo eko dassito. YasmÈ ca suÒÒÈgÈrapadaÑ jhÈnena aghaÔitaÑ 
sÊsaÑ na otarati, tasmÈ taÑ anÈmasitvÈ 
mohÈcittaÑvinÊvaraÓapadapariyosÈnÈyeva sabbattha yojanÈ dassitÈti 
veditabbÈ. EvaÑ paÔhamajjhÈnÈdÊni paÔipÈÔiyÈ vÈ uppaÔipÈÔiyÈ vÈ 
dutiyajjhÈnÈdÊhi ghaÔetvÈ vÈ aghaÔetvÈ vÈ samÈpajjinti-ÈdinÈ nayena ullapato 
mokkho natthi, pÈrÈjikaÑ ÈpajjatiyevÈti. 

 Imassa atthassa dassanavasena vutte ca panetasmiÑ suddhikamahÈvÈre 
ayaÑ sa~khepato atthavaÓÓanÈ–tÊhÈkÈrehÊti sampajÈnamusÈvÈdassa 
a~gabh|tehi tÊhi kÈraÓehi. Pubbevassa hotÊti pubbabhÈgeyeva assa 
puggalassa evaÑ hoti “musÈ bhaÓissan”ti. BhaÓantassa hotÊti bhaÓamÈnassa 
hoti. BhaÓitassa hotÊti bhaÓite assa hoti, yaÑ vattabbaÑ, tasmiÑ vutte hotÊti 
attho. Atha vÈ bhaÓitassÈti vuttavato niÔÔhitavacanassa hotÊti. Yo evaÑ 
pubbabhÈgepi jÈnÈti, bhaÓantopi jÈnÈti, pacchÈpi jÈnÈti “musÈ mayÈ 
bhaÓitan”ti, so “paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjin”ti bhaÓanto pÈrÈjikaÑ 
ÈpajjatÊti ayamettha attho dassito. KiÒcÈpi dassito, atha kho ayamettha 
viseso–pucchÈ tÈva hoti “musÈ bhaÓissan’ti 
______________________________________________________________ 
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pubbabhÈgo atthi, ‘musÈ mayÈ bhaÓitan’ti pacchÈbhÈgo natthi, 
vuttamattameva hi koci pamussati. KiÑ tassa pÈrÈjikaÑ hoti na hotÊ”ti. SÈ 
evaÑ AÔÔhakathÈsu vissajjitÈ–pubbabhÈge “musÈ bhaÓissan”ti ca 
bhaÓantassa “musÈ bhaÓÈmÊ”ti ca jÈnato pacchÈbhÈge “musÈ mayÈ 
bhaÓitan”ti na sakkÈ na bhavituÑ. Sacepi na hoti, pÈrÈjikameva, 
purimameva hi a~gadvayaÑ pamÈÓaÑ. YassÈpi pubbabhÈge “musÈ 
bhaÓissan”ti Èbhogo natthi, bhaÓanto pana “musÈ bhaÓÈmÊ”ti jÈnÈti, 
bhaÓitepi “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti jÈnÈti, so ÈpattiyÈ na kÈretabbo, 
pubbabhÈgo hi pamÈÓataro. TasmiÑ asati davÈ bhaÓitaÑ vÈ ravÈ bhaÓitaÑ 
vÈ hotÊti. 

 Ettha ca taÑÒÈÓatÈ ca ÒÈÓasamodhÈnaÒca pariccajitabbaÑ. TaÑÒÈÓatÈ 
pariccajitabbÈti yena cittena “musÈ bhaÓissan”ti jÈnÈti, teneva “musÈ 
bhaÓÈmÊ”ti ca “musÈ mayÈ bhaÓitan”ti ca jÈnÈtÊti evaÑ ekacitteneva tÊsu 
khaÓesu jÈnÈtÊti ayaÑ taÑÒÈÓatÈ pariccajitabbÈ, na hi sakkÈ teneva cittena 
taÑ cittaÑ jÈnituÑ, yathÈ na sakkÈ teneva asinÈ so asi chinditunti. PurimaÑ 
purimaÑ pana cittaÑ pacchimassa pacchimassa cittassa tathÈ uppattiyÈ 
paccayo hutvÈ nirujjhati. TenetaÑ vuccati– 

   “PamÈÓaÑ pubbabhÈgova, tasmiÑ sati na hessati. 
   Sesadvayanti nattheta-miti vÈcÈ tiva~gikÈ”ti. 

 ©aÓasamodhÈnaÑ pariccajitabbanti etÈni tÊÓi cittÈni ekakkhaÓe 
uppajjantÊti na gahetabbÈni, idaÒhi cittaÑ nÈma– 

   Aniruddhamhi paÔhame, na uppajjati pacchimaÑ. 
   Nirantaruppajjanato, ekaÑ viya pakÈsati. 

 Ito paraÑ pana yvÈyaÑ “paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjin”ti 
sampajÈnamusÈ bhaÓati, yasmÈ so “natthi me paÔhamaÑ jhÈnan”ti 
evaÑdiÔÔhiko hoti, tassa hi atthevÈyaÑ laddhi. TathÈ “natthi me paÔhamaÑ 
jhÈnan”ti evamassa khamati ceva ruccati ca. EvaÑsabhÈvameva cassa cittaÑ 
“natthi me paÔhamaÑ jhÈnan”ti. YadÈ pana musÈ vattukÈmo hoti, tadÈ taÑ 
diÔÔhiÑ vÈ diÔÔhiyÈ saha khantiÑ vÈ diÔÔhikhantÊhi saddhiÑ ruciÑ vÈ 
diÔÔhikhantirucÊhi saddhiÑ bhÈvaÑ vÈ vinidhÈya 
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nikkhipitvÈ paÔicchÈdetvÈ abh|taÑ katvÈ bhaÓati. TasmÈ tesampi vasena 
a~gabhedaÑ dassetuÑ “cat|hÈkÈrehÊ”ti-Èdi vuttaÑ. ParivÈre ca “aÔÔha~giko 
musÈvÈdo”ti1 vuttattÈ tattha adhippetÈya saÒÒÈya saddhiÑ aÒÒopi idha 
“aÔÔhahÈkÈrehÊ”ti eko nayo yojetabbo. 

 Ettha ca vinidhÈya diÔÔhinti balavadhammavinidhÈnavasenetaÑ vuttaÑ. 
VinidhÈya khantinti-ÈdÊni tato dubbaladubbalÈnaÑ vinidhÈnavasena. 
VinidhÈya saÒÒanti idaÑ panettha sabbadubbaladhammavinidhÈnaÑ. 
SaÒÒÈmattampi nÈma avinidhÈya sampajÈnamusÈ bhÈsissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. YasmÈ pana “samÈpajjissÈmÊ”ti-ÈdinÈ anÈgatavacanena pÈrÈjikaÑ na 
hoti, tasmÈ “samÈpajjin”ti-ÈdÊni atÊtavattamÈnapadÈneva pÈÔhe vuttÈnÊti 
veditabbÈni. 
 
 207. Ito paraÑ sabbampi imasmiÑ suddhikamahÈvÈre uttÈnatthameva. 
Na hettha taÑ atthi, yaÑ iminÈ vinicchayena na sakkÈ bhaveyya viÒÒÈtuÑ 
ÔhapetvÈ kilesappahÈnapadassa padabhÈjane “rÈgo me catto vanto”ti-ÈdÊnaÑ 
padÈnaÑ atthaÑ. SvÈyaÑ vuccati–ettha hi cattoti idaÑ 
sakabhÈvapariccajanavasena vuttaÑ. Vantoti idaÑ puna 
anÈdiyanabhÈvadassanavasena. Muttoti idaÑ santatito vimocanavasena. 
PahÊnoti idaÑ muttassÈpi kvaci anavaÔÔhÈnadassanavasena. PaÔinissaÔÔhoti 
idaÑ pubbe Èdinnapubbassa paÔinissaggadassanavasena. UkkheÔitoti idaÑ 
ariyamaggena uttÈsitattÈ puna anallÊyanabhÈvadassanavasena. SvÈyamattho 
saddasatthato pariyesitabbo. SamukkheÔitoti idaÑ suÔÔhu uttÈsetvÈ 
aÓusahagatassÈpi puna anallÊyanabhÈvadassanavasena vuttanti. 
 

SuddhikavÈrakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
VattukÈmavÈrakathÈ 

 215. VattukÈmavÈrepi “tÊhÈkÈrehÊ”ti-ÈdÊnaÑ attho, 
vÈrapeyyÈlappabhedo ca sabbo idha vuttanayeneva veditabbo. 
KevalaÒhiyaÑ “mayÈ virajjhitvÈ aÒÒaÑ vattukÈmena aÒÒaÑ vuttaÑ, tasmÈ 
natthi mayhaÑ ÈpattÊ”ti evaÑ okÈsagavesakÈnaÑ pÈpapuggalÈnaÑ 
okÈsanisedhanatthaÑ vutto. Yatheva hi “BuddhaÑ paccakkhÈmÊ”ti 
vattukÈmo “dhammaÑ paccakkhÈmÊ”ti-ÈdÊsu sikkhÈpaccakkhÈnapadesu yaÑ 
vÈ taÑ vÈ vadantopi khette otiÓÓattÈ 
______________________________________________________________
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sikkhÈpaccakkhÈtakova hoti, evaÑ paÔhamajjhÈnÈdÊsu 
uttarimanussadhammapadesu yaÑ kiÒci ekaÑ vattukÈmo tato aÒÒaÑ yaÑ vÈ 
taÑ vÈ vadantopi khette otiÓÓattÈ pÈrÈjikova hoti, sace yassa vadati, so 
tamatthaÑ ta~khaÓaÒÒeva jÈnÈti. JÈnanalakkhaÓaÒcettha sikkhÈpaccakkhÈne 
vuttanayeneva veditabbaÑ. 

 AyaÑ pana viseso–sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hatthamuddÈya sÊsaÑ na 
otarati. IdaÑ abh|tÈrocanaÑ hatthamuddÈyapi otarati. Yo hi 
hatthavikÈrÈdÊhipi a~gapacca~gacopanehi abh|taÑ uttarimanussadhammaÑ 
viÒÒattipathe Ôhitassa puggalassa Èroceti, so ca tamatthaÑ jÈnÈti, pÈrÈjikova 
hoti. Atha pana yassa Èroceti, so na jÈnÈti, “kiÑ ayaÑ bhaÓatÊ”ti saÑsayaÑ 
vÈ Èpajjati, ciraÑ vÊmaÑsitvÈ vÈ pacchÈ jÈnÈti. AppaÔivijÈnanto icceva 
sa~khyaÑ gacchati. EvaÑ appaÔivijÈnantassa vutte thullaccayaÑ hoti. Yo 
pana jhÈnÈdÊni attano adhigamavasena vÈ uggahaparipucchÈdivasena vÈ na 
jÈnÈti, kevalaÑ jhÈnanti vÈ vimokkhoti vÈ vacanamattameva sutaÑ hoti, 
sopi tena vutte “jhÈnaÑ kira samÈpajjinti esa vadatÊ”ti yadi ettakamattampi 
jÈnÈti, jÈnÈticceva sa~khyaÑ gacchati. Tassa vutte pÈrÈjikameva. Seso 
ekassa vÈ dvinnaÑ vÈ bah|naÑ vÈ niyamitÈniyamitavasena viseso sabbo 
sikkhÈpaccakkhÈnakathÈyaÑ vuttanayeneva veditabboti. 
 

VattukÈmavÈrakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
PaccayapaÔisaÑyuttavÈrakathÈ 

 220. PaccayapaÔisaÑyuttavÈrepi sabbaÑ vÈrapeyyÈlabhedaÑ, pubbe 
ÈgatapadÈnaÒca atthaÑ vuttanayeneva ÒatvÈ PÈÄikkamo tÈva evaÑ 
jÈnitabbo–ettha hi “yo te vihÈre vasi, yo te cÊvaraÑ paribhuÒji, yo te 
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒji, yo te senÈsanaÑ paribhuÒji, yo te 
gilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈraÑ paribhuÒjÊ”ti ime paÒca 
paccattavacanavÈrÈ, “yena te vihÈro paribhutto”ti-Èdayo paÒca 
karaÓavacanavÈrÈ, “yaÑ tvaÑ Ègamma vihÈraÑ adÈsÊ”ti-Èdayo paÒca 
upayogavacanavÈrÈ vuttÈ, tesaÑ vasena idha vuttena suÒÒÈgÈrapadena 
saddhiÑ pubbe vuttesu paÔhamajjhÈnÈdÊsu 
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sabbapadesu vÈrapeyyÈlabhedo veditabbo. “Yo te vihÈre, yena te vihÈro, 
yaÑ tvaÑ Ègamma vihÈran”ti evaÑ pariyÈyena vuttattÈ pana “ahan”ti ca 
avuttattÈ paÔivijÈnantassa vuttepi idha thullaccayaÑ, appaÔivijÈnantassa 
dukkaÔanti ayamettha vinicchayo. 
 

AnÈpattibhedakathÈ 

 222. EvaÑ vitthÈravasena ÈpattibhedaÑ dassetvÈ idÈni anÈpattiÑ 
dassento “anÈpatti adhimÈnenÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha adhimÈnenÈti 
adhigatamÈnena samudÈcarantassa anÈpatti. AnullapanÈdhippÈyassÈti 
kohaÒÒe icchÈcÈre aÔÔhatvÈ anullapanÈdhippÈyassa sabrahmacÈrÊnaÑ santike 
aÒÒaÑ byÈkarontassa anÈpatti. UmmattakÈdayo pubbe vuttanayÈ eva. Idha 
pana ÈdikammikÈ VaggumudÈtÊriyÈ bhikkh|, tesaÑ anÈpattÊti. 

PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ sikkhÈpadaÑ tisamuÔÔhÈnaÑ, hatthamuddÈya 
Èrocentassa kÈyacittato, vacÊbhedena Èrocentassa vÈcÈcittato, ubhayaÑ 
karontassa kÈyavÈcÈcittato samuÔÔhÈti, kiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, 
sacittakaÑ, lokavajjaÑ, kÈyakammaÑ, vacÊkammaÑ, akusalacittaÑ, 
tivedanaÑ, hasantopi hi somanassiko ullapati bhÈyantopi majjhattopÊti. 
 

VinÊtavatthuvaÓÓanÈ 

 223. VinÊtavatth|su adhimÈnavatthu anupaÒÒattiyaÑ vuttanayameva. (1) 

 DutiyavatthusmiÑ paÓidhÈyÈti patthanaÑ katvÈ. EvaÑ maÑ jano 
sambhÈvessatÊti evaÑ araÒÒe vasantaÑ maÑ jano arahatte vÈ 
sekkhabh|miyaÑ vÈ sambhÈvessati, tato lokassa sakkato bhavissÈmi 
garukato mÈnito p|jitoti. Œpatti dukkaÔassÈti evaÑ paÓidhÈya “araÒÒe 
vasissÈmÊ”ti gacchantassa padavÈre padavÈre dukkaÔaÑ. TathÈ araÒÒe 
kuÔikaraÓaca~kamananisÊdananivÈsanapÈvuraÓÈdÊsu sabbakiccesu payoge 
payoge dukkaÔaÑ. TasmÈ evaÑ araÒÒe na vasitabbaÑ. EvaÑ vasanto hi 
sambhÈvanaÑ labhatu vÈ mÈ vÈ, dukkaÔaÑ Èpajjati. Yo pana 
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samÈdinnadhuta~go “dhuta~gaÑ rakkhissÈmÊ”ti vÈ “gÈmante me vasato 
cittaÑ vikkhipati, araÒÒaÑ sappÈyan”ti cintetvÈ vÈ “addhÈ araÒÒe tiÓÓaÑ 
vivekÈnaÑ aÒÒataraÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti vÈ “araÒÒaÑ pavisitvÈ arahattaÑ 
apÈpuÓitvÈ na nikkhamissÈmÊ”ti vÈ “araÒÒavÈso nÈma BhagavatÈ pasattho, 
mayi ca araÒÒe vasante bah| sabrahmacÈrino gÈmantaÑ hitvÈ ÈraÒÒakÈ 
bhavissantÊ”ti vÈ evaÑ anavajjavÈsaÑ vasitukÈmo hoti, tena vasitabbaÑ. (2) 

 Tatiyavatthusmimpi “abhikkantÈdÊni saÓÔhapetvÈ piÓÉÈya carissÈmÊ”ti 
nivÈsanapÈrupanakiccato pabhuti yÈva bhojanapariyosÈnaÑ, tÈva payoge 
payoge dukkaÔaÑ. SambhÈvanaÑ labhatu vÈ mÈ vÈ, dukkaÔameva. 
Khandhakavattasekhiyavattaparip|raÓatthaÑ, pana sabrahmacÈrÊnaÑ 
diÔÔhÈnugati-ÈpajjanatthaÑ vÈ pÈsÈdikehi abhikkamapaÔikkamÈdÊhi piÓÉÈya 
pavisanto anupavajjo viÒÒ|nanti. (3) 

 CatutthapaÒcamavatth|su “yo te vihÈre vasÊ”ti ettha vuttanayeneva 
“ahan”ti avuttattÈ pÈrÈjikaÑ natthi. AttupanÈyikameva hi samudÈcarantassa 
pÈrÈjikaÑ vuttaÑ. (4-5) 

 PaÓidhÈya ca~kamÊti-ÈdÊni heÔÔhÈ vuttanayÈneva. (6-9) 

 SaÑyojanavatthusmiÑ saÑyojanÈ pahÊnÈtipi “dasa saÑyojanÈ 
pahinÈ”tipi “ekaÑ saÑyojanaÑ pahÊnan”tipi vadato kilesappahÈnameva 
ÈrocitaÑ hoti. TasmÈ pÈrÈjikaÑ. (10) 
 
 224. Rahovatth|su raho ullapatÊti1 “rahogato arahÈ ahan”ti vadati, na 
manasÈ cintitameva karoti. Tenettha dukkaÔaÑ vuttaÑ. (11-12) 

 VihÈravatthu upaÔÔhÈnavatthu ca vuttanayameva. (13-14) 
 
 225. NadukkaravatthusmiÑ tassa bhikkhuno ayaÑ laddhi 
“ariyapuggalÈva Bhagavato sÈvakÈ”ti. TenÈha “ye kho te Bhagavato sÈvakÈ, 
te evaÑ vadeyyun”ti. YasmÈ cassa ayamadhippÈyo– 
______________________________________________________________ 
 1. Rahogato uttarimanussadhammaÑ ullapati (PÈÄiyaÑ) 
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“sÊlavatÈ Èraddhavipassakena na dukkaraÑ aÒÒaÑ byÈkÈtuÑ, paÔibalo so 
arahattaÑ pÈpuÓitun”ti. TasmÈ “anullapanÈdhippÈyo ahan”ti Èha. (15) 

 VÊriyavatthusmiÑ ÈrÈdhanÊyoti sakkÈ ÈrÈdhetuÑ sampÈdetuÑ, 
nibbattetunti attho. SesaÑ vuttanayameva. (16) 

 MaccuvatthusmiÑ so bhikkhu “yassa vippaÔisÈro uppajjati, so 
bhÈyeyya, mayhaÑ pana avippaÔisÈravatthukÈni parisuddhÈni sÊlÈni, svÈhaÑ 
kiÑ maraÓassa bhÈyissÈmÊ”ti etamatthavasaÑ paÔicca “nÈhaÑ Èvuso 
maccuno bhÈyÈmÊ”ti Èha. Tenassa anÈpatti. (17) 

 VippaÔisÈravatthusmimpi eseva nayo. Tato parÈni tÊÓi vatth|ni 
vÊriyavatthusadisÈneva. (18-21) 

 VedanÈvatth|su paÔhamasmiÑ tÈva so bhikkhu paÔisa~khÈnabalena 
adhivÈsanakhantiyaÑ ÔhatvÈ “nÈvuso sakkÈ yena vÈ tena vÈ adhivÈsetun”ti 
Èha. Tenassa anÈpatti. (22) 

 Dutiye pana attupanÈyikaÑ akatvÈ “nÈvuso sakkÈ puthujjanenÈ”ti 
pariyÈyena vuttattÈ thullaccayaÑ. (23) 
 
 226. BrÈhmaÓavatth|su so kira brÈhmaÓo na kevalaÑ “Èyantu bhonto 
arahanto”ti Èha, yaÑ yaÑ panassa vacanaÑ mukhato niggacchati, sabbaÑ 
“arahantÈnaÑ ÈsanÈni paÒÒapetha, pÈdodakaÑ detha, arahanto pÈde 
dhovant|”ti arahantavÈdapaÔisaÑyuttaÑyeva. TaÑ panassa pasÈdabhaÒÒaÑ 
saddhÈcaritattÈ attano saddhÈbalena samussÈhitassa vacanaÑ. TasmÈ 
BhagavÈ “anÈpatti bhikkhave pasÈdabhaÒÒe”ti Èha. EvaÑ vuccamÈnena 
pana bhikkhunÈ na haÔÔhatuÔÔheneva paccayÈ paribhuÒjitabbÈ, 
“arahattasampÈpikaÑ paÔipadaÑ parip|ressÈmÊ”ti evaÑ yogo karaÓÊyoti. 
(24) 

 AÒÒabyÈkaraÓavatth|ni saÑyojanavatthusadisÈneva. AgÈravatthusmiÑ 
so bhikkhu gihibhÈve anatthikatÈya anapekkhatÈya “abhabbo kho Èvuso 
mÈdiso”ti Èha, na ullapanÈdhippÈyena. Tenassa anÈpatti. (25-32) 
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 227. ŒvaÔakÈmavatthusmiÑ so bhikkhu vatthukÈmesu ca kilesakÈmesu 
ca lokiyeneva ÈdÊnavadassanena nirapekkho, tasmÈ “ÈvaÔÈ me Èvuso 
kÈmÈ”ti Èha. Tenassa anÈpatti. Ettha ca ÈvaÔÈti ÈvÈritÈ nivÈritÈ, paÔikkhittÈti 
attho. (33) 

 AbhirativatthusmiÑ so bhikkhu sÈsane anukkaÓÔhitabhÈvena, 
uddesaparipucchÈdÊsu ca abhiratabhÈvena “abhirato ahaÑ Èvuso paramÈya 
abhiratiyÈ”ti Èha, na ullapanÈdhippÈyena. Tenassa anÈpatti. (34) 

 PakkamanavatthusmiÑ yo imamhÈ ÈvÈsÈ paÔhamaÑ pakkamissatÊti 
evaÑ ÈvÈsaÑ vÈ maÓÉapaÑ vÈ sÊmaÑ vÈ yaÑkiÒci ÔhÈnaÑ paricchinditvÈ 
katÈya katikÈya yo “maÑ arahÈti jÈnant|”ti tamhÈ ÔhÈnÈ paÔhamaÑ 
pakkamati, pÈrÈjiko hoti. Yo pana ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ vÈ kiccena, 
mÈtÈpit|naÑ vÈ kenacideva karaÓÊyena, bhikkhÈcÈratthaÑ vÈ 
uddesaparipucchÈnaÑ vÈ atthÈya aÒÒena vÈ tÈdisena karaÓÊyena taÑ ÔhÈnaÑ 
atikkamitvÈ gacchati, anÈpatti. Sace pissa evaÑ gatassa pacchÈ icchÈcÈro 
uppajjati “na dÈnÈhaÑ tattha gamissÈmi, evaÑ maÑ arahÈti 
sambhÈvessantÊ”ti, anÈpattiyeva. 

 Yopi kenacideva karaÓÊyena taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ 
sajjhÈyamanasikÈrÈdivasena aÒÒavihito vÈ hutvÈ, corÈdÊhi vÈ anubaddho, 
meghaÑ vÈ uÔÔhitaÑ disvÈ anovassakaÑ pavisitukÈmo taÑ ÔhÈnaÑ 
atikkamati, anÈpatti. YÈnena vÈ iddhiyÈ vÈ gacchantopi pÈrÈjikaÑ nÈpajjati, 
padagamaneneva Èpajjati. Tampi yehi saha katikÈ katÈ, tehi saddhiÑ 
apubbaÑacarimaÑ gacchanto nÈpajjati. EvaÑ gacchantÈ hi sabbepi 
aÒÒamaÒÒaÑ rakkhanti. Sacepi maÓÉaparukkham|lÈdÊsu kiÒci ÔhÈnaÑ 
paricchinditvÈ “yo ettha nisÊdati vÈ ca~kamati vÈ, taÑ arahÈti jÈnissÈma”, 
pupphÈni vÈ ÔhapetvÈ “yo imÈni gahetvÈ p|jaÑ karissati, taÑ arahÈti 
jÈnissÈmÈ”ti-ÈdinÈ nayena katikÈ katÈ hoti, tatrÈpi icchÈcÈravasena tathÈ 
karontassa pÈrÈjikameva. Sacepi upÈsakena antarÈmagge vihÈro vÈ kato 
hoti, cÊvarÈdÊni vÈ ÔhapitÈni honti “ye arahanto, te imasmiÑ vihÈre vasantu, 
cÊvarÈdÊni ca gaÓhant|”ti. TatrÈpi icchÈcÈravasena vasantassa vÈ cÊvarÈdÊni 
vÈ gaÓhantassa pÈrÈjikameva. EtaÑ pana adhammikaÑ katikavattaÑ, tasmÈ 
na kÈtabbaÑ, aÒÒaÑ vÈ evar|paÑ “imasmiÑ 
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temÈsabbhantare sabbeva ÈraÒÒakÈ hontu, piÓÉapÈtika~gÈdi-
avasesadhuta~gadharÈ vÈ, atha vÈ sabbeva khÊÓÈsavÈ hont|”ti evamÈdi. 
NÈnÈverajjakÈ hi bhikkh| sannipatanti, tattha keci dubbalÈ appathÈmÈ 
evar|paÑ vattaÑ anupÈletuÑ na sakkonti. TasmÈ evar|pampi vattaÑ na 
kÈtabbaÑ. “ImaÑ temÈsaÑ sabbbeheva na uddisitabbaÑ, na 
paripucchitabbaÑ, na pabbÈjetabbaÑ, m|gabbataÑ gaÓhitabbaÑ, bahi 
sÊmaÔÔhassÈpi saÑghalÈbho dÈtabbo”ti evamÈdikaÑ pana na kÈtabbameva. 
(35) 
 
 228. LakkhaÓasaÑyutte yvÈyaÑ ÈyasmÈ ca LakkhaÓotilakkhaÓatthero 
vutto, esa jaÔilasahassassa abbhantare ehibhikkh|pasampadÈya upasampanno 
ÈdittapariyÈyÈvasÈne arahattappatto eko mahÈsÈvakoti veditabbo. YasmÈ 
panesa lakkhaÓasampannena sabbÈkÈraparip|rena brahmasamena 
attabhÈvena samannÈgato, tasmÈ lakkhaÓoti sa~khaÑ gato. 
MahÈmoggallÈnatthero pana pabbajitadivasato sattame divase arahattappatto 
dutiyo aggasÈvako. 

 SitaÑ pÈtvÈkÈsÊti mandahasitaÑ pÈtu-akÈsi, pakÈsayi dassesÊti vuttaÑ 
hoti. KiÑ pana disvÈ thero sitaÑ pÈtvÈkÈsÊti? Upari PÈÄiyaÑ ÈgataÑ 
aÔÔhikasa~khalikaÑ ekaÑ petaloke nibbattaÑ sattaÑ disvÈ, taÒca kho 
dibbena cakkhunÈ, na pasÈdacakkhunÈ. PasÈdacakkhussa hi ete attabhÈvÈ na 
ÈpÈthaÑ Ègacchanti. Evar|paÑ pana attabhÈvaÑ disvÈ kÈruÒÒe kÈtabbe 
kasmÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsÊti? Attano ca BuddhaÒÈÓassa ca sampattiÑ 
samanussaraÓato. TaÒhi disvÈ thero “adiÔÔhasaccena nÈma puggalena 
paÔilabhitabbÈ evar|pÈ attabhÈvÈ mutto ahaÑ, lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ 
vata me”ti attano ca sampattiÑ anussaritvÈ “aho Buddhassa Bhagavato 
ÒÈÓasampatti, yo ‘kammavipÈko bhikkhave acinteyyo na cintetabbo’ti1 
desesi, paccakkhaÑ vata katvÈ BuddhÈ desenti, suppaÔividdhÈ BuddhÈnaÑ 
dhammadhÈt|”ti evaÑ BuddhaÒÈÓasampattiÒca saritvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsÊti. 
YasmÈ pana khÊÓÈsavÈ nÈma na akÈraÓÈ sitaÑ pÈtukaronti, tasmÈ naÑ 
LakkhaÓatthero pucchi “ko nu kho Èvuso MoggallÈna hetu, ko paccayo 
sitassa pÈtukammÈyÈ”ti. Thero pana yasmÈ yehi ayaÑ upapatti sÈmaÑ 
adiÔÔhÈ, te dussaddhÈpayÈ honti, tasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 392 piÔÔhe. 
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BhagavantaÑ sakkhiÑ katvÈ byÈkÈtukÈmatÈya “akÈlo kho Èvuso”ti-
ÈdimÈha. Tato Bhagavato santike puÔÔho “idhÈhaÑ Èvuso”ti-ÈdinÈ nayena 
byÈkÈsi. 

 Tattha aÔÔhikasa~khalikanti setaÑ nimmaÑsalohitaÑ aÔÔhisa~ghÈtaÑ. 
GijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpÊti etepi yakkhagijjhÈ ceva yakkhakÈkÈ ca 
yakkhakulalÈ ca paccetabbÈ. PÈkatikÈnaÑ pana gijjhÈdÊnaÑ ÈpÈthampi etaÑ 
r|paÑ nÈgacchati. AnupatitvÈ anupatitvÈti anubandhitvÈ anubandhitvÈ. 
VituÉentÊti1 vinivijjhitvÈ gacchanti. VitudentÊti vÈ pÈÔho, asidhÈr|pamehi 
tikhiÓehi lohatuÓÉehi vijjhantÊti attho. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ karotÊti ettha 
sudanti nipÈto, sÈ aÔÔhikasa~khalikÈ aÔÔassaraÑ ÈturassaraÑ karotÊti attho. 
AkusalavipÈkÈnubhavanatthaÑ kira yojanappamÈÓÈpi tÈdisÈ attabhÈvÈ 
nibbattanti, pasÈdussadÈ ca honti pakkagaÓÉasadisÈ, tasmÈ sÈ 
aÔÔhikasa~khalikÈ balavavedanÈturÈ tÈdisaÑ saramakÈsÊti. EvaÒca pana vatvÈ 
puna ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno “vaÔÔagÈmikasattÈ nÈma evar|pÈ attabhÈvÈ 
na muccantÊ”ti sattesu kÈruÒÒaÑ paÔicca uppannaÑ dhammasaÑvegaÑ 
dassento “tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi acchariyaÑ vata bho”ti-ÈdimÈha. 

 Bhikkh|-ujjhÈyantÊti yesaÑ sÈ pet|papatti appaccakkhÈ, te ujjhÈyanti. 
BhagavÈ pana therassÈnubhÈvaÑ pakÈsento “cakkhubh|tÈ vata bhikkhave 
sÈvakÈ viharantÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha cakkhu bh|taÑ jÈtaÑ uppannaÑ tesanti 
cakkhubh|tÈ, bh|tacakkhukÈ uppannacakkhukÈ cakkhuÑ uppÈdetvÈ 
viharantÊti attho. Dutiyapadepi eseva nayo. Yatra hi nÈmÈti ettha yatrÈti 
kÈraÓavacanaÑ. TatrÈyamatthayojanÈ–yasmÈ nÈma sÈvakopi evar|paÑ 
Òassati vÈ dakkhati vÈ sakkhiÑ vÈ karissati, tasmÈ avocumha “cakkhubh|tÈ 
vata bhikkhave sÈvakÈ viharanti, ÒÈÓabh|tÈ vata bhikkhave sÈvakÈ 
viharantÊ”ti. 

 Pubbeva me so bhikkhave satto diÔÔhoti BodhimaÓÉe 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔivedhena appamÈÓesu cakkavÈÄesu appamÈÓe 
sattanikÈye bhava gati yoni Ôhiti nivÈse2 ca paccakkhaÑ karontena mayÈ 
pubbeva so satto diÔÔhoti vadati. 
______________________________________________________________
 1. VitudhentÊti (SÊ), vitudentÊti (SyÈ), vituÓÉentÊti (Ka) 
 2. Bhava gati Ôhiti nivÈse (SyÈ) 
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 GoghÈtakoti gÈvo vadhitvÈ vadhitvÈ aÔÔhito maÑsaÑ mocetvÈ 
vikkiÓitvÈ jÊvikakappanakasatto. Tasseva kammassa vipÈkÈvasesenÈti tassa 
nÈnÈcetanÈhi Èy|hitassa aparÈpariyakammassa. Tatra hi yÈya cetanÈya 
narake paÔisandhi janitÈ, tassÈ vipÈke parikkhÊÓe avasesakammaÑ vÈ 
kammanimittaÑ vÈ ÈrammaÓaÑ katvÈ puna petÈdÊsu paÔisandhi nibbattati, 
tasmÈ sÈ paÔisandhi kammasabhÈgatÈya vÈ ÈrammaÓasabhÈgatÈya vÈ tasseva 
kammassa vipÈkÈvasesoti vuccati, ayaÒca satto evaÑ upapanno. TenÈha 
“tasseva kammassa vipÈkÈvasesenÈ”ti. Tassa kira narakÈ cavanakÈle 
nimmaÑsakatÈnaÑ gunnaÑ aÔÔhirÈsi eva nimittaÑ ahosi. So paÔicchannampi 
taÑ kammaÑ viÒÒ|naÑ pÈkaÔaÑ viya karonto aÔÔhikasa~khalikapeto jÈto. 
(36) 
 
 229. MaÑsapesivatthusmiÑ goghÈtakoti gomaÑsaÑ pesiyo1 katvÈ 
sukkhÈpetvÈ vall|ravikkayena anekÈni vassÈni jÊvikaÑ kappesi. Tenassa 
narakÈ cavanakÈle maÑsapesiyeva nimittaÑ ahosi. So maÑsapesipeto jÈto. 
(37) 

 MaÑsapiÓÉavatthusmiÑ so sÈkuÓiko sakuÓe gahetvÈ vikkiÓanakÈle 
nippakkhacamme maÑsapiÓÉamatte katvÈ vikkiÓanto jÊvikaÑ kappesi. 
Tenassa narakÈ cavanakÈle maÑsapiÓÉova nimittaÑ ahosi. So 
maÑsapiÓÉapeto jÈto. (38) 

 NicchavivatthusmiÑ tassa orabbhikassa eÄake vadhitvÈ niccamme katvÈ 
kappitajÊvikassa purimanayeneva niccammaÑ eÄakasarÊraÑ nimittamahosi. 
So nicchavipeto jÈto. (39) 

 AsilomavatthusmiÑ so s|kariko dÊgharattaÑ nivÈpapuÔÔhe s|kare asinÈ 
vadhitvÈ vadhitvÈ dÊgharattaÑ jÊvikaÑ kappesi. Tenassa 
ukkhittÈsikabhÈvova nimittaÑ ahosi. TasmÈ asilomapeto jÈto. (40) 

 SattilomavatthusmiÑ so mÈgaviko ekaÑ migaÒca sattiÒca gahetvÈ 
vanaÑ gantvÈ tassa migassa samÊpaÑ ÈgatÈgate mige sattiyÈ vijjhitvÈ2 
mÈresi. Tassa sattiyÈ vijjhanakabhÈvoyeva nimittaÑ ahosi. TasmÈ 
sattilomapeto jÈto. (41) 
______________________________________________________________
 1. MaÑsapesiyo (SÊ, SyÈ) 2. NibbijjhitvÈ (SÊ) 
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 UsulomavatthusmiÑ kÈraÓikoti rÈjÈparÈdhike anekÈhi kÈraÓÈhi pÊÄetvÈ 
avasÈne kaÓÉena vijjhitvÈ mÈraÓakapuriso. So kira asukasmiÑ padese 
viddho maratÊti ÒatvÈva vijjhati. TassevaÑ jÊvikaÑ kappetvÈ narake 
uppannassa tato pakkÈvasesena idh|papattikÈle usunÈ vijjhanabhÈvoyeva 
nimittaÑ ahosi. TasmÈ usulomapeto jÈto. (42) 

 S|cilomavatthusmiÑ sÈrathÊti assadamako. Godamakotipi 
KurundaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. Tassa patodas|ciyÈ vijjhanabhÈvoyeva 
nimittaÑ ahosi. TasmÈ s|cilomapeto jÈto. (43) 

 Dutiyas|cilomavatthusmiÑ s|cakoti pesuÒÒakÈrako. So kira manusse 
aÒÒamaÒÒaÒca bhindi. RÈjakule ca “imassa idaÑ nÈma atthi, iminÈ idaÑ 
nÈma katan”ti s|cetvÈ s|cetvÈ anayabyasanaÑ pÈpesi. TasmÈ yathÈnena 
s|cetvÈ manussÈ bhinnÈ, tathÈ s|cÊhi bhedanadukkhaÑ paccanubhotuÑ 
kammameva nimittaÑ katvÈ s|cilomapeto jÈto. (44) 

 AÓÉabhÈritavatthusmiÑ gÈmak|Ôoti vinicchayÈmacco. Tassa 
kammasabhÈgatÈya kumbhamattÈ mahÈghaÔappamÈÓÈ aÓÉÈ ahesuÑ. So hi 
yasmÈ raho paÔicchanne ÔhÈne laÒjaÑ gahetvÈ k|Ôavinicchayena pÈkaÔaÑ 
dosaÑ karonto sÈmike assÈmike akÈsi. TasmÈssa rahassaÑ a~gaÑ pÈkaÔaÑ 
nibbattaÑ. YasmÈ daÓÉaÑ paÔÔhapento paresaÑ asayhaÑ bhÈraÑ Èropesi, 
tasmÈssa rahassa~gaÑ asayhabhÈro hutvÈ nibbattaÑ. YasmÈ yasmiÑ ÔhÈne 
Ôhitena samena bhavitabbaÑ, tasmiÑ ÔhatvÈ visamo ahosi, tasmÈssa 
rahassa~ge visamÈ nisajjÈ ahosÊti. (45) 

 PÈradÈrikavatthusmiÑ so satto parassa rakkhitaÑ gopitaÑ sassÈmikaÑ 
phassaÑ phusanto dhÊÄhasukhena1 kÈmasukhena cittaÑ ramayitvÈ 
kammasabhÈgatÈya g|thaphassaÑ phusanto dukkhamanubhavituÑ tattha 
nibbatto. DuÔÔhabrÈhmaÓavatthu pÈkaÔameva. (46-7) 
 
 230. NicchavitthivatthusmiÑ yasmÈ mÈtugÈmo nÈma attano phasse 
anissaro. SÈ ca taÑ sÈmikassa santakaÑ phassaÑ thenetvÈ paresaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MiÄhaphusena (Ka) 
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abhiratiÑ uppÈdesi, tasmÈ kammasabhÈgatÈya sukhasamphassÈ dhaÑsitvÈ 
dukkhasamphassaÑ anubhavituÑ nicchavitthÊ hutvÈ upapannÈ. (48) 

 Ma~gulitthivatthusmiÑ ma~gulinti vir|paÑ duddasikaÑ bÊbhacchaÑ, sÈ 
kira ikkhaÓikÈkammaÑ yakkhadÈsikammaÑ karontÊ “iminÈ ca iminÈ ca 
evaÑ balikamme kate ayaÑ nÈma tumhÈkaÑ vaÉÉhi bhavissatÊ”ti 
mahÈjanassa gandhapupphÈdÊni vaÒcanÈya gahetvÈ mahÈjanaÑ duddiÔÔhiÑ 
micchÈdiÔÔhiÑ gaÓhÈpesi, tasmÈ tÈya kammasabhÈgatÈya 
gandhapupphÈdÊnaÑ thenitattÈ duggandhÈ, duddassanassa gÈhitattÈ 
duddasikÈ vir|pÈ bÊbhacchÈ hutvÈ nibbattÈ. (49) 

 OkilinivatthusmiÑ uppakkaÑ okiliniÑ okirininti sÈ kira a~gÈracitake 
nipannÈ vipphandamÈnÈ viparivattamÈnÈ paccati, tasmÈ uppakkÈ ceva hoti 
kharena agginÈ pakkasarÊrÈ, okilinÊ ca kilinnasarÊrÈ, bindubind|ni hissÈ 
sarÊrato paggharanti. OkirinÊ ca a~gÈrasamparikiÓÓÈ, tassÈ hi heÔÔhatopi 
kiÑsukapupphavaÓÓÈ a~gÈrÈ, ubhayapassesupi, ÈkÈsatopissÈ upari a~gÈrÈ 
patanti, tena vuttaÑ “uppakkaÑ okiliniÑ okirinin”ti. SÈ issÈpakatÈ sapattiÑ 
a~gÈrakaÔÈhena okirÊti tassa kira raÒÒo ekÈ nÈÔakinÊ a~gÈrakaÔÈhaÑ samÊpe 
ÔhapetvÈ gattato udakaÒca puÒchati, pÈÓinÈ ca sedaÑ karoti. RÈjÈpi tÈya 
saddhiÑ kathaÒca karoti, parituÔÔhÈkÈraÒca dasseti. AggamahesÊ taÑ 
asahamÈnÈ issÈpakatÈ hutvÈ acirapakkantassa raÒÒo taÑ a~gÈrakaÔÈhaÑ 
gahetvÈ tassÈ upari a~gÈre okiri, sÈ taÑ kammaÑ katvÈ tÈdisaÑyeva 
vipÈkaÑ paccanubhavituÑ petaloke nibbattÈ. (50) 

 CoraghÈtavatthusmiÑ so raÒÒo ÈÓÈya dÊgharattaÑ corÈnaÑ sÊsÈni 
chinditvÈ petaloke nibbattanto asÊsakaÑ kabandhaÑ hutvÈ nibbatti. (51) 

 BhikkhuvatthusmiÑ pÈpabhikkh|ti lÈmakabhikkhu. So kira lokassa 
saddhÈdeyye cattÈro paccaye paribhuÒjitvÈ kÈyavacÊdvÈrehi asaÑyato 
bhinnÈjÊvo cittakeÄiÑ kÊÄanto vicari, tato ekaÑ BuddhantaraÑ niraye 
paccitvÈ petaloke nibbattanto bhikkhusadiseneva attabhÈvena nibbatti. 
BhikkhunÊsikkhamÈnÈsÈmaÓerasÈmaÓerÊvatth|supi ayameva vinicchayo. 
(52-6) 
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 231. TapodÈvatthusmiÑ acchodakoti pasannodako. SÊtodakoti sÊtala-
udako. SÈtodakoti madhurodako. Setakoti1 parisuddho 
nissevÈlapaÓakakaddamo. Suppatitthoti sundarehi titthehi upapanno. 
RamaÓÊyoti ratijanako. CakkamattÈnÊti rathacakkappamÈÓÈni. KuthitÈ 
sandatÊti tattÈ santattÈ hutvÈ sandati. YatÈyaÑ bhikkhaveti yato ayaÑ 
bhikkhave. So dahoti so rahado. Kuto panÈyaÑ sandatÊti. VebhÈrapabbatassa 
kira heÔÔhÈ bh|maÔÔhakanÈgÈnaÑ paÒcayojanasatikaÑ nÈgabhavanaÑ 
devalokasadisaÑ maÓimayena2 talena, ÈrÈmuyyÈnehi ca samannÈgataÑ, 
tattha nÈgÈnaÑ kÊÄanaÔÔhÈne so udakadaho, tato ayaÑ tapodÈ sandati. 
DvinnaÑ mahÈnirayÈnaÑ antarikÈya ÈgacchatÊti RÈjagahanagaraÑ kira 
ÈviÒjetvÈ3 mahÈpetaloko, tattha dvinnaÑ MahÈlohakumbhinirayÈnaÑ 
antarena ayaÑ TapodÈ Ègacchati, tasmÈ kuthitÈ sandatÊti. (57) 

 YuddhavatthusmiÑ nandÊ4 caratÊti vijayabherÊ5 ÈhiÓÉati. RÈjÈ Èvuso 
licchavÊhÊti thero kira attano divÈÔÔhÈne ca rattiÔÔhÈne ca nisÊditvÈ 
“licchavayo katahatthÈ katupÈsanÈ, rÈjÈ ca tehi saddhiÑ sampahÈraÑ detÊ”ti 
Èvajjanto dibbena cakkhunÈ rÈjÈnaÑ parÈjitaÑ palÈyamÈnaÑ addasa. Tato 
bhikkh| ÈmantetvÈ “rÈjÈ Èvuso tumhÈkaÑ upaÔÔhÈko licchavÊhi pabhaggo”ti 
Èha. SaccaÑ bhikkhave MoggallÈno ÈhÈti parÈjitakÈle ÈvajjitvÈ yaÑ diÔÔhaÑ, 
taÑ bhaÓanto saccaÑ Èha. (58) 
 
 232. NÈgogÈhavatthusmiÑ sappinikÈyÈti evaÑnÈmikÈya. ŒneÒjaÑ 
samÈdhinti anejaÑ acalaÑ kÈyavÈcÈvipphandavirahitaÑ 
catutthajjhÈnasamÈdhiÑ. NÈgÈnanti hatthÊnaÑ. Ogayha6 uttarantÈnanti 
ogayha7 ogÈhetvÈ puna uttarantÈnaÑ. Te kira gambhÊraÑ udakaÑ otaritvÈ 
tattha nhatvÈ ca pivitvÈ ca soÓÉÈya udakaÑ gahetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ ÈlolentÈ 
uttaranti, tesaÑ evaÑ ogayha uttarantÈnanti vuttaÑ hoti. KoÒcaÑ 
karontÈnanti nadÊtÊre ÔhatvÈ soÓÉaÑ mukhe pakkhipitvÈ koÒcanÈdaÑ 
karontÈnaÑ. SaddaÑ assosinti 
______________________________________________________________
 1. Setodakoti (SyÈ, Ka), AÑ 1. 166 piÔÔhe ca passitabbaÑ. 2. RamaÓÊyena (Ka) 
 3. ŒvijjhitvÈ (SyÈ, Ka) 4. NandiÑ (Ka) 5. VijayabheriÑ (Ka) 
 6. OgÈhaÑ (SÊ, SyÈ), ogÈyha (Ka) 7. OgÈyha (Ka), idaÑ padaÑ SyÈ-potthake natthi. 
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taÑ koÒcanÈdasaddaÑ assosiÑ. Attheso bhikkhave samÈdhi, so ca kho 
aparisuddhoti atthi eso samÈdhi MoggallÈnassa, so ca kho parisuddho na 
hoti. Thero kira pabbajitato sattame divase tadahu-arahattappatto aÔÔhasu 
samÈpattÊsu paÒcahÈkÈrehi anÈciÓÓavasÊbhÈvo samÈdhiparipanthake 
dhamme na suÔÔhu parisodhetvÈ 
ÈvajjanasamÈpajjanÈdhiÔÔhÈnavuÔÔhÈnapaccavekkhaÓÈnaÑ 
saÒÒÈmattakameva katvÈ catutthajjhÈnaÑ appetvÈ nisinno jhÈna~gehi 
vuÔÔhÈya nÈgÈnaÑ saddaÑ sutvÈ “antosamÈpattiyaÑ assosin”ti evaÑsaÒÒÊ 
ahosi. Tena vuttaÑ “attheso bhikkhave samÈdhi, so ca kho aparisuddho”ti. 
(59) 

 SobhitavatthusmiÑ ahaÑ Èvuso paÒca kappasatÈni anussarÈmÊti 
ekÈvajjanena anussarÈmÊti Èha, itarathÈ hi anacchariyaÑ ariyasÈvakÈnaÑ 
paÔipÈÔiyÈ nÈnÈvajjanena1 tassa tassa atÊte nivÈsassa2 anussaraÓanti na 
bhikkh| ujjhÈyeyyuÑ. YasmÈ panesa “ekÈvajjanena anussarÈmÊ”ti Èha, 
tasmÈ bhikkh| ujjhÈyiÑsu. AtthesÈ bhikkhave Sobhitassa, sÈ ca kho ekÈyeva 
jÈtÊti yaÑ Sobhito jÈtiÑ anussarÈmÊti Èha, atthesÈ jÈti Sobhitassa, sÈ ca kho 
ekÈyeva anantarÈ, na uppaÔipÈÔiyÈ anussaritÈti adhippÈyo. 

 KathaÑ panÈyaÑ etaÑ anussarÊti? AyaÑ kira paÒcannaÑ kappasatÈnaÑ 
upari titthÈyatane pabbajitvÈ asaÒÒasamÈpattiÑ nibbattetvÈ aparihÊnajjhÈno 
kÈlaÑ katvÈ asaÒÒabhave nibbatti, tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ avasÈne 
manussaloke uppanno sÈsane pabbajitvÈ tisso vijjÈ sacchÈkÈsi. So 
pubbenivÈsaÑ anussaramÈno imasmiÑ attabhÈve paÔisandhiÑ disvÈ tato 
paraÑ tatiye attabhÈve cutimeva addasa, atha ubhinnamantarÈ acittakaÑ 
attabhÈvaÑ anussarituÑ asakkonto nayato sallakkhesi “addhÈ ahaÑ 
asaÒÒabhave nibbatto”ti. EvaÑ sallakkhentena panÈnena dukkaraÑ kataÑ, 
satadhÈ bhinnassa vÈlassa koÔiyÈ koÔi paÔividdhÈ, ÈkÈse padaÑ dassitaÑ. 
TasmÈ naÑ BhagavÈ imasmiÑyeva vatthusmiÑ etadagge Ôhapesi 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarantÈnaÑ yadidaÑ Sobhito”ti3. (60) 
 

VinÊtavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈnÈvajjanehi (SÊ) 2. AtÊtanivÈsassa (SyÈ) 3. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 
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NigamanavaÓÓanÈ 

 233. UddiÔÔhÈ kho Èyasmanto cattÈro pÈrÈjikÈ dhammÈti idaÑ idha 
uddiÔÔhapÈrÈjikaparidÊpanameva, samodhÈnetvÈ pana sabbÈneva catuvÊsati 
pÈrÈjikÈni veditabbÈni. KatamÈni catuvÊsati? PÈÄiyaÑ ÈgatÈni tÈva 
bhikkh|naÑ cattÈri, bhikkhunÊnaÑ asÈdhÈraÓÈni cattÈrÊti aÔÔha, ekÈdasa 
abhabbapuggalÈ, tesu paÓÉakatiracchÈnagata-ubhatobyaÒjanakÈ tayo 
vatthuvipannÈ ahetukapaÔisandhikÈ, tesaÑ saggo avÈrito, maggo pana vÈrito, 
abhabbÈ hi te maggappaÔilÈbhÈya vatthuvipannattÈti. PabbajjÈpi nesaÑ 
paÔikkhittÈ, tasmÈ tepi pÈrÈjikÈ. TheyyasaÑvÈsako, titthiyapakkantako, 
mÈtughÈtako, pitughÈtako, arahantaghÈtako, bhikkhunÊd|sako, 
lohituppÈdako, saÑghabhedakoti ime aÔÔha attano kiriyÈya vipannattÈ 
abhabbaÔÔhÈnaÑ pattÈti pÈrÈjikÈva. Tesu theyyasaÑvÈsako, 
titthiyapakkantako, bhikkhunÊd|sakoti imesaÑ tiÓÓaÑ saggo avÈrito, maggo 
pana vÈritova. ItaresaÑ paÒcannaÑ ubhayampi vÈritaÑ. Te hi 
anantarabhave narake nibbattanakasattÈ. Iti ime ca ekÈdasa, purimÈ ca 
aÔÔhÈti ek|navÊsati. Te gihili~ge ruciÑ uppÈdetvÈ gihinivÈsananivatthÈya 
bhikkhuniyÈ saddhiÑ vÊsati. SÈ hi ajjhÈcÈravÊtikkamaÑ akatvÈpi ettÈvatÈva 
assamaÓÊti imÈni tÈva vÊsati pÈrÈjikÈni. 

 AparÈnipi lambÊ, mudupiÔÔhiko, parassa a~gajÈtaÑ mukhena gaÓhÈti, 
parassa a~gajÈte abhinisÊdatÊti imesaÑ catunnaÑ vasena cattÈri 
anulomapÈrÈjikÈnÊti vadanti. EtÈni hi yasmÈ ubhinnaÑ rÈgavasena 
sadisabhÈv|pagatÈnaÑ dhammo “methunadhammo”ti vuccati, tasmÈ etena 
pariyÈyena methunadhammaÑ appaÔisevitvÈyeva kevalaÑ maggena 
maggappavesanavasena ÈpajjitabbattÈ methunadhammapÈrÈjikassa 
anulomentÊti “anulomapÈrÈjikÈnÊ”ti vuccanti. Iti imÈni ca cattÈri, purimÈni 
ca vÊsatÊti samodhÈnetvÈ sabbÈneva catuvÊsati pÈrÈjikÈni veditabbÈni. 

 Na labhati bhikkh|hi saddhiÑ saÑvÈsanti 
uposathapavÈraÓapÈtimokkhuddesaSaÑghakammappabhedaÑ bhikkh|hi 
saddhiÑ saÑvÈsaÑ na labhati. YathÈ pure tathÈ pacchÈti yathÈ pubbe 
gihikÈle, anupasampannakÈle ca pacchÈ pÈrÈjikaÑ Èpannopi tatheva 
asaÑvÈso hoti. Natthi tassa bhikkh|hi 
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saddhiÑ uposathapavÈraÓapÈtimokkhuddesasaÑghakammappabhedo 
saÑvÈsoti bhikkh|hi saddhiÑ saÑvÈsaÑ na labhati. TatthÈyasmante 
pucchÈmÊti tesu cat|su pÈrÈjikesu Èyasmante “kaccittha parisuddhÈ”ti 
pucchÈmi. KaccitthÈti kacci ettha, etesu cat|su pÈrÈjikesu kacci parisuddhÈti 
attho. Atha vÈ kaccittha parisuddhÈti kacci parisuddhÈ attha, bhavathÈti 
attho. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya 
 

CatutthapÈrÈjikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  

2. SaÑghÈdisesakaÓÉa 
 

1. SukkavissaÔÔhisikkhÈpadavaÓÓanÈ 

   YaÑ pÈrÈjikakaÓÉassa, sa~gÊtaÑ samanantaraÑ. 
   Tassa terasakassÈya-mapubbapadavaÓÓanÈ. 
 
 234. Tena samayena Buddho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme, tena kho pana samayena ÈyasmÈ Seyyasako 
anabhirato brahmacariyaÑ caratÊti ettha ÈyasmÈti piyavacanaÑ. Seyyasakoti 
tassa bhikkhuno nÈmaÑ. Anabhiratoti vikkhittacitto kÈmarÈgapariÄÈhena 
pariÉayhamÈno, na pana gihibhÈvaÑ patthayamÈno. So tena kiso hotÊti so 
Seyyasako tena anabhiratabhÈvena kiso hoti. 

 AddasÈ kho ÈyasmÈ UdÈyÊti ettha UdÈyÊti tassa therassa nÈmaÑ, ayaÒhi 
Seyyasakassa upajjhÈyo LÈÄudÈyÊ nÈma bhantamigasappaÔibhÈgo 
niddÈrÈmatÈdimanuyuttÈnaÑ aÒÒataro lolabhikkhu. Kacci no tvanti kacci nu 
tvaÑ. YÈvadatthaÑ bhuÒjÈti-ÈdÊsu yÈvatÈ atthoti yÈvadatthaÑ. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–yÈvatÈ te bhojanena attho, yattakaÑ tvaÑ icchasi, tattakaÑ bhuÒja. 
YattakaÑ kÈlaÑ rattiÑ vÈ divÈ vÈ supituÑ icchasi, tattakaÑ supa. 
MattikÈdÊhi kÈyaÑ ubbaÔÔetvÈ cuÓÓÈdÊhi ghaÑsitvÈ yattakaÑ nhÈnaÑ 
icchasi, tattakaÑ nhÈya. Uddesena vÈ paripucchÈya vÈ vattapaÔipattiyÈ vÈ 
kammaÔÔhÈnena vÈ attho natthÊti. YadÈ te anabhirati uppajjatÊti yasmiÑ kÈle 
tava kÈmarÈgavasena ukkaÓÔhitatÈ vikkhittacittatÈ uppajjati. RÈgo cittaÑ 
anuddhaÑsetÊti kÈmarÈgo cittaÑ dhaÑseti padhaÑseti vikkhipati ceva 
milÈpeti ca. TadÈ hatthena upakkamitvÈ asuciÑ mocehÊti tasmiÑ kÈle 
hatthena vÈyamitvÈ asucimocanaÑ karohi, evaÑ hi te cittekaggatÈ 
bhavissati. Iti taÑ upajjhÈyo anusÈsi yathÈ taÑ bÈlo bÈlaÑ, mago magaÑ1. 
 
 235. TesaÑ muÔÔhassatÊnaÑ asampajÈnÈnaÑ niddaÑ okkamantÈnanti 
satisampajaÒÒaÑ pahÈya niddaÑ otarantÈnaÑ. Tattha kiÒcÈpi niddaÑ 
okkamantÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. M|go m|gaÑ (SÊ, SyÈ) 
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abyÈkato bhava~gavÈro pavattati, satisampajaÒÒavÈro gaÄati, tathÈpi 
sayanakÈle manasikÈro kÈtabbo. DivÈ supantena “yÈva nhÈtassa bhikkhuno 
kesÈ na sukkhanti, tÈva supitvÈ vuÔÔhahissÈmÊ”ti sa-ussÈhena supitabbaÑ. 
RattiÑ supantena “ettakaÑ nÈma rattibhÈgaÑ supitvÈ candena vÈ tÈrakÈya 
vÈ idaÑ nÈma ÔhÈnaÑ pattakÈle vuÔÔhahissÈmÊ”ti sa-ussÈhena supitabbaÑ. 
BuddhÈnussati-ÈdÊsu ca dasasu kammaÔÔhÈnesu ekaÑ, aÒÒaÑ vÈ 
cittaruciyaÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈva niddÈ okkamitabbÈ. EvaÑ karonto hi 
“sato sampajÈno satiÒca sampajaÒÒaÒca avijahitvÈva niddaÑ okkamatÊ”ti 
vuccati. Te pana bhikkh| bÈlÈ lolÈ bhantamigasappaÔibhÈgÈ na evamakaÑsu, 
tena vuttaÑ “tesaÑ muÔÔhassatÊnaÑ asampajÈnÈnaÑ niddaÑ 
okkamantÈnan”ti. 

 Atthi cettha cetanÈ labbhatÊti ettha ca supinante assÈdacetanÈ atthi 
upalabbhati. AtthesÈ bhikkhave cetanÈ, sÈ ca kho abbohÈrikÈti bhikkhave 
esÈ assÈdacetanÈ atthi, sÈ ca kho avisaye uppannattÈ abbohÈrikÈ, ÈpattiyÈ 
a~gaÑ na hoti. Iti BhagavÈ supinante cetanÈya abbohÈrikabhÈvaÑ dassetvÈ 
“evaÒca pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈtha ‘saÒcetanikÈ 
sukkavissaÔÔhi1 aÒÒatra supinantÈ saÑghÈdiseso’ti” sÈnupaÒÒattikaÑ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi. 
 
 237. Tattha saÑvijjati cetanÈ assÈti saÒcetanÈ, saÒcetanÈva saÒcetanikÈ, 
saÒcetanÈ vÈ assÈ atthÊti saÒcetanikÈ. YasmÈ pana yassa saÒcetanikÈ 
sukkavissaÔÔhi hoti, so jÈnanto saÒjÈnanto hoti, sÈ cassa sukkavissaÔÔhi cecca 
abhivitaritvÈ vÊtikkamo hoti, tasmÈ byaÒjane ÈdaraÑ akatvÈ atthameva 
dassetuÑ “jÈnanto saÒjÈnanto cecca abhivitaritvÈ vÊtikkamo”ti evamassa 
padabhÈjanaÑ vuttaÑ. Tattha jÈnantoti upakkamÈmÊti jÈnanto. SaÒjÈnantoti 
“sukkaÑ mocemÊ”ti saÒjÈnanto, teneva upakkamajÈnanÈkÈrena saddhiÑ 
jÈnantoti attho. CeccÈti mocanassÈdacetanÈvasena cetetvÈ pakappetvÈ. 
AbhivitaritvÈti upakkamavasena maddanto nirÈsa~kacittaÑ pesetvÈ. 
VÊtikkamoti evaÑ pavattassa yo vÊtikkamo, ayaÑ saÒjetanikÈsaddassa 
sikhÈppatto atthoti vuttaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SukkavisaÔÔhi (SÊ, SyÈ)
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 IdÈni sukkavissaÔÔhÊti ettha yassa sukkassa vissaÔÔhi, taÑ tÈva sa~khyÈto 
vaÓÓabhedato ca dassetuÑ “sukkanti dasa sukkÈnÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
sukkÈnaÑ Èsayabhedato, dhÈtunÈnattato ca nÊlÈdivaÓÓabhedo veditabbo. 

 VissaÔÔhÊti vissaggo1, atthato panetaÑ ÔhÈnÈcÈvanaÑ hoti. TenÈha 
“vissaÔÔhÊti ÔhÈnato cÈvanÈ vuccatÊ”ti. Tattha vatthisÊsaÑ, kaÔi, kÈyoti tidhÈ 
sukkassa ÔhÈnaÑ pakappenti. Eko kirÈcariyo “vatthisÊsaÑ sukkassa ÔhÈnan”ti 
Èha. Eko “kaÔÊ”ti. Eko “sakalo kÈyo”ti. Tesu tatiyassa bhÈsitaÑ subhÈsitaÑ. 
KesalomanakhadantÈnaÒhi maÑsavinimuttaÔÔhÈnaÑ, uccÈra passÈva kheÄa 
si~ghÈÓikÈ thaddhasukkhacammÈni ca vajjetvÈ avaseso 
chavimaÑsalohitÈnugato sabbopi kÈyo 
kÈyappasÈdabhÈvajÊvitindriyÈbaddhapittÈnaÑ, sambhavassa ca ÔhÈnameva. 
TathÈ hi rÈgapariyuÔÔhÈnenÈbhibh|tÈnaÑ hatthÊnaÑ ubhohi kaÓÓac|ÄikÈhi 
sambhavo nikkhamati, MahÈsenarÈjÈ ca rÈgapariyuÔÔhito sambhavavegaÑ 
adhivÈsetuÑ asakkonto satthena bÈhusÊsaÑ phÈletvÈ vaÓamukhena 
nikkhantaÑ sambhavaÑ dassesÊti. 

 Ettha pana paÔhamassa Ècariyassa vÈde mocanassÈdena nimitte 
upakkamato yattakaÑ ekÈ khuddakamakkhikÈ piveyya, tattake asucimhi 
vatthisÊsato muccitvÈ dakasotaÑ otiÓÓamatte bahi nikkhante vÈ anikkhante 
vÈ saÑghÈdiseso. Dutiyassa vÈde tatheva kaÔito muccitvÈ dakasotaÑ 
otiÓÓamatte. Tatiyassa vÈde tatheva sakalakÈyaÑ saÑkhobhetvÈ tato 
muccitvÈ dakasotaÑ otiÓÓamatte bahi nikkhante vÈ anikkhante vÈ 
saÑghÈdiseso. DakasotorohaÓaÒcettha adhivÈsetvÈ antarÈ nivÈretuÑ 
asakkuÓeyyatÈya vuttaÑ, ÔhÈnÈ cutaÑ hi avassaÑ dakasotaÑ otarati. TasmÈ 
ÔhÈnÈcÈvanamattenevettha Èpatti veditabbÈ. SÈ ca kho nimitte 
upakkamantasseva, 
hatthaparikammapÈdaparikammagattaparikammakaraÓena sacepi asuci 
muccati, anÈpatti. AyaÑ sabbÈcariyasÈdhÈraÓavinicchayo. 

 AÒÒatra supinantÈti ettha supino eva supinanto, taÑ ÔhapetvÈ, 
apanetvÈti vuttaÑ hoti. TaÒca pana supinaÑ passanto cat|hi kÈraÓehi  
______________________________________________________________ 
 1. Visaggo (SÊ, SyÈ) 
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passati dhÈtukkhobhato vÈ anubh|tapubbato vÈ devatopasaÑhÈrato vÈ 
pubbanimittato vÈti. 

 Tattha pittÈdÊnaÑ khobhakaraÓapaccayayogena khubhitadhÈtuko 
dhÈtukkhobhato supinaÑ passati. Passanto ca nÈnÈvidhaÑ supinaÑ passati, 
pabbatÈ patanto viya, ÈkÈsena gacchanto viya, vÈÄamigahatthicorÈdÊhi 
anubaddho viya hoti. Anubh|tapubbato passanto pubbe anubh|tapubbaÑ 
ÈrammaÓaÑ passati. DevatopasaÑhÈrato passantassa devatÈ atthakÈmatÈya 
vÈ anatthakÈmatÈya vÈ atthÈya vÈ anatthÈya vÈ nÈnÈvidhÈni ÈrammaÓÈni 
upasaÑharanti. So tÈsaÑ devatÈnaÑ ÈnubhÈvena tÈni ÈrammaÓÈni passati. 
Pubbanimittato passanto puÒÒÈpuÒÒavasena uppajjitukÈmassa atthassa vÈ 
anatthassa vÈ pubbanimittabh|taÑ supinaÑ passati bodhisattamÈtÈ viya 
puttapaÔilÈbhanimittaÑ, bodhisatto viya paÒca mahÈsupine1, KosalarÈjÈ viya 
soÄasa supineti. 

 Tattha yaÑ dhÈtukkhobhato, anubh|tapubbato ca supinaÑ passati, na 
taÑ saccaÑ hoti. YaÑ devatopasaÑhÈrato passati, taÑ saccaÑ vÈ hoti 
alÊkaÑ vÈ. KuddhÈ hi devatÈ upÈyena vinÈsetukÈmÈ viparÊtampi katvÈ 
dassenti. YaÑ pana pubbanimittato passati, taÑ ekantasaccameva hoti. 
EtesaÒca catunnaÑ m|lakÈraÓÈnaÑ saÑsaggabhedatopi supinabhedo 
hotiyeva. 

 TaÒca panetaÑ catubbidhampi supinaÑ sekkhaputhujjanÈva passanti 
appahÊnavipallÈsattÈ, asekkhÈ na passanti pahÊnavipallÈsattÈ. KiÑ panetaÑ 
passanto sutto passati, paÔibuddho, udÈhu neva sutto na paÔibuddhoti? 
KiÒcettha yadi tÈva sutto passati, abhidhammavirodho Èpajjati. 
Bhava~gacittena hi supati, taÑ r|panimittÈdi-ÈrammaÓaÑ, 
rÈgÈdisampayuttaÑ vÈ na hoti, supinaÑ passantassa ca ÊdisÈni cittÈni 
uppajjanti. Atha paÔibuddho passati, vinayavirodho Èpajjati. YaÒhi 
paÔibuddho passati, taÑ sabbohÈrikacittena passati, sabbohÈrikacittena ca 
kate vÊtikkame anÈpatti nÈma natthi. SupinaÑ passantena pana katepi 
vÊtikkame ekantaÑ anÈpatti eva. Atha neva sutto na paÔibuddho passati, ko 
nÈma passati2, evaÒca sati supinassa abhÈvova ÈpajjatÊti? Na abhÈvo. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 209 piÔÔhe. 
 2. Na nÈma passati (SÊ, SyÈ), na supinaÑ nÈma passati (Abhi-®Ôha 2. 390 piÔÔhe.) 
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KasmÈ? YasmÈ kapimiddhapareto passati. VuttaÒhetaÑ “kapimiddhapareto1 
kho mahÈrÈja supinaÑ passatÊ”ti. Kapimiddhaparetoti makkaÔaniddÈya 
yutto. YathÈ hi makkaÔassa niddÈ lahuparivattÈ hoti, evaÑ yÈ niddÈ 
punappunaÑ kusalÈdicittavokiÓÓattÈ lahuparivattÈ, yassÈ pavattiyaÑ 
punappunaÑ bhava~gato uttaraÓaÑ hoti, tÈya yutto2 supinaÑ passati. 
TenÈyaÑ supino kusalopi hoti akusalopi abyÈkatopi, tattha supinante 
cetiyavandanadhammassavanadhammadesanÈdÊni karontassa kusalo, 
pÈÓÈtipÈtÈdÊni karontassa akusalo, dvÊhi antehi mutto 
ÈvajjanatadÈrammaÓakkhaÓe abyÈkatoti veditabbo. SvÈyaÑ 
dubbalavatthukattÈ cetanÈya paÔisandhiÑ ÈkaÉÉhituÑ asamattho, pavatte 
pana aÒÒehi kusalÈkusalehi upatthambhito vipÈkaÑ deti. KiÒcÈpi vipÈkaÑ 
deti, atha kho avisaye uppannattÈ abbohÈrikÈva supinantacetanÈ. TenÈha 
“ÔhapetvÈ supinantan”ti. 

 SaÑghÈdisesoti imassa ÈpattinikÈyassa nÈmaÑ. TasmÈ yÈ aÒÒatra 
supinantÈ saÒcetanikÈ sukkavissaÔÔhi, ayaÑ saÑghÈdiseso nÈma 
ÈpattinikÈyoti evamettha sambandho veditabbo. Vacanattho panettha 
saÑgho Èdimhi ceva sese ca icchitabbo assÈti saÑghÈdiseso. KiÑ vuttaÑ 
hoti? ImaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ vuÔÔhÈtukÈmassa yaÑ taÑ ÈpattivuÔÔhÈnaÑ, 
tassa Èdimhi ceva parivÈsadÈnatthÈya, Èdito sese ca majjhe 
mÈnattadÈnatthÈya m|lÈya paÔikassanena vÈ saha mÈnattadÈnatthÈya, 
avasÈne abbhÈnatthÈya saÑgho icchitabbo, na hettha ekampi kammaÑ vinÈ 
saÑghena sakkÈ kÈtunti saÑgho Èdimhi ceva sese ca icchitabbo assÈti 
saÑghÈdisesoti. ByaÒjanaÑ pana anÈdiyitvÈ atthameva dassetuÑ “saÑghova 
tassÈ ÈpattiyÈ parivÈsaÑ deti, m|lÈya paÔikassati, mÈnattaÑ deti, abbheti, na 
sambahulÈ, na ekapuggalo, tena vuccati saÑghÈdiseso”ti idamassa 
padabhÈjanaÑ, 

   “SaÑghÈdisesoti yaÑ vuttaÑ, taÑ suÓohi yathÈtathaÑ. 
   SaÑghova deti parivÈsaÑ, m|lÈya paÔikassati. 
   MÈnattaÑ deti abbheti, tenetaÑ iti vuccati”ti3– 
______________________________________________________________ 
 1. KapiniddÈpareto (Khu 11. 289 MilindapaÒhe) 2. Sutto (SÊ, Ka) 
 3. Vi 5. 261 piÔÔhe. 
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parivÈre vacanakÈraÓaÒca vuttaÑ. Tattha parivÈsadÈnÈdÊni 
Samuccayakkhandhake vitthÈrato ÈgatÈni, tatreva nesaÑ saÑvaÓÓanaÑ 
karissÈma. 

 Tasseva ÈpattinikÈyassÈti tassa eva Èpattisam|hassa. Tattha kiÒcÈpi 
ayaÑ ekÈva Èpatti, r|ÄhÊsaddena, pana avayave sam|havohÈrena vÈ 
“nikÈyo”ti vutto eko vedanÈkkhandho, eko viÒÒÈÓakkhandhoti-ÈdÊsu viya. 

 EvaÑ uddiÔÔhasikkhÈpadaÑ padÈnukkamena vibhajitvÈ idÈni imaÑ 
sukkavissaÔÔhiÑ Èpajjantassa upÈyaÒca kÈlaÒca adhippÈyaÒca 
adhippÈyavatthuÒca dassetuÑ “ajjhattar|pe mocetÊ”ti-ÈdimÈha. Ettha hi 
ajjhattar|pÈdÊhi cat|hi padehi upÈyo dassito, ajjhattar|pe vÈ moceyya 
bahiddhÈr|pe vÈ ubhayattha vÈ ÈkÈse vÈ kaÔiÑ kampento, ito paraÑ aÒÒo 
upÈyo natthi. Tattha r|pe ghaÔÔetvÈ mocentopi r|pena ghaÔÔetvÈ mocentopi 
“r|pe moceti”cceva veditabbo, r|pe hi sati so moceti, na r|paÑ alabhitvÈ. 
RÈg|patthambhÈdÊhi pana paÒcahi kÈlo dassito. RÈg|patthambhÈdikÈlesu hi 
a~gajÈtaÑ kammaniyaÑ hoti, yassa kammaniyatte sati moceti, ito paraÑ 
aÒÒo kÈlo natthi. Na hi vinÈ rÈg|patthambhÈdÊhi pubbaÓhÈdayo kÈlabhedÈ 
mocane nimittaÑ honti. 

 ŒrogyatthÈyÈti-ÈdÊhi dasahi adhippÈyo dassito, evar|pena hi 
adhippÈyabhedena moceti, na aÒÒathÈ. NÊlÈdÊhi pana dasahi navamassa 
adhippÈyassa vatthu dassitaÑ, vÊmaÑsanto hi nÊlÈdÊsu aÒÒatarassa vasena 
vÊmaÑsati, na tehi vinimuttanti. 
 
 238. Ito paraÑ pana imesaÑyeva ajjhattar|pÈdÊnaÑ padÈnaÑ 
pakÈsanatthaÑ “ajjhattar|peti ajjhattaÑ upÈdinne r|pe”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
ajjhattaÑ upÈdinne r|peti attano hatthÈdibhede r|pe. BahiddhÈ upÈdinneti 
parassa tÈdiseyeva. AnupÈdinneti tÈÄacchiddÈdibhede. Tadubhayeti attano ca 
parassa ca r|pe, ubhayaghaÔÔanavasenetaÑ vuttaÑ. Attano r|pena ca 
anupÈdinnar|pena ca ekato ghaÔÔanepi labbhati. ŒkÈse vÈyamantassÈti 
kenaci r|pena aghaÔÔetvÈ ÈkÈseyeva kaÔikampanapayogena a~gajÈtaÑ 
cÈlentassa. 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 111 

 RÈg|patthambheti rÈgassa balavabhÈve1, rÈgena vÈ a~gajÈtassa 
upatthambhe, thaddhabhÈve saÒjÈteti vuttaÑ hoti. KammaniyaÑ hotÊti 
mocanakammakkhamaÑ ajjhattar|pÈdÊsu upakkamÈrahaÑ hoti. 

 UccÈli~gapÈÓakadaÔÔh|patthambheti uccÈli~gapÈÓakadaÔÔhena a~gajÈte 
upatthambhe. UccÈli~gapÈÓakÈ nÈma lomasapÈÓakÈ honti, tesaÑ lomehi 
phuÔÔhaÑ a~gajÈtaÑ kaÓÉuÑ gahetvÈ thaddhaÑ hoti. Tattha yasmÈ tÈni 
lomÈni a~gajÈtaÑ ÉaÑsantÈni viya vijjhanti, tasmÈ 
“uccÈli~gapÈÓakadaÔÔhenÈ”ti vuttaÑ. Atthato pana 
uccÈli~gapÈÓakalomavedhanenÈti vuttaÑ hoti. 
 
 239. Arogo bhavissÈmÊti mocetvÈ arogo bhavissÈmi. SukhaÑ vedanaÑ 
uppÈdessÈmÊti mocanena, muccanuppattiyÈ, muttapaccayÈ ca yÈ sukhÈ 
vedanÈ hoti, taÑ uppÈdessÈmÊti attho. BhesajjaÑ bhavissatÊti idaÑ me 
mocitaÑ kiÒcideva bhesajjaÑ bhavissati. DÈnaÑ dassÈmÊti mocetvÈ 
kÊÔakipillikÈdÊnaÑ dÈnaÑ dassÈmi. PuÒÒaÑ bhavissatÊti mocetvÈ kÊÔÈdÊnaÑ 
dentassa puÒÒaÑ bhavissati. YaÒÒaÑ yajissÈmÊti mocetvÈ kÊÔÈdÊnaÑ 
yaÒÒaÑ yajissÈmi, kiÒci kiÒci mantapadaÑ vatvÈ dassÈmÊti vuttaÑ hoti. 
SaggaÑ gamissÈmÊti mocetvÈ kÊÔÈdÊnaÑ dinnadÈnena vÈ puÒÒena vÈ 
yaÒÒena vÈ saggaÑ gamissÈmi. BÊjaÑ bhavissatÊti kulavaÑsa~kurassa 
dÈrakassa bÊjaÑ bhavissati, “iminÈ bÊjena putto nibbattissatÊ”ti iminÈ 
adhippÈyena mocetÊti attho. VÊmaÑsatthÈyÈti jÈnanatthÈya. NÊlaÑ 
bhavissatÊti-ÈdÊsu jÈnissÈmi tÈva, kiÑ me mocitaÑ nÊlaÑ bhavissati, 
pÊtakÈdÊsu aÒÒataravaÓÓanti evamattho daÔÔhabbo. KhiÉÉÈdhippÈyoti 
khiÉÉÈpasuto, tena tena adhippÈyena kÊÄanto mocetÊti vuttaÑ hoti. 
 
 240. IdÈni yadidaÑ “ajjhattar|pe mocetÊ”ti-Èdi vuttaÑ tattha yathÈ 
mocento ÈpattiÑ Èpajjati, tesaÒca padÈnaÑ vasena yattako Èpattibhedo hoti, 
taÑ sabbaÑ dassento “ajjhattar|pe ceteti, upakkamati, muccati, Èpatti 
saÑghÈdisesassÈ”ti-ÈdimÈha. 
______________________________________________________________ 
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 Tattha cetetÊti mocanassÈdasampayuttÈya cetanÈya “muccat|”ti ceteti. 
UpakkamatÊti tadanur|paÑ vÈyÈmaÑ karoti. MuccatÊti evaÑ cetentassa 
tadanur|pena vÈyÈmena vÈyamato sukkaÑ ÔhÈnÈ cavati. Œpatti 
saÑghÈdisesassÈti imehi tÊhi a~gehi assa puggalassa saÑghÈdiseso nÈma 
ÈpattinikÈyo hotÊti attho. Esa nayo bahiddhÈr|peti-ÈdÊsupi avasesesu 
aÔÔhavÊsatiyÈ padesu. 

 Ettha pana dve ÈpattisahassÈni nÊharitvÈ dassetabbÈni. KathaÑ? 
Ajjhattar|pe tÈva rÈg|patthambhe ÈrogyatthÈya nÊlaÑ mocentassa ekÈ Èpatti, 
ajjhattar|peyeva rÈg|patthambhe ÈrogyatthÈya pÊtÈdÊnaÑ mocanavasena 
aparÈ navÈti dasa. YathÈ ca ÈrogyatthÈya dasa, evaÑ sukhÈdÊnaÑ navannaÑ 
padÈnaÑ atthÈya ekekapade1 dasa dasa katvÈ navuti. Iti imÈ ca navuti, 
purimÈ ca dasÈti rÈg|patthambhe tÈva sataÑ. YathÈ pana rÈg|patthambhe, 
evaÑ vacc|patthambhÈdÊsupi cat|su ekekasmiÑ upatthambhe sataÑ sataÑ 
katvÈ cattÈri satÈni. Iti imÈni cattÈri, purimaÒca ekanti ajjhattar|pe tÈva 
paÒcannaÑ upatthambhÈnaÑ vasena paÒca satÈni. YathÈ ca ajjhattar|pe 
paÒca, evaÑ bahiddhÈr|pe paÒca, ajjhattabahiddhÈr|pe paÒca, ÈkÈse kaÔiÑ 
kampentassa paÒcÈti sabbÈnipi catunnaÑ paÒcakÈnaÑ vasena dve 
ÈpattisahassÈni veditabbÈni. 

 IdÈni ÈrogyatthÈyÈti-ÈdÊsu tÈva dasasu padesu paÔipÈÔiyÈ vÈ uppaÔipÈÔiyÈ 
vÈ heÔÔhÈ vÈ gahetvÈ upari gaÓhantassa, upari vÈ gahetvÈ heÔÔhÈ gaÓhantassa, 
ubhato vÈ gahetvÈ majjhe Ôhapentassa, majjhe vÈ gahetvÈ ubhato harantassa, 
sabbam|laÑ vÈ katvÈ gaÓhantassa cetan|pakkamamocane sati visa~keto 
nÈma natthÊti dassetuÑ “ÈrogyatthaÒca sukhatthaÒcÈ”ti 
khaÓÉacakkabaddhacakkÈdibhedavicittaÑ PÈÄimÈha. 

 Tattha ÈrogyatthaÒca sukhatthaÒca, ÈrogyatthaÒca bhesajjatthaÒcÈti 
evaÑ ÈrogyapadaÑ sabbapadehi yojetvÈ vuttamekaÑ khaÓÉacakkaÑ. 
SukhapadÈdÊni sabbapadehi yojetvÈ yÈva attano attano atÊtÈnantarapadaÑ, 
tÈva ÈnetvÈ vuttÈni nava baddhacakkÈnÊti evaÑ ekekam|lakÈni dasa cakkÈni 
honti, tÈni dum|lakÈdÊhi saddhiÑ asammohato vitthÈretvÈ veditabbÈni. 
Attho panettha pÈkaÔoyeva. 
______________________________________________________________ 
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 YathÈ ca ÈrogyatthÈyÈti-ÈdÊsu dasasu padesu, evaÑ nÊlÈdÊsupi “nÊlaÒca 
pÊtakaÒca ceteti, upakkamatÊ”ti-ÈdinÈ nayena dasa cakkÈni vuttÈni, tÈnipi 
asammohato vitthÈretvÈ veditabbÈni. Attho panettha pÈkaÔoyeva. 

 Puna ÈrogyatthaÒca nÊlaÒca, ÈrogyatthaÒca sukhatthaÒca nÊlaÒca 
pÊtakaÒcÈti ekenekaÑ dvÊhi dve -pa- dasahi dasÈti evaÑ purimapadehi 
saddhiÑ pacchimapadÈni yojetvÈ ekaÑ missakacakkaÑ vuttaÑ. 

 IdÈni yasmÈ “nÊlaÑ mocessÈmÊ”ti cetetvÈ upakkamantassa pÊtakÈdÊsu 
muttesupi pÊtakÈdivasena cetetvÈ upakkamantassa itaresu muttesupi nevatthi 
visa~keto, tasmÈ etampi nayaÑ dassetuÑ “nÊlaÑ mocessÈmÊti ceteti, 
upakkamati, pÊtakaÑ muccatÊ”ti-ÈdinÈ nayena cakkÈni vuttÈni. Tato paraÑ 
sabbapacchimapadaÑ nÊlÈdÊhi navahi padehi saddhiÑ yojetvÈ kucchicakkaÑ 
nÈma vuttaÑ. Tato pÊtakÈdÊni nava padÈni ekena nÊlapadeneva saddhiÑ 
yojetvÈ piÔÔhicakkaÑ nÈma vuttaÑ. Tato lohitakÈdÊni nava padÈni ekena 
pÊtakapadeneva saddhiÑ yojetvÈ dutiyaÑ piÔÔhicakkaÑ vuttaÑ. EvaÑ 
lohitakapadÈdÊhi saddhiÑ itarÈni nava nava padÈni yojetvÈ aÒÒÈnipi aÔÔha 
cakkÈni vuttÈnÊti evaÑ dasagatikaÑ piÔÔhicakkaÑ veditabbaÑ. 

 EvaÑ khaÓÉacakkÈdÊnaÑ anekesaÑ cakkÈnaÑ vasena vitthÈrato 
garukÈpattimeva dassetvÈ idÈni a~gavaseneva garukÈpattiÒca lahukÈpattiÒca 
anÈpattiÒca dassetuÑ “ceteti, upakkamati, muccatÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
purimanayena ajjhattar|pÈdÊsu rÈgÈdi-upatthambhe sati ÈrogyÈdÊnaÑ atthÈya 
cetentassa upakkamitvÈ asucimocane tiva~gasampannÈ garukÈpatti vuttÈ. 
Dutiyena nayena cetentassa, upakkamantassa ca mocane asati 
duva~gasampannÈ lahukÈ thullaccayÈpatti. “Cetehi, na upakkamati, 
muccatÊ”ti-ÈdÊhi chahi nayehi anÈpatti. 

 AyaÑ pana ÈpattÈnÈpattibhedo saÓho sukhumo, tasmÈ suÔÔhu 
sallakkhetabbo, suÔÔhu sallakkhetvÈ kukkuccaÑ pucchitena Èpatti vÈ anÈpatti 
vÈ ÈcikkhitabbÈ, vinayakammaÑ vÈ kÈtabbaÑ. AsallakkhetvÈ karonto hi 
roganidÈnaÑ ajÈnitvÈ bhesajjaÑ karonto vejjo viya 



 VinayapiÔaka 114 

vighÈtaÒca Èpajjati, na ca taÑ puggalaÑ tikicchituÑ samattho hoti. 
TatrÈyaÑ sallakkhaÓavidhi–kukkuccena Ègato bhikkhu yÈvatatiyaÑ 
pucchitabbo “katarena payogena katarena rÈgena ÈpannosÊ”ti. Sace 
paÔhamaÑ aÒÒaÑ vatvÈ pacchÈ aÒÒaÑ vadati, na ekamaggena katheti, so 
vattabbo “tvaÑ na ekamaggena kathesi pariharasi, na sakkÈ tava 
vinayakammaÑ kÈtuÑ, gaccha sotthiÑ gavesÈ”ti. Sace pana tikkhattumpi 
ekamaggeneva katheti, yathÈbh|taÑ attÈnaÑ Èvikaroti, athassa 
ÈpattÈnÈpattigarukalahukÈpattivinicchayatthaÑ ekÈdasannaÑ rÈgÈnaÑ 
vasena ekÈdasa payogÈ samavekkhitabbÈ. 

 Tatrime ekÈdasa rÈgÈ–mocanassÈdo muccanassÈdo muttassÈdo 
methunassÈdo phassassÈdo kaÓÉuvanassÈdo dassanassÈdo nisajjassÈdo 
vÈcassÈdo gehassitapemaÑ vanabha~giyanti. Tattha mocetuÑ assÈdo 
mocanassÈdo, muccane1 assÈdo muccanassÈdo, mutte assÈdo muttassÈdo, 
methune assÈdo methunassÈdo, phasse assÈdo phassassÈdo, kaÓÉuvane 
assÈdo kaÓÉuvanassÈdo, dassane assÈdo dassanassÈdo, nisajjÈya assÈdo 
nisajjassÈdo, vÈcÈya assÈdo vÈcassÈdo, gehassitaÑ pemaÑ gehassitapemaÑ, 
vanabha~giyanti yaÑkiÒci pupphaphalÈdi vanato bhaÒjitvÈ ÈhaÔaÑ. Ettha ca 
navahi padehi sampayutta-assÈdasÊsena rÈgo vutto. Ekena padena 
sar|peneva, ekena padena vatthunÈ vutto, vanabha~go hi rÈgassa vatthu, na 
rÈgoyeva. 

 EtesaÑ pana rÈgÈnaÑ vasena evaÑ2 payogÈ samavekkhitabbÈ–
mocanassÈde mocanassÈdacetanÈya cetento ceva assÈdento ca upakkamati, 
muccati, saÑghÈdiseso. Tatheva cetento ca assÈdento ca upakkamati, na 
muccati, thullaccayaÑ. Sace pana sayanakÈle rÈgapariyuÔÔhito hutvÈ |runÈ 
vÈ muÔÔhinÈ vÈ a~gajÈtaÑ gÈÄhaÑ pÊÄetvÈ mocanatthÈya sa-ussÈhova supati, 
supantassa cassa asuci muccati, saÑghÈdiseso. Sace rÈgapariyuÔÔhÈnaÑ 
asubhamanasikÈrena v|pasametvÈ suddhacitto supati, supantassa muttepi 
anÈpatti. 
______________________________________________________________ 
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 MuccanassÈde attano dhammatÈya muccamÈnaÑ assÈdeti na 
upakkamati, anÈpatti. Sace pana muccamÈnaÑ assÈdento upakkamati, tena 
upakkamena mutte saÑghÈdiseso. Attano dhammatÈya muccamÈne “mÈ 
kÈsÈvaÑ vÈ senÈsanaÑ vÈ dussÊ”ti a~gajÈtaÑ gahetvÈ jagganatthÈya 
udakaÔÔhÈnaÑ gacchati, vaÔÔatÊti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. 

 MuttassÈde attano dhammatÈya mutte ÔhÈnÈ cute asucimhi pacchÈ 
assÈdentassa vinÈ upakkamena muccati, anÈpatti. Sace assÈdetvÈ puna 
mocanatthÈya nimitte upakkamitvÈ moceti, saÑghÈdiseso. 

 MethunassÈde methunarÈgena mÈtugÈmaÑ gaÓhÈti, tena payogena asuci 
muccati, anÈpatti. Methunadhammassa payogattÈ pana tÈdise gahaÓe 
dukkaÔaÑ, sÊsaÑ patte pÈrÈjikaÑ. Sace methunarÈgena ratto puna assÈdetvÈ 
mocanatthÈya nimitte upakkamitvÈ moceti, saÑghÈdiseso. 

 PhassassÈde duvidho phasso ajjhattiko, bÈhiro ca. Ajjhattike tÈva attano 
nimittaÑ thaddhaÑ mudukanti jÈnissÈmÊti vÈ lolabhÈvena vÈ kÊÄÈpayato 
asuci muccati, anÈpatti. Sace kÊÄÈpento assÈdetvÈ mocanatthÈya nimitte 
upakkamitvÈ moceti, saÑghÈdiseso. BÈhiraphasse pana kÈyasaÑsaggarÈgena 
mÈtugÈmassa a~gama~gÈni parÈmasato ceva Èli~gato ca asuci muccati, 
anÈpatti. KÈyasaÑsaggasaÑghÈdisesaÑ pana Èpajjati. Sace 
kÈyasaÑsaggarÈgena ratto puna assÈdetvÈ mocanatthÈya nimitte 
upakkamitvÈ moceti, vissaÔÔhipaccayÈpi saÑghÈdiseso. 

 KaÓÉuvanassÈde daddukacchupiÄakapÈÓakÈdÊnaÑ aÒÒataravasena 
kaÓÉuvamÈnaÑ1 nimittaÑ kaÓÉuvanassÈdeneva kaÓÉuvato asuci muccati, 
anÈpatti. KaÓÉuvanassÈdena ratto puna assÈdetvÈ mocanatthÈya nimitte 
upakkamitvÈ moceti, saÑghÈdiseso. 

 DassanassÈde dassanassÈdena punappunaÑ mÈtugÈmassa anokÈsaÑ 
upanijjhÈyato asuci muccati, anÈpatti. MÈtugÈmassa anokÈsupanijjhÈne 
______________________________________________________________ 
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pana dukkaÔaÑ. Sace dassanassÈdena ratto puna assÈdetvÈ mocanatthÈya 
nimitte upakkamitvÈ moceti, saÑghÈdiseso. 

 NisajjassÈde mÈtugÈmena saddhiÑ raho nisajjassÈdarÈgena nisinnassa 
asuci muccati, anÈpatti. Raho nisajjapaccayÈ pana ÈpannÈya ÈpattiyÈ 
kÈretabbo. Sace nisajjassÈdena ratto puna assÈdetvÈ mocanatthÈya nimitte 
upakkamitvÈ moceti, saÑghÈdiseso.  

 VÈcassÈde vÈcassÈdarÈgena mÈtugÈmaÑ methunasannissitÈhi vÈcÈhi 
obhÈsantassa asuci muccati, anÈpatti. DuÔÔhullavÈcÈsaÑghÈdisesaÑ pana 
Èpajjati. Sace vÈcassÈdena ratto puna assÈdetvÈ mocanatthÈya nimitte 
upakkamitvÈ moceti, saÑghÈdiseso. 

 Gehassitapeme mÈtaraÑ vÈ mÈtupemena, bhaginiÑ vÈ bhaginipemena 
punappunaÑ parÈmasato ceva Èli~gato ca asuci muccati, anÈpatti. 
Gehassitapemena pana phusanapaccayÈ dukkaÔaÑ. Sace gehassitapemena 
ratto puna assÈdetvÈ mocanatthÈya nimitte upakkamitvÈ moceti, 
saÑghÈdiseso. 

 Vanabha~ge itthipurisÈ aÒÒamaÒÒaÑ kiÒcideva 
tamb|lagandhapupphavÈsÈdippakÈraÑ paÓÓÈkÈraÑ mittasanthavabhÈvassa 
daÄhabhÈvatthÈya pesenti, ayaÑ vanabha~go nÈma. TaÒce mÈtugÈmo kassaci 
saÑsaÔÔhavihÈrikassa kul|pakabhikkhuno peseti, tassa ca “asukÈya nÈma 
idaÑ pesitan”ti sÈrattassa punappunaÑ hatthehi taÑ vanabha~gaÑ 
kÊÄÈpayato asuci muccati, anÈpatti. Sace vanabha~ge sÈratto puna assÈdetvÈ 
mocanatthÈya nimitte upakkamitvÈ moceti, saÑghÈdiseso. Sace 
upakkamantepi na muccati, thullaccayaÑ. 

 EvametesaÑ ekÈdasannaÑ rÈgÈnaÑ vasena ime ekÈdasa payoge 
samevekkhitvÈ Èpatti vÈ anÈpatti vÈ sallakkhetabbÈ. SallakkhetvÈ sace 
garukÈ hoti, “garukÈ”ti ÈcikkhitabbÈ. Sace lahukÈ hoti, “lahukÈ”ti 
ÈcikkhitabbÈ. Tadanur|paÒca vinayakammaÑ kÈtabbaÑ. EvaÒhi kataÑ 
sukataÑ hoti roganidÈnaÑ ÒatvÈ vejjena katabhesajjamiva, tassa ca 
puggalassa sotthibhÈvÈya saÑvattati. 
 
 262. Ceteti na upakkamatÊti-ÈdÊsu mocanassÈdacetanÈya ceteti, na 
upakkamati, muccati, anÈpatti. MocanassÈdapÊÄito “aho 
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vata mucceyyÈ”ti ceteti, na upakkamati, na muccati, anÈpatti. 
MocanassÈdena na ceteti, phassassÈdena, kaÓÉuvanassÈdena vÈ upakkamati, 
muccati, anÈpatti. Tatheva na ceteti, upakkamati, na muccati, anÈpatti. 
KÈmavitakkaÑ vitakkento mocanatthÈya na ceteti, na upakkamati, muccati, 
anÈpatti. Sace panassa vitakkayatopi na muccati, idaÑ Ègatameva hoti “na 
ceteti na upakkamati na muccati, anÈpattÊ”ti. 

 AnÈpatti supinantenÈti suttassa supine methunaÑ dhammaÑ 
paÔisevantassa viya kÈyasaÑsaggÈdÊni Èpajjantassa viya supinanteneva 
kÈraÓena yassa asuci muccati, tassa anÈpatti. Supine pana uppannÈya 
assÈdacetanÈya sacassa visayo hoti, niccalena bhavitabbaÑ, na hatthena 
nimittaÑ kÊÄÈpetabbaÑ, kÈsÈvapaccattharaÓarakkhaÓatthaÑ pana 
hatthapuÔena gahetvÈ jagganatthÈya udakaÔÔhÈnaÑ gantuÑ vaÔÔati. 

 NamocanÈdhippÈyassÈti yassa bhesajjena vÈ nimittaÑ Èlimpantassa, 
uccÈrÈdÊni vÈ karontassa namocanÈdhippÈyassa muccati, tassÈpi anÈpatti. 
Ummattakassa duvidhassÈpi anÈpatti. Idha seyyasako Èdikammiko, tassa 
anÈpatti ÈdikammikassÈti. 

PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
  
 SamuÔÔhÈnÈdÊsu imaÑ sikkhÈpadaÑ paÔhamapÈrÈjikasamuÔÔhÈnaÑ 
kÈyacittato samuÔÔhÈti, kiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, sacittakaÑ, lokavajjaÑ, 
kÈyakammaÑ, akusalacittaÑ, dvivedanaÑ sukhamajjhattadvayenÈti. 
 
 263. VinÊtavatth|su supinavatthu anupaÒÒattiyaÑ vuttanayameva. 
UccÈrapassÈvavatth|ni uttÈnatthÈneva. 

 VitakkavatthusmiÑ kÈmavitakkanti gehassitakÈmavitakkaÑ. Tattha 
kiÒcÈpi anÈpatti vuttÈ, atha kho vitakkagatikena na bhavitabbaÑ. 
UÓhodakavatth|su paÔhamaÑ uttÈnameva. Dutiye so bhikkhu mocetukÈmo 
uÓhodakena nimittaÑ paharitvÈ paharitvÈ1 nhÈyi, tenassa Èpatti vuttÈ. Tatiye 
upakkamassa atthitÈya thullaccayaÑ. BhesajjakaÓÉuvanavatth|ni 
uttÈnatthÈneva. 
______________________________________________________________ 
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 264. Maggavatth|su paÔhamassa thulla-|rukassa maggaÑ gacchantassa 
sambÈdhaÔÔhÈne ghaÔÔanÈya asuci mucci, tassa namocanÈdhippÈyattÈ 
anÈpatti. Dutiyassa tatheva mucci, mocanÈdhippÈyattÈ pana saÑghÈdiseso. 
Tatiyassa na mucci, upakkamasabbhÈvato pana thullaccayaÑ. TasmÈ 
maggaÑ gacchantena uppanne pariÄÈhe na gantabbaÑ, gamanaÑ 
upacchinditvÈ asubhÈdimanasikÈrena cittaÑ v|pasametvÈ suddhacittena 
kammaÔÔhÈnaÑ ÈdÈya gantabbaÑ. Sace Ôhito vinodetuÑ na sakkoti, maggÈ 
okkamma1 nisÊditvÈ vinodetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ ÈdÈya suddhacitteneva 
gantabbaÑ. 

 Vatthivatth|su te bhikkh| vatthiÑ daÄhaÑ gahetvÈ p|retvÈ p|retvÈ 
vissajjentÈ gÈmadÈrakÈ viya passÈvamakaÑsu. JantÈgharavatthusmiÑ 
udaraÑ tÈpentassa mocanÈdhippÈyassÈpi amocanÈdhippÈyassÈpi mutte 
anÈpattiyeva. ParikammaÑ karontassa nimittacÈlanavasena asuci mucci, 
tasmÈ ÈpattiÔÔhÈne Èpatti vuttÈ. 
 
 265. �rughaÔÔÈpanavatth|su yesaÑ Èpatti vuttÈ, te a~gajÈtampi 
phusÈpesunti veditabbÈti evaÑ KurundaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. 
SÈmaÓerÈdivatth|ni uttÈnatthÈneva. 
 
 266. KÈyatthambhanavatthusmiÑ kÈyaÑ thambhentassÈti ciraÑ 
nisÊditvÈ vÈ nipajjitvÈ vÈ navakammaÑ vÈ katvÈ ÈlasiyavimocanatthaÑ 
vijambhentassa. 

 UpanijjhÈyanavatthusmiÑ sacepi paÔasataÑ nivatthÈ hoti, purato vÈ 
pacchato vÈ ÔhatvÈ “imasmiÑ nÈma okÈse nimittan”ti upanijjhÈyantassa 
dukkaÔameva. AnivatthÈnaÑ gÈmadÈrikÈnaÑ nimittaÑ upanijjhÈyantassa 
pana kimeva vattabbaÑ. TiracchÈnagatÈnampi nimitte eseva nayo. Ito cito 
ca aviloketvÈ pana divasampi ekapayogena upanijjhÈyantassa ekameva 
dukkaÔaÑ. Ito cito ca viloketvÈ punappunaÑ upanijjhÈyantassa payoge 
payoge dukkaÔaÑ. Ummilananimilanavasena pana na kÈretabbo. SahasÈ 
upanijjhÈyitvÈ puna paÔisa~khÈya saÑvare tiÔÔhato anÈpatti, taÑ saÑvaraÑ 
pahÈya puna upanijjhÈyato dukkaÔameva. 
______________________________________________________________ 
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 267. TÈÄacchiddÈdivatth|ni uttÈnatthÈneva. NhÈnavatth|su ye 
udakasotaÑ nimittena pahariÑsu, tesaÑ Èpatti vuttÈ. UdaÒjalavatth|supi 
eseva nayo, ettha ca udaÒjalanti udakacikkhallo vuccati. Eteneva upÈyena 
ito parÈni sabbÈneva udakedhÈvanÈdivatth|ni veditabbÈni. AyaÑ pana 
viseso, pupphÈvaÄiyavatth|su sacepi namocanÈdhippÈyassa anÈpatti, 
kÊÄanapaccayÈ pana dukkaÔaÑ hotÊti. 
 

SukkavissaÔÔhisikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. KÈyasaÑsaggasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 269. Tena samayena Buddho BhagavÈti KÈyasaÑsaggasikkhÈpadaÑ. 
TatrÈyaÑ anuttÈnapadavaÓÓanÈ–araÒÒe viharatÊti na ÈveÓike araÒÒe, 
JetavanavihÈrasseva paccante ekapasse. Majjhe gabbhoti tassa ca vihÈrassa 
majjhe gabbho hoti. SamantÈ pariyÈgÈroti samantÈ panassa 
maÓÉalamÈÄaparikkhepo hoti. So kira majjhe caturassaÑ gabbhaÑ katvÈ 
bahi maÓÉalamÈÄaparikkhepena kato, yathÈ sakkÈ hoti antoyeva ÈviÒjantehi1 
vicarituÑ. 

 SupaÒÒattanti suÔÔhu ÔhapitaÑ, yathÈ yathÈ, yasmiÑ yasmiÒca okÈse 
ÔhapitaÑ pÈsÈdikaÑ hoti lokaraÒjakaÑ, tathÈ tathÈ tasmiÑ tasmiÑ okÈse 
ÔhapitaÑ, vattasÊsena hi so ekakiccampi na karoti. Ekacce vÈtapÈne 
vivarantoti yesu vivaÔesu andhakÈro hoti, tÈni vivaranto. Yesu vivaÔesu 
Èloko hoti, tÈni thakento. 

 EvaÑ vutte sÈ brÈhmaÓÊ taÑ brÈhmaÓaÑ etadavocÈti evaÑ tena 
brÈhmaÓena pasaÑsitvÈ vutte sÈ brÈhmaÓÊ “pasanno ayaÑ brÈhmaÓo 
pabbajitukÈmo maÒÒe”ti sallakkhetvÈ nig|hitabbampi taÑ attano 
vippakÈraÑ pakÈsentÊ kevalaÑ tassa saddhÈvighÈtÈpekkhÈ hutvÈ etaÑ “kuto 
tassa uÄÈrattatÈ”ti-Èdivacanamavoca. Tattha uÄÈro attÈ assÈti uÄÈrattÈ, 
uÄÈrattano bhÈvo uÔÔhÈrattatÈ. KulitthÊhÊti-ÈdÊsu kulitthiyo nÈma 
gharassÈminiyo. KuladhÊtaro2 nÈma purisantaragatÈ 
______________________________________________________________ 
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kuladhÊtaro. KulakumÈriyo nÈma anividdhÈ1 vuccanti. KulasuÓhÈ nÈma 
parakulato ÈnÊtÈ kuladÈrakÈnaÑ vadhuyo. 
 
 270. OtiÓÓoti yakkhÈdÊhi viya sattÈ anto uppajjanena rÈgena otiÓÓo, 
k|pÈdÊni viya sattÈ asamapekkhitvÈ rajanÊye ÔhÈne rajjanto sayaÑ vÈ rÈgaÑ 
otiÓÓo. YasmÈ pana ubhayathÈpi rÈgasama~gissevetaÑ adhivacanaÑ, tasmÈ 
“otiÓÓo nÈma sÈratto apekkhavÈ paÔibaddhacitto”ti evamassa padabhÈjanaÑ 
vuttaÑ. 

 Tattha sÈrattoti kÈyasaÑsaggarÈgena suÔÔhu ratto. ApekkhavÈti 
kÈyasaÑsaggÈpekkhÈya apekkhavÈ. PaÔibaddhacittoti 
kÈyasaÑsaggarÈgeneva tasmiÑ vatthusmiÑ paÔibaddhacitto. VipariÓatenÈti 
parisuddhabhava~gasantatisa~khÈtaÑ pakatiÑ vijahitvÈ aÒÒathÈ pavattena, 
vir|paÑ vÈ pariÓatena vir|paÑ parivattena, yathÈ parivattamÈnaÑ vir|paÑ 
hoti, evaÑ parivattitvÈ ÔhitenÈti adhippÈyo. 
 
 271. YasmÈ panetaÑ rÈgÈdÊhi sampayogaÑ nÈtivattati, tasmÈ 
“vipariÓatanti rattampi cittan”ti-ÈdinÈ nayenassa padabhÈjanaÑ vatvÈ ante 
idhÈdhippetamatthaÑ dassento “apica rattaÑ cittaÑ imasmiÑ atthe 
adhippetaÑ vipariÓatan”ti Èha. 

 TadahujÈtÈti taÑdivasaÑ jÈtÈ, jÈtamattÈ allamaÑsapesivaÓÓÈ. 
Evar|pÈyapi hi saddhiÑ kÈyasaÑsagge saÑghÈdiseso, methunavÊtikkame 
pÈrÈjikaÑ, raho nisajjassÈde pÈcittiyaÒca hoti. PagevÈti paÔhamameva. 

 KÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjeyyÈti hatthaggahaÓÈdikÈyasampayogaÑ 
kÈyamissÊbhÈvaÑ samÈpajjeyya. YasmÈ panetaÑ samÈpajjantassa yo so 
kÈyasaÑsaggo nÈma, so atthato ajjhÈcÈro hoti rÈgavasena abhibhavitvÈ 
saÒÒamavelaÑ ÈcÈro, tasmÈssa sa~khepena atthaÑ dassento “ajjhÈcÈro 
vuccatÊ”ti padabhÈjanamÈha. 

 HatthaggÈhaÑ vÈti-ÈdibhedaÑ panassa vitthÈrena atthadassanaÑ. Tattha 
hatthÈdÊnaÑ vibhÈgadassanatthaÑ “hattho nÈma kapparaÑ upÈdÈyÈ”ti-
ÈdimÈha. Tattha kapparaÑ upÈdÈyÈti dutiyaÑ mahÈsandhiÑ upÈdÈya. 
AÒÒattha pana 
______________________________________________________________ 
 1. AnibbiÔÔhÈ (SÊ), aniviÔÔhÈ (SyÈ) 
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maÓibandhato paÔÔhÈya yÈva agganakhÈ hattho, idha saddhiÑ aggabÈhÈya 
kapparato paÔÔhÈya adhippeto. 

 SuddhakesÈ vÈti1 suttÈdÊhi amissÈ suddhÈ kesÈyeva2. VeÓÊti tÊhi 
kesavaÔÔÊhi vinandhitvÈ katakesakalÈpassetaÑ nÈmaÑ. SuttamissÈti 
paÒcavaÓÓena suttena kese missetvÈ katÈ. MÈlÈmissÈti vassikapupphÈdÊhi 
missetvÈ tÊhi kesavaÔÔÊhi vinandhitvÈ katÈ, avinaddhopi vÈ kevalaÑ 
pupphamissako kesakalÈpo idha “veÓÊ”ti veditabbo. HiraÒÒamissÈti 
kahÈpaÓamÈlÈya missetvÈ katÈ. SuvaÓÓamissÈti suvaÓÓacÊrakehi vÈ 
pÈma~gÈdÊhi vÈ missetvÈ katÈ. MuttÈmissÈti muttÈvalÊhi missetvÈ katÈ. 
MaÓimissÈti suttÈr|Ähehi maÓÊhi missetvÈ katÈ. EtÈsu hi yaÑkiÒci veÓiÑ 
gaÓhantassa saÑghÈdisesoyeva, “ahaÑ missakaveÓiÑ aggahesin”ti 
vadantassa mokkho natthi. VeÓiggahaÓena cettha kesÈpi gahitÈva honti. 
TasmÈ yo ekampi kesaÑ gaÓhÈti, tassapi Èpattiyeva. 

 HatthaÒca veÓiÒca ÔhapetvÈti idha vuttalakkhaÓaÑ hatthaÒca 
sabbappakÈraÒca veÓiÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ sarÊraÑ “a~gan”ti veditabbaÑ. 
EvaÑ paricchinnesu hatthÈdÊsu hatthassa gahaÓaÑ hatthaggÈho, veÓiyÈ 
gahaÓaÑ veÓiggÈho, avasesasarÊrassa parÈmasanaÑ aÒÒatarassa vÈ 
aÒÒatarassa vÈ a~gassa parÈmasanaÑ. Yo taÑ hatthaggÈhaÑ vÈ veÓiggÈhaÑ 
vÈ aÒÒatarassa vÈ aÒÒatarassa vÈ a~gassa parÈmasanaÑ samÈpajjeyya, tassa 
saÑghÈdiseso nÈma ÈpattinikÈyo hotÊti ayaÑ sikkhÈpadassa attho. 
 
 272. YasmÈ pana yo ca hatthaggÈho, yo ca veÓiggÈho, yaÒca avasesassa 
a~gassa parÈmasanaÑ, taÑ sabbampi bhedato dvÈdasavidhaÑ hoti. TasmÈ 
taÑ bhedaÑ dassetuÑ “ÈmasanÈ parÈmasanÈ”ti-ÈdinÈ nayenassa 
padabhÈjanaÑ vuttaÑ. Tattha yaÒca vuttaÑ “ÈmasanÈ nÈma 
ÈmaÔÔhamattÈ”ti, yaÒca “chupanaÑ nÈma phuÔÔhamattan”ti, imesaÑ ayaÑ 
viseso–ÈmasanÈti ÈmajjanÈ phuÔÔhokÈsaÑ anatikkamitvÈpi tattheva 
sa~ghaÔÔanÈ. AyaÒhi “ÈmaÔÔhamattÈ”ti vuccati. Chupananti asa~ghaÔÔetvÈ 
phuÔÔhamattaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SuddhakesÈnaÑ vÈti (SÊ, SyÈ) 2. AmissÈnaÑ suddhÈnaÑ kesÈnaÑyeva (SÊ, SyÈ) 



 VinayapiÔaka 122 

 Yampi ummasanÈya ca ulla~ghanÈya ca niddese “uddhaÑ uccÈraÓÈ”ti 
ekameva padaÑ vuttaÑ, tatrÈpi ayaÑ viseso–paÔhamaÑ attano kÈyassa 
itthiyÈ kÈye uddhaÑ pesanavasena1 vuttaÑ, dutiyaÑ itthiyÈ kÈyaÑ 
ukkhipanavasena. SesaÑ pÈkaÔameva. 
 
 273. IdÈni yvÈyaÑ otiÓÓo vipariÓatena cittena kÈyasaÑsaggaÑ 
samÈpajjati, tassa etesaÑ padÈnaÑ vasena vitthÈrato ÈpattibhedaÑ dassento 
“itthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ sÈratto ca, bhikkhu ca naÑ itthiyÈ kÈyena kÈyan”ti-
ÈdimÈha. Tattha bhikkhu ca naÑ itthiyÈ kÈyena kÈyanti so sÈratto ca 
itthisaÒÒÊ ca bhikkhu attano kÈyena. Nanti nipÈtamattaÑ. Atha vÈ etaÑ tassÈ 
itthiyÈ hatthÈdibhedaÑ kÈyaÑ. Œmasati parÈmasatÊti etesu ce ekenÈpi 
ÈkÈrena ajjhÈcarati, Èpatti saÑghÈdisesassa. Tattha sakiÑ Èmasato ekÈ 
Èpatti, punappunaÑ Èmasato payoge payoge saÑghÈdiseso. 

 ParÈmasantopi sace kÈyato amocetvÈva ito cito ca attano hatthaÑ vÈ 
kÈyaÑ vÈ saÒcopeti, harati peseti, divasampi parÈmasato ekÈva Èpatti. Sace 
kÈyato mocetvÈ mocetvÈ parÈmasati, payoge payoge Èpatti. 

 Omasantopi sace kÈyato amocetvÈva itthiyÈ matthakato paÔÔhÈya yÈva 
pÈdapiÔÔhiÑ omasati, ekÈva Èpatti. Sace pana udarÈdÊsu taÑ taÑ ÔhÈnaÑ 
patvÈ muÒcitvÈ muÒcitvÈ omasati, payoge payoge Èpatti. UmmasanÈyapi 
pÈdato paÔÔhÈya yÈva sÊsaÑ ummasantassa eseva nayo. 

 Ola~ghanÈya mÈtugÈmaÑ kesesu gahetvÈ nÈmetvÈ2 cumbanÈdÊsu yaÑ 
ajjhÈcÈraÑ icchati, taÑ katvÈ muÒcato ekÈva Èpatti. UÔÔhitaÑ punappunaÑ 
nÈmayato payoge payoge Èpatti. Ulla~ghanÈyapi kesesu vÈ hatthesu vÈ 
gahetvÈ uÔÔhÈpayato eseva nayo. 

 ŒkaÉÉhanÈya attano abhimukhaÑ ÈkaÉÉhanto yÈva na muÒcati, tÈva 
ekÈva Èpatti. MuÒcitvÈ muÒcitvÈ ÈkaÉÉhantassa payoge payoge Èpatti. 
PatikaÉÉhanÈyapi parammukhaÑ piÔÔhiyaÑ gahetvÈ paÔippaÓÈmayato eseva 
nayo. 
______________________________________________________________ 
 1. Phusanavasena (SyÈ) 2. OnÈmetvÈ (SyÈ) 
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 AbhiniggaÓhanÈya hatthe vÈ bÈhÈya vÈ daÄhaÑ gahetvÈ yojanampi 
gacchato ekÈva Èpatti. MuÒcitvÈ punappunaÑ gaÓhato payoge payoge Èpatti. 
AmuÒcitvÈ punappunaÑ phusato ca Èli~gato ca payoge payoge ÈpattÊti 
MahÈsumatthero Èha. MahÈpadumatthero panÈha “m|laggahaÓameva 
pamÈÓaÑ, tasmÈ yÈva na muÒcati, tÈva ekÈ eva ÈpattÊ”ti. 

 AbhinippÊÄanÈya vatthena vÈ ÈbharaÓena vÈ saddhiÑ pÊÄayato a~gaÑ 
aphusantassa thullaccayaÑ, phusantassa saÑghÈdiseso. Ekapayogena ekÈ 
Èpatti, nÈnÈpayogena nÈnÈ. 

 GahaÓachupanesu aÒÒaÑ kaÒci vikÈraÑ akarontopi 
gahitamattaphuÔÔhamattenÈpi ÈpattiÑ Èpajjati. 

 Evametesu ÈmasanÈdÊsu ekenÈpi ÈkÈrena ajjhÈcÈrato itthiyÈ 
itthisaÒÒissa saÑghÈdiseso, vematikassa thullaccayaÑ. 
PaÓÉakapurisatiracchÈnagatasaÒÒissÈpi thullaccayameva. PaÓÉake 
paÓÉakasaÒÒissa thullaccayaÑ, vematikassa dukkaÔaÑ. 
PurisatiracchÈnagata-itthisaÒÒissÈpi dukkaÔameva. Purise purisasaÒÒissÈpi 
vematikassÈpi itthipaÓÉakatiracchÈnagatasaÒÒissÈpi dukkaÔameva. 
TiracchÈnagatepi sabbÈkÈrena dukkaÔamevÈti. 
 
 274. ImÈ ekam|lakanaye vuttÈ Èpattiyo sallakkhetvÈ iminÈva upÈyena 
“dve itthiyo dvinnaÑ itthÊnan”ti-Èdivasena vutte dum|lakanayepi diguÓÈ 
Èpattiyo veditabbÈ. YathÈ ca dvÊsu itthÊsu dve saÑghÈdisesÈ, evaÑ 
sambahulÈsu sambahulÈ veditabbÈ. 

 Yo hi ekato ÔhitÈ sambahulÈ itthiyo bÈhÈhi parikkhipitvÈ gaÓhÈti, so 
yattakÈ itthiyo phuÔÔhÈ, tÈsaÑ gaÓanÈya saÑghÈdisese Èpajjati, 
majjhagatÈnaÑ gaÓanÈya thullaccaye. TÈ hi tena kÈyappaÔÊbaddhena ÈmaÔÔhÈ 
honti. Yo pana sambahulÈnaÑ a~guliyo vÈ kese vÈ ekato katvÈ gaÓhÈti, so 
a~guliyo ca kese ca agaÓetvÈ itthiyo gaÓetvÈ saÑghÈdisesehi kÈretabbo. 
YÈsaÒca itthÊnaÑ a~guliyo vÈ kesÈ vÈ majjhagatÈ honti, tÈsaÑ gaÓanÈya 
thullaccaye Èpajjati. TÈ hi tena kÈyappaÔibaddhena ÈmaÔÔhÈ honti, sambahulÈ 
pana itthiyo kÈyappaÔibaddhehi rajjuvatthÈdÊhi parikkhipitvÈ gaÓhanto 
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sabbÈsaÑyeva antoparikkhepagatÈnaÑ gaÓanÈya thullaccaye Èpajjati. 
MahÈpaccariyaÑ aphuÔÔhÈsu dukkaÔaÑ vuttaÑ. Tattha yasmÈ PÈÄiyaÑ 
kÈyappaÔibaddhappaÔibaddhena ÈmasanaÑ nÈma natthi, tasmÈ sabbampi 
kÈyappaÔibaddhappaÔibaddhaÑ kÈyappaÔibaddheneva sa~gahetvÈ MahÈ-
aÔÔhakathÈyaÒca KurundiyaÒca vutto purimanayoyevettha1 yuttataro dissati. 

 Yo hi hatthena hatthaÑ gahetvÈ paÔipÈÔiyÈ ÔhitÈsu itthÊsu samasÈrÈgo 
ekaÑ hatthe gaÓhÈti, so gahititthiyÈ vasena ekaÑ saÑghÈdisesaÑ Èpajjati, 
itarÈsaÑ gaÓanÈya purimanayeneva thullaccaye. Sace so taÑ 
kÈyappaÔibaddhe vatthe vÈ pupphe vÈ gaÓhÈti, sabbÈsaÑ gaÓanÈya 
thullaccaye Èpajjati. Yatheva hi rajjuvatthÈdÊhi parikkhipantena sabbÈpi 
kÈyappaÔibaddhena ÈmaÔÔhÈ honti, tathÈ idhÈpi sabbÈpi kÈyappaÔibaddhena 
ÈmaÔÔhÈ honti. Sace pana tÈ itthiyo aÒÒamaÒÒaÑ vatthakoÔiyaÑ gahetvÈ ÔhitÈ 
honti, tatra ceso purimanayeneva paÔhamaÑ itthiÑ hatthe gaÓhÈti, gahitÈya 
vasena saÑghÈdisesaÑ Èpajjati, itarÈsaÑ gaÓanÈya dukkaÔÈni. SabbÈsaÑ hi 
tÈsaÑ tena purimanayeneva kÈyappaÔibaddhena kÈyappaÔibaddhaÑ 
ÈmaÔÔhaÑ hoti. Sace pana sopi taÑ kÈyappaÔibaddheyeva gaÓhÈti, tassa 
vasena thullaccayaÑ Èpajjati, itarÈsaÑ gaÓanÈya anantaranayeneva 
dukkaÔÈni. 

 Yo pana ghanavatthanivatthaÑ itthiÑ kÈyasaÑsaggarÈgena vatthe 
ghaÔÔeti, thullaccayaÑ. ViraÄavatthanivatthaÑ ghaÔÔeti, tatra ce vatthantarehi 
itthiyÈ vÈ nikkhantalomÈni bhikkhuÑ, bhikkhuno vÈ paviÔÔhalomÈni itthiÑ 
phusanti, ubhinnaÑ lomÈniyeva vÈ lomÈni phusanti, saÑghÈdiseso. 
UpÈdinnakena hi kammajar|pena upÈdinnakaÑ vÈ anupÈdinnakaÑ vÈ, 
anupÈdinnakenapi kenaci kesÈdinÈ upÈdinnakaÑ vÈ anupÈdinnakaÑ vÈ 
phusantopi saÑghÈdisesaÑ Èpajjatiyeva. 

 Tattha KurundiyaÑ “lomÈni gaÓetvÈ saÑghÈdiseso”ti vuttaÑ. MahÈ-
aÔÔhakathÈyaÑ pana “lomÈni gaÓetvÈ ÈpattiyÈ na kÈretabbo, ekameva 
saÑghÈdisesaÑ Èpajjati. SaÑghikamaÒce pana apaccattharitvÈ nipanno 
lomÈni gaÓetvÈ kÈretabbo”ti vuttaÑ, tadeva yuttaÑ. Itthivasena hi ayaÑ 
Èpatti, na koÔÔhÈsavasenÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Purimanayova cettha (SÊ), purimanayo cettha (SyÈ) 
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 EtthÈya “yo pana ‘kÈyappaÔibaddhaÑ gaÓhissÈmÊ’ti kÈyaÑ gaÓhÈti, 
‘kÈyaÑ gaÓhissÈmÊ’ti kÈyappaÔibaddhaÑ gaÓhÈti, so kiÑ ÈpajjatÊ”ti. 
MahÈsumatthero tÈva “yathÈvatthukamevÈ”ti vadati. AyaÑ kirassa laddhi– 

   “Vatthu saÒÒÈ ca rÈgo ca, phassappaÔivijÈnanÈ. 
   YathÈniddiÔÔhaniddese, garukaÑ tena kÈraye”ti. 

 Ettha vatth|ti itthÊ. SaÒÒÈti itthisaÒÒÈ. RÈgoti kÈyasaÑsaggarÈgo. 
PhassappaÔivijÈnanÈti kÈyasaÑsaggaphassajÈnanÈ. TasmÈ yo itthiyÈ 
itthisaÒÒÊ kÈyasaÑsaggarÈgena “kÈyappaÔibaddhaÑ gahessÈmÊ”ti pavattopi 
kÈyaÑ phusati, garukaÑ saÑghÈdisesaÑyeva Èpajjati. Itaropi thullaccayanti. 
MahÈpadumatthero panÈha– 

   “SaÒÒÈya virÈgitamhi, gahaÓe ca virÈgite. 
   YathÈniddiÔÔhaniddese, garukaÑ tattha na dissatÊ”ti. 

 AssÈpÈyaÑ laddhi–itthiyÈ itthisaÒÒino hi saÑghÈdiseso vutto. IminÈ ca 
itthisaÒÒÈ virÈgitÈ, kÈyappaÔibaddhe kÈyappaÔibaddhasaÒÒÈ uppÈditÈ, taÑ 
gaÓhantassa pana thullaccayaÑ vuttaÑ. IminÈ ca gahaÓampi virÈgitaÑ, taÑ 
aggahetvÈ itthÊ gahitÈ. TasmÈ ettha itthisaÒÒÈya abhÈvato saÑghÈdiseso na 
dissati, kÈyappaÔibaddhassa aggahitattÈ thullaccayaÑ na dissati, 
kÈyasaÑsaggarÈgena phuÔÔhattÈ pana dukkaÔaÑ. KÈyasaÑsaggarÈgena hi 
idaÑ nÈma vatthuÑ phusato anÈpattÊti natthi, tasmÈ dukkaÔamevÈti. 

 IdaÒca pana vatvÈ idaÑ catukkamÈha “sÈrattaÑ gaÓhissÈmÊ’ti sÈrattaÑ 
gaÓhi, saÑghÈdiseso, ‘virattaÑ gaÓhissÈmÊ’ti virattaÑ gaÓhi, dukkaÔaÑ, 
‘sÈrattaÑ gaÓhissÈmÊ’ti virattaÑ gaÓhi, dukkaÔaÑ, ‘virattaÑ gaÓhissÈmÊ’ti 
sÈrattaÑ gaÓhi, dukkaÔamevÈ”ti. KiÒcÈpi evamÈha, atha kho 
MahÈsumattheravÈdoyevettha “itthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ, sÈratto ca, bhikkhu ca 
naÑ itthiyÈ kÈyena kÈyappaÔibaddhaÑ Èmasati parÈmasati -pa- gaÓhÈti 
chupati, Èpatti thullaccayassÈ”ti imÈya PÈÄiyÈ, “yo hi ekato ÔhitÈ sambahulÈ 
itthiyo bÈhÈhi parikkhipitvÈ gaÓhÈti, so yattakÈ itthiyo phuÔÔhÈ, tÈsaÑ 
gaÓanÈya saÑghÈdisese Èpajjati, 
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majjhagatÈnaÑ gaÓanÈya thullaccaye”ti-ÈdÊhi AÔÔhakathÈvinicchayehi ca 
sameti. Yadi hi saÒÒÈdivirÈgena virÈgitaÑ nÈma bhaveyya “paÓÉako ca hoti 
itthisaÒÒÊ”ti-ÈdÊsu viya “kÈyappaÔibaddhaÒca hoti kÈyasaÒÒÊ cÈ”ti-ÈdinÈpi 
nayena PÈÄiyÈ visesaÑ vadeyya. YasmÈ pana so na vutto, tasmÈ itthiyÈ 
itthisaÒÒÈya sati itthiÑ Èmasantassa saÑghÈdiseso, kÈyappaÔibaddhaÑ 
Èmasantassa thullaccayanti yathÈvatthukameva yujjati. 

 MahÈpaccariyampi cetaÑ vuttaÑ “nÊlaÑ pÈrupitvÈ sayitÈya kÈÄitthiyÈ 
kÈyaÑ ghaÔÔessÈmÊti kÈyaÑ ghaÔÔeti, saÑghÈdiseso, kÈyaÑ ghaÔÔessÈmÊti 
nÊlaÑ ghaÔÔeti, thullaccayaÑ, nÊlaÑ ghaÔÔessÈmÊti kÈyaÑ ghaÔÔeti, 
saÑghÈdiseso, nÊlaÑ ghaÔÔessÈmÊti nÊlaÑ ghaÔÔeti, thullaccayan”ti. 
 
 275. YopÈyaÑ “itthÊ ca paÓÉako cÈ”ti-ÈdinÈ nayena vatthumissakanayo 
vutto, tasmimpi vatthusaÒÒÈvimativasena vuttÈ Èpattiyo PÈÄiyaÑ 
asammuyhantena veditabbÈ.  
 
 276. KÈyenakÈyappaÔibaddhavÈre pana itthiyÈ itthisaÒÒissa 
kÈyappaÔibaddhaÑ gaÓhato thullaccayaÑ, sese sabbattha dukkaÔaÑ. 
KÈyappaÔibaddhenakÈyavÈrepi eseva nayo. 
KÈyappaÔibaddhenakÈyappaÔibaddhavÈre ca nissaggiyenakÈyavÈrÈdÊsu cassa 
sabbattha dukkaÔameva. 
 
 277. “ItthÊ ca hoti itthisaÒÒÊ, sÈratto ca, itthÊ ca naÑ bhikkhussa kÈyena 
kÈyan”ti-ÈdivÈro pana bhikkhumhi mÈtugÈmassa rÈgavasena vutto. Tattha 
itthÊ ca naÑ bhikkhussa kÈyena kÈyanti bhikkhumhi sÈrattÈ itthÊ tassa 
nisinnokÈsaÑ vÈ nipannokÈsaÑ vÈ gantvÈ attano kÈyena taÑ bhikkhussa 
kÈyaÑ Èmasati -pa- chupati. SevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati, phassaÑ 
paÔivijÈnÈtÊti evaÑ tÈya ÈmaÔÔho vÈ chupito vÈ sevanÈdhippÈyo hutvÈ sace 
phassappaÔivijÈnanatthaÑ Êsakampi kÈyaÑ cÈleti phandeti, saÑghÈdisesaÑ 
Èpajjati. 

 Dve itthiyoti ettha dve saÑghÈdisese Èpajjati, itthiyÈ ca paÓÉake ca 
saÑghÈdisesena saha dukkaÔaÑ. Etena upÈyena yÈva “nissaggiyena 
nissaggiyaÑ Èmasati, sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ 
paÔivijÈnÈti, Èpatti dukkaÔassÈ”ti, tÈva purimanayeneva Èpattibhedo 
veditabbo. 
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 278. Ettha ca kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈtÊti attanÈ 
nissaÔÔhaÑ pupphaÑ vÈ phalaÑ vÈ itthiÑ attano nissaggiyena pupphena vÈ 
phalena vÈ paharantiÑ disvÈ kÈyena vikÈraÑ karoti, a~guliÑ vÈ cÈleti, 
bhamukaÑ vÈ ukkhipati, akkhiÑ vÈ nikhaÓati, aÒÒaÑ vÈ evar|paÑ vikÈraÑ 
karoti, ayaÑ vuccati “kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈtÊ”ti. 
Ayampi kÈyena vÈyamitattÈ dukkaÔaÑ Èpajjati. DvÊsu itthÊsu dve. 
ItthipaÓÉakesupi dve eva dukkaÔe Èpajjati. 
 
 279. EvaÑ vatthuvasena vitthÈrato ÈpattibhedaÑ dassetvÈ idÈni 
lakkhaÓavasena sa~khepato ÈpattibhedaÒca anÈpattibhedaÒca dassento 
“sevanÈdhippÈyo”ti-ÈdimÈha. Tattha purimanaye itthiyÈ phuÔÔho samÈno 
sevanÈdhippÈyo kÈyena vÈyamati, phassaÑ paÔivijÈnÈtÊti tiva~gasampattiyÈ 
saÑghÈdiseso. Dutiye naye nissaggiyena nissaggiyÈmasane viya, vÈyamitvÈ 
achupane viya ca phassassa appaÔivijÈnanato duva~gasampattiyÈ dukkaÔaÑ. 
Tatiye kÈyena avÈyamato anÈpatti. Yo hi sevanÈdhippÈyopi niccalena 
kÈyena kevalaÑ phassaÑ paÔivijÈnÈti sÈdiyati anubhoti, tassa 
cittuppÈdamatte ÈpattiyÈ abhÈvato anÈpatti. Catutthe pana nissaggiyena 
nissaggiyÈmasane viya phassappaÔivijÈnanÈpi natthi, kevalaÑ 
cittuppÈdamattameva, tasmÈ anÈpatti. MokkhÈdhippÈyassa sabbÈkÈresu 
anÈpattiyeva. 

 Ettha pana yo itthiyÈ gahito taÑ attano sarÊrÈ mocetukÈmo 
paÔippaÓÈmeti vÈ paharati vÈ, ayaÑ kÈyena vÈyamati, phassaÑ paÔivijÈnÈti. 
Yo ÈgacchantiÑ disvÈ tato muccitukÈmo uttÈsetvÈ palÈpeti, ayaÑ kÈyena 
vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈti. Yo tÈdisaÑ dÊghajÈtiÑ kÈye Èr|ÄhaÑ 
disvÈ “saÓikaÑ gacchatu, ghaÔÔiyamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyÈ”ti na ghaÔÔeti, 
itthimeva vÈ a~gaÑ phusamÈnaÑ ÒatvÈ “esÈ ‘anatthiko ayaÑ mayÈ’ti 
sayameva pakkamissatÊ”ti ajÈnanto viya niccalo hoti, balavitthiyÈ vÈ gÈÄhaÑ 
Èli~gitvÈ gahito daharabhikkhu palÈyitukÈmopi suÔÔhu gahitattÈ niccalo hoti, 
ayaÑ na ca kÈyena vÈyamati, phassaÑ paÔivijÈnÈti. Yo pana ÈgacchantiÑ 
disvÈ “Ègacchatu tÈva, tato naÑ paharitvÈ vÈ 
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paÓÈmetvÈ vÈ pakkamissÈmÊ”ti niccalo hoti, ayaÑ mokkhÈdhippÈyo na ca 
kÈyena vÈyamati, na ca phassaÑ paÔivijÈnÈtÊti veditabbo. 
 
 280. AsaÒciccÈti “iminÈ upÈyena imaÑ phusissÈmÊ”ti1 acetetvÈ, evaÒhi 
acetetvÈ pattappaÔiggahaÓÈdÊsu mÈtugÈmassa a~ge phuÔÔhepi anÈpatti. 

 AsatiyÈti aÒÒavihito hoti, “mÈtugÈmaÑ phusÈmÊ”ti sati natthi, evaÑ 
asatiyÈ hatthapÈdapasÈraÓÈdikÈle phusantassa anÈpatti. 

 AjÈnantassÈti dÈrakavesena ÔhitaÑ dÈrikaÑ “itthÊ”ti ajÈnanto 
kenacideva karaÓÊyena phusati, evaÑ “itthÊ”ti ajÈnantassa phusato anÈpatti. 

 AsÈdiyantassÈti kÈyasaÑsaggaÑ asÈdiyantassa, tassa bÈhÈparamparÈya 
nÊtabhikkhussa viya anÈpatti. UmmattakÈdayo vuttanayÈ-eva. Idha pana 
UdÈyitthero Èdikammiko, tassa anÈpatti ÈdikammikassÈti. 

PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ sikkhÈpadaÑ paÔhamapÈrÈjikasamuÔÔhÈnaÑ 
kÈyacittato samuÔÔhÈti, kiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, sacittakaÑ, lokavajjaÑ, 
kÈyakammaÑ, akusalacittaÑ, dvivedanaÑ sukhamajjhattadvayenÈti. 
 
 281. VinÊtavatth|su mÈtuyÈ mÈtupemenÈti mÈtupemena mÈtuyÈ kÈyaÑ 
Èmasi. Esa nayo dhÊtubhaginivatth|su. Tattha yasmÈ mÈtÈ vÈ hotu dhÊtÈ vÈ, 
itthÊ nÈma sabbÈpi brahmacariyassa pÈripanthikÈva2. TasmÈ “ayaÑ me 
mÈtÈ, ayaÑ me dhÊtÈ, ayaÑ me bhaginÊ”ti gehassitapemena Èmasatopi 
dukkaÔameva vuttaÑ. 

 ImaÑ pana Bhagavato ÈÓaÑ anussarantena sacepi nadÊsotena 
vuyhamÈnaÑ mÈtaraÑ passati, neva hatthena parÈmasitabbÈ. PaÓÉitena pana 
bhikkhunÈ nÈvÈ vÈ phalakaÑ vÈ kadalikkhandho vÈ dÈrukkhandho vÈ 
upasaÑharitabbo. TasmiÑ asati kÈsÈvampi upasaÑharitvÈ purato 
ÔhapetabbaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. PhusÈmÊti (SÊ) 2. ParibandhikÈva (Ka) 
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“ettha gaÓhÈhÊ”ti pana na vattabbÈ. Gahite parikkhÈraÑ kaÉÉhÈmÊti 
kaÉÉhantena gantabbaÑ. Sace bhÈyati, purato purato gantvÈ “mÈ bhÈyÊ”ti 
samassÈsetabbÈ. Sace bhÈyamÈnÈ puttassa sahasÈ khandhe vÈ abhiruhati, 
hatthe vÈ gaÓhÈti, na “apehi mahallike”ti niddhunitabbÈ, thalaÑ pÈpetabbÈ. 
Kaddame laggÈyapi k|pe patitÈyapi eseva nayo. 

 Tatrapi hi yottaÑ vÈ vatthaÑ vÈ pakkhipitvÈ hatthena gahitabhÈvaÑ 
ÒatvÈ uddharitabbÈ, natveva ÈmasitabbÈ. Na kevalaÒca mÈtugÈmassa 
sarÊrameva anÈmÈsaÑ, nivÈsanapÈvuraÓampi ÈbharaÓabhaÓÉampi 
tiÓaÓÉupakaÑ vÈ tÈlapaÓÓamuddikaÑ vÈ upÈdÈya anÈmÈsameva. TaÒca kho 
nivÈsanapÈrupanaÑ piÄandhanatthÈya Ôhapitameva. Sace pana nivÈsanaÑ vÈ 
pÈrupanaÑ vÈ parivattetvÈ cÊvaratthÈya pÈdam|le Ôhapeti, vaÔÔati. 
ŒbharaÓabhaÓÉesu pana sÊsapasÈdhanakadantas|ci-ÈdikappiyabhaÓÉaÑ 
“imaÑ bhante tumhÈkaÑ gaÓhathÈ”ti diyyamÈnaÑ sipÈÔikÈs|ci-Èdi-
upakaraÓatthÈya gahetabbaÑ. SuvaÓÓarajatamuttÈdimayaÑ pana 
anÈmÈsameva, diyyamÈnampi na gahetabbaÑ. Na kevalaÒca etÈsaÑ 
sarÊr|pagameva anÈmÈsaÑ, itthisaÓÔhÈnena kataÑ kaÔÔhar|pampi 
dantar|pampi ayar|pampi lohar|pampi tipur|pampi potthakar|pampi 
sabbaratanar|pampi antamaso piÔÔhamayar|pampi anÈmÈsameva. 
ParibhogatthÈya pana “idaÑ tumhÈkaÑ hot|”ti labhitvÈ ÔhapetvÈ 
sabbaratanamayaÑ avasesaÑ bhinditvÈ upakaraÓÈrahaÑ upakaraÓe, 
paribhogÈrahaÑ paribhoge upanetuÑ vaÔÔati. 

 YathÈ ca itthir|pakaÑ, evaÑ sattavidhampi dhaÒÒaÑ anÈmÈsaÑ. TasmÈ 
khettamajjhena gacchatÈ tatthajÈtakampi dhaÒÒaphalaÑ na Èmasantena 
gantabbaÑ. Sace gharadvÈre vÈ antarÈmagge vÈ dhaÒÒaÑ pasÈritaÑ hoti, 
passena ca maggo atthi, na maddantena gantabbaÑ. Gamanamagge asati 
maggaÑ adhiÔÔhÈya gantabbaÑ. Antaraghare dhaÒÒassa upari ÈsanaÑ 
paÒÒapetvÈ denti, nisÊdituÑ vaÔÔati. Keci ÈsanasÈlÈyaÑ dhaÒÒaÑ Èkiranti, 
sace sakkÈ hoti harÈpetuÑ, harÈpetabbaÑ, no ce, ekamantaÑ dhaÒÒaÑ 
amaddantena pÊÔhakaÑ paÒÒapetvÈ nisÊditabbaÑ. Sace okÈso na hoti, 
manussÈ dhaÒÒamajjheyeva ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ denti, nisÊditabbaÑ. 
TatthajÈtakÈni muggamÈsÈdÊni aparaÓÓÈnipi tÈlapanasÈdÊni vÈ phalÈni 
kÊÄantena na ÈmasitabbÈni. Manussehi rÈsikatesupi eseva nayo. AraÒÒe pana 
rukkhato patitÈni phalÈni “anupasampannÈnaÑ dassÈmÊ”ti gaÓhituÑ vaÔÔati. 
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 MuttÈ maÓi veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈÄaÑ1 rajataÑ jÈtar|paÑ 
lohita~ko2 masÈragallanti imesu dasasu ratanesu muttÈ adhotÈ anividdhÈ 
yathÈjÈtÈva ÈmasituÑ vaÔÔati. SesÈ anÈmÈsÈti vadanti. MahÈpaccariyaÑ pana 
“muttÈ dhotÈpi adhotÈpi anÈmÈsÈ, bhaÓÉam|latthÈya ca sampaÔicchituÑ na 
vaÔÔati. KuÔÔharogassa bhesajjatthÈya pana vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. Antamaso 
jÈtiphalikaÑ upÈdÈya sabbopi nÊlapÊtÈdivaÓÓabhedo maÓi dhotaviddhavaÔÔito 
anÈmÈso, yathÈjÈto pana Èkaramutto pattÈdibhaÓÉam|latthaÑ 
sampaÔicchituÑ vaÔÔatÊti vutto, sopi MahÈpaccariyaÑ paÔikkhitto. PacitvÈ 
kato kÈcamaÓiyeveto vaÔÔatÊti vutto. VeÄuriyepi maÓisadisova vinicchayo. 

 Sa~kho dhamanasa~kho ca dhotaviddho ca ratanamisso anÈmÈso. 
PÈnÊyasa~kho dhotopi adhotopi ÈmÈsova. SesaÒca aÒjanÈdibhesajjatthÈyapi 
bhaÓÉam|latthÈyapi sampaÔicchituÑ vaÔÔati. SilÈ dhotaviddhÈ 
ratanasaÑyuttÈ muggavaÓÓÈva anÈmÈsÈ. SesÈ satthakanisÈnÈdi-atthÈya3 
gaÓhituÑ vaÔÔati. Ettha ca ratanasaÑyuttÈti suvaÓÓena saddhiÑ yojetvÈ 
pacitvÈ katÈti vadanti. PavÈÄaÑ dhotaviddhaÑ anÈmÈsaÑ. SesaÑ ÈmÈsaÑ, 
bhaÓÉam|latthaÒca sampaÔicchituÑ vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ pana 
“dhotampi adhotampi sabbaÑ anÈmÈsaÑ, na ca sampaÔicchituÑ vaÔÔatÊ”ti 
vuttaÑ. 

 RajataÑ, jÈtar|paÒca katabhaÓÉampi akatabhaÓÉampi sabbena sabbaÑ 
bÊjato paÔÔhÈya anÈmÈsaÒca asampaÔicchiyaÒca. UttararÈjaputto kira 
suvaÓÓacetiyaÑ kÈretvÈ MahÈpadumattherassa pesesi. Thero “na kappatÊ”ti 
paÔikkhipi. Cetiyaghare suvaÓÓapadumasuvaÓÓabubbuÄakÈdÊni honti, etÈnipi 
anÈmÈsÈni. CetiyagharagopakÈ pana r|piyachaÉÉakaÔÔhÈne ÔhitÈ, tasmÈ 
tesaÑ keÄÈpayituÑ vaÔÔatÊti vuttaÑ. KurundiyaÑ pana taÑ paÔikkhittaÑ. 
SuvaÓÓacetiye kacavarameva harituÑ vaÔÔatÊti ettakameva anuÒÒÈtaÑ. 
Œrak|Ôalohampi4 jÈtar|pagatikameva anÈmÈsanti sabba-aÔÔhakathÈsu vuttaÑ. 
SenÈsanaparibhogo pana sabbakappiyo, tasmÈ jÈtar|parajatamayÈ sabbepi 
senÈsanaparikkhÈrÈ ÈmÈsÈ. Bhikkh|naÑ dhammavinayavaÓÓanaÔÔhÈne 
______________________________________________________________ 
 1. PavÈlaÑ (Ka) 2. Lohita~go (Ka), lohitako (SyÈ) 
 3. SatthakanisadÈdi-atthÈya (SyÈ, Ka) 4. HÈrak|Ôalohampi (SÊ) 
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ratanamaÓÉape karonti phalikatthambhe ratanadÈmapaÔimaÓÉite. Tattha 
sabb|pakaraÓÈni bhikkh|naÑ paÔijaggituÑ vaÔÔati. 

 Lohita~kamasÈragallÈ dhotaviddhÈ anÈmÈsÈ, itare ÈmÈsÈ, 
bhaÓÉam|latthÈya vaÔÔantÊti vuttÈ. MahÈpaccariyaÑ pana “dhotÈpi adhotÈpi 
sabbaso anÈmÈsÈ, na ca sampaÔicchituÑ vaÔÔantÊ”ti vuttaÑ. 

 SabbaÑ ÈvudhabhaÓÉaÑ anÈmÈsaÑ, bhaÓÉam|latthÈya diyyamÈnampi 
na sampaÔicchitabbaÑ. SatthavaÓijjÈ nÈma na vaÔÔati. SuddhadhanudaÓÉopi 
dhanujiyÈpi patodopi a~kusopi antamaso vÈsipharasu-ÈdÊnipi 
Èvudhasa~khepena katÈni anÈmÈsÈni. Sace kenaci vihÈre satti vÈ tomaro vÈ 
Ôhapito hoti, vihÈraÑ jaggantena “harant|”ti sÈmikÈnaÑ pesetabbaÑ. Sace 
na haranti, taÑ acÈlentena vihÈro paÔijaggitabbo. Yuddhabh|miyaÑ patitaÑ 
asiÑ vÈ sattiÑ vÈ tomaraÑ vÈ disvÈ pÈsÈÓena vÈ kenaci vÈ asiÑ bhinditvÈ 
satthakatthÈya gahetuÑ vaÔÔati. ItarÈnipi viyojetvÈ kiÒci satthakatthÈya 
gahetuÑ vaÔÔati, kiÒci kattaradaÓÉÈdi-atthÈya. “IdaÑ gaÓhathÈ”ti 
diyyamÈnaÑ pana “vinÈsetvÈ kappiyabhaÓÉaÑ karissÈmÊ”ti sabbampi 
sampaÔicchituÑ vaÔÔati. 

 MacchajÈlapakkhijÈlÈdÊnipi phalakajÈlikÈdÊni saraparittÈÓÈnipi sabbÈni 
anÈmÈsÈni. ParibhogatthÈya labbhamÈnesu pana jÈlaÑ tÈva “Èsanassa vÈ 
cetiyassa vÈ upari bandhissÈmi, chattaÑ vÈ veÔhessÈmÊ”ti gahetuÑ vaÔÔati. 
SaraparittÈÓaÑ sabbampi bhaÓÉam|latthÈya sampaÔicchituÑ vaÔÔati. 
Par|parodhanivÈraÓaÑ hi etaÑ, na uparodhakaranti. PhalakaÑ 
“dantakaÔÔhabhÈjanaÑ karissÈmÊ”ti gahetuÑ vaÔÔati. 

 CammavinaddhÈni vÊÓÈbheri-ÈdÊni anÈmÈsÈni. KurundiyaÑ pana 
“bherisa~ghÈÔopi vÊÓÈsa~ghÈÔopi tucchapokkharampi mukhavaÔÔiyaÑ 
Èropitacammampi vÊÓÈdaÓÉakopi sabbaÑ anÈmÈsan”ti vuttaÑ. OnahituÑ vÈ 
onahÈpetuÑ vÈ vÈdetuÑ vÈ vÈdÈpetuÑ vÈ na labbhatiyeva. Cetiya~gaÓe 
p|jaÑ katvÈ manussehi chaÉÉitaÑ disvÈpi acÈletvÈva antarantare 
sammajjitabbaÑ, kacavarachaÉÉanakÈle pana kacavaraniyÈmeneva haritvÈ 
ekamantaÑ nikkhipituÑ vaÔÔatÊti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. 
BhaÓÉam|latthÈya sampaÔicchitumpi vaÔÔati. ParibhogatthÈya labbhamÈnesu 
pana vÊÓÈdoÓikaÒca bheripokkharaÒca 
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dantakaÔÔhabhÈjanaÑ karissÈma, cammaÑ satthakakosakanti evaÑ tassa 
tassa parikkhÈrassa upakaraÓatthÈya gahetvÈ tathÈ tathÈ kÈtuÑ vaÔÔati. 

 PurÈÓadutiyikÈvatthu uttÈnameva. YakkhivatthusmiÑ sacepi 
ParanimmitavasavattideviyÈ kÈyasaÑsaggaÑ samÈpajjati, thullaccayameva. 
PaÓÉakavatthu ca suttitthivatthu ca pÈkaÔameva. MatitthivatthusmiÑ 
pÈrÈjikappahonakakÈle thullaccayaÑ, tato paraÑ dukkaÔaÑ. 
TiracchÈnagatavatthusmiÑ nÈgamÈÓavikÈyapi supaÓÓamÈÓavikÈyapi 
kinnariyÈpi gÈviyÈpi dukkaÔameva. DÈrudhÊtalikÈvatthusmiÑ na kevalaÑ 
dÈrunÈ eva, antamaso cittakammalikhitepi itthir|pe dukkaÔameva. 
 
 282. SampÊÄanavatthu uttÈnatthameva. Sa~kamavatthusmiÑ 
ekapadikasa~kamo vÈ hotu, sakaÔamaggasa~kamo vÈ, cÈlessÈmÊti payoge 
katamatteva cÈletu vÈ mÈ vÈ, dukkaÔaÑ. Maggavatthu pÈkaÔameva. 
RukkhavatthusmiÑ rukkho mahanto vÈ hotu mahÈjambuppamÈÓo, 
khuddako vÈ, taÑ cÈletuÑ sakkotu vÈ mÈ vÈ, payogamattena dukkaÔaÑ. 
NÈvÈvatthusmimpi eseva nayo. RajjuvatthusmiÑ yaÑ rajjuÑ ÈviÒchanto 
ÔhÈnÈ cÈletuÑ sakkoti, tattha thullaccayaÑ. YÈ mahÈrajju hoti, Êsakampi 
ÔhÈnÈ na calati, tattha dukkaÔaÑ. DaÓÉepi eseva nayo. Bh|miyaÑ 
patitamahÈrukkhopi hi daÓÉaggahaÓeneva idha gahito. Pattavatthu 
pÈkaÔameva. VandanavatthusmiÑ itthÊ pÈde sambÈhitvÈ vanditukÈmÈ 
vÈretabbÈ, pÈdÈ vÈ paÔicchÈdetabbÈ, niccalena vÈ bhavitabbaÑ. Niccalassa 
hi cittena sÈdiyatopi anÈpatti. AvasÈne gahaÓavatthu pÈkaÔamevÈti. 
 

KÈyasaÑsaggasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. DuÔÔhullavÈcÈsikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 283. Tena samayena Buddho BhagavÈti DuÔÔhullavÈcÈsikkhÈpadaÑ. 
Tattha ÈdissÈti apadisitvÈ. VaÓÓampi bhaÓatÊti-ÈdÊni parato Èvi bhavissanti. 
ChinnikÈti chinna-ottappÈ. DhuttikÈti saÔhÈ. AhirikÈyoti 
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nillajjÈ. UhasantÊti1 sitaÑ katvÈ mandahasitaÑ hasanti. UllapantÊti “aho 
ayyo”ti-ÈdinÈ nayena uccakaraÓiÑ nÈnÈvidhaÑ palobhanakathaÑ kathenti. 
UjjagghantÊti mahÈhasitaÑ hasanti. UppaÓÉentÊti “paÓÉako ayaÑ, nÈyaÑ 
puriso”ti-ÈdinÈ nayena parihÈsaÑ karonti. 
 
 285. SÈrattoti duÔÔhullavÈcassÈdarÈgena sÈratto. ApekkhavÈ 
paÔibaddhacittoti vuttanayameva. KevalaÑ idha vÈcassÈdarÈgo yojetabbo. 
MÈtugÈmaÑ duÔÔhullÈhi vÈcÈhÊti ettha adhippetaÑ mÈtugÈmaÑ dassento 
“mÈtugÈmo”ti-ÈdimÈha. Tattha viÒÒ| paÔibalÈ subhÈsitadubbhÈsitaÑ 
duÔÔhullÈduÔÔhullaÑ ÈjÈnitunti yÈ paÓÉitÈ sÈtthakaniratthakakathaÑ, 
asaddhammasaddhammapaÔisaÑyuttakathaÒca jÈnituÑ paÔibalÈ, ayaÑ idha 
adhippetÈ. YÈ pana mahallikÈpi bÈlÈ eÄam|gÈ, ayaÑ idha anadhippetÈti 
dasseti. 

 ObhÈseyyÈti avabhÈseyya, nÈnappakÈraÑ asaddhammavacanaÑ 
vadeyya. YasmÈ panevaÑ obhÈsantassa yo so obhÈso nÈma, so atthato 
ajjhÈcÈro hoti rÈgavasena abhibhavitvÈ saÒÒamavelaÑ ÈcÈro, tasmÈ 
tamatthaÑ dassento “obhÈseyyÈti ajjhÈcÈro vuccatÊ”ti Èha. YathÈ tanti ettha 
tanti nipÈtamattaÑ, yathÈ yuvÈ yuvatinti attho. 

 Dve magge ÈdissÈti-Èdi yenÈkÈrena obhÈsato saÑghÈdiseso hoti, taÑ 
dassetuÑ vuttaÑ. Tattha dve maggeti vaccamaggaÒca passÈvamaggaÒca. 
SesaÑ uddese tÈva pÈkaÔameva. Niddese pana thometÊti “itthilakkhaÓena 
subhalakkhaÓena samannÈgatÈsÊ”ti vadati, na tÈva sÊsaÑ eti. “Tava 
vaccamaggo ca passÈvamaggo ca Êdiso, tena nÈma Êdisena itthilakkhaÓena 
subhalakkhaÓena samannÈgatÈsÊ”ti vadati, sÊsaÑ eti, saÑghÈdiseso. VaÓÓeti 
pasaÑsatÊti imÈni pana thomanapadasseva vevacanÈni. 

 KhuÑsetÊti vÈcÈpatodena ghaÔÔeti. VambhetÊti apasÈdeti. GarahatÊti 
dosaÑ deti. Parato pana PÈÄiyÈ Ègatehi 
______________________________________________________________
 1. �hasantÊti (SÊ), OhasantÊti (SyÈ) 
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animittÈsÊti-ÈdÊhi ekÈdasahi padehi aghaÔite sÊsaÑ na eti, ghaÔitepi tesu 
sikharaÓÊsi1, sambhinnÈsi, ubhatobyaÒjanÈsÊti imehi tÊhi ghaÔiteyeva 
saÑghÈdiseso. 

 Dehi meti yÈcanÈyapi ettakeneva sÊsaÑ na eti, “methunaÑ dhammaÑ 
dehÊ”ti evaÑ methunadhammena ghaÔite eva saÑghÈdiseso.  

 KadÈ te mÈtÈ pasÊdissatÊti-ÈdÊsu ÈyÈcanavacanesupi ettakeneva sÊsaÑ na 
eti, “kadÈ te mÈtÈ pasÊdissati, kadÈ te methunaÑ dhammaÑ labhissÈmÊ”ti vÈ 
“tava mÈtari pasannÈya methunaÑ dhammaÑ labhissÈmÊ”ti vÈ ÈdinÈ pana 
nayena methunadhammena ghaÔiteyeva saÑghÈdiseso. 

 KathaÑ tvaÑ sÈmikassa desÊti-ÈdÊsu pucchÈvacanesupi 
methunadhammanti vutteyeva saÑghÈdiseso, na itarathÈ. EvaÑ kira tvaÑ 
sÈmikassa desÊti paÔipucchÈvacanesupi eseva nayo. 

 ŒcikkhanÈya puÔÔho bhaÓatÊti “kathaÑ dadamÈnÈ sÈmikassa piyÈ hotÊ”ti 
evaÑ puÔÔho Ècikkhati. Ettha ca “evaÑ dehi, evaÑ dadamÈnÈ”ti vuttepi 
sÊsaÑ na eti. “MethunadhammaÑ evaÑ dehi, evaÑ upanehi, evaÑ 
methunadhammaÑ dadamÈnÈ upanayamÈnÈ piyÈ hotÊ”ti-ÈdinÈ pana nayena 
methunadhammena ghaÔiteyeva saÑghÈdiseso. AnusÈsanÊvacanesupi eseva 
nayo. 

 Akkosaniddese animittÈsÊti nimittarahitÈsi, kuÒcikapaÓÈlimattameva2 
tava dakasotanti vuttaÑ hoti. 

 NimittamattÈsÊti tava itthinimittaÑ aparipuÓÓaÑ, saÒÒÈmattamevÈti 
vuttaÑ hoti. AlohitÈti sukkhasotÈ3. DhuvalohitÈti niccalohitÈ 
kilinnadakasotÈ. DhuvacoÄÈti niccapakkhittÈÓicoÄÈ, sadÈ ÈÓicoÄakaÑ sevasÊti 
vuttaÑ hoti. PaggharantÊti savantÊ, sadÈ te muttaÑ savatÊti vuttaÑ hoti. 
SikharaÓÊti4 bahinikkhanta-ÈÓimaÑsÈ. ItthipaÓÉakÈti animittÈva vuccati. 
VepurisikÈti samassudÈÔhikÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SikhariÓÊsi (SÊ) 2. KuÒciyapaÓÈÄimattameva (SÊ), kuÒcikapanÈÄimattameva (Ka) 
 3. SukkhasoÓitÈ (Ka) 4. SikhariÓÊti (SÊ) 
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purisar|pÈ itthÊ. SambhinnÈti sambhinnavaccamaggapassÈvamaggÈ. 
UbhatobyaÒjanÈti itthinimittena ca purisanimittena cÈti ubhohi byaÒjanehi 
samannÈgatÈ. 

 Imesu ca pana ekÈdasasu padesu “sikharaÓÊsi, sambhinnÈsi, 
ubhatobyaÒjanÈsÊ”ti imÈniyeva tÊÓi padÈni suddhÈni sÊsaÑ enti. Iti imÈni ca 
tÊÓi, purimÈni ca vaccamaggapassÈvamaggamethunadhammapadÈni tÊÓÊti cha 
padÈni suddhÈni ÈpattikarÈni. SesÈni animittÈti-ÈdÊni animitte 
“methunadhammaÑ me dehÊ”ti vÈ “animittÈsi methunadhammaÑ me dehÊ”ti 
vÈ ÈdinÈ nayena methunadhammena ghaÔitÈneva ÈpattikarÈni hontÊti 
veditabbÈni. 
 
 286. IdÈni yvÈyaÑ otiÓÓo vipariÓatena cittena obhÈsati, tassa 
vaccamaggapassÈvamagge Èdissa etesaÑ vaÓÓabhaÓanÈdÊnaÑ vasena 
vitthÈrato ÈpattibhedaÑ dassento “itthÊ ca hoti, itthisaÒÒÊ”ti-ÈdimÈha. TesaÑ 
attho kÈyasaÑsagge vuttanayeneva veditabbo. 

 AyaÑ pana viseso–adhakkhakanti akkhakato paÔÔhÈya adho. 
UbbhajÈÓumaÓÉalanti jÈÓumaÓÉalato paÔÔhÈya uddhaÑ. Ubbhakkhakanti 
akkhakato paÔÔhÈya uddhaÑ. Adho jÈÓumaÓÉalanti jÈÓumaÓÉalato paÔÔhÈya 
adho. AkkhakaÑ, pana jÈÓumaÓÉalaÒca ettheva dukkaÔakkhette sa~gahaÑ 
gacchanti bhikkhuniyÈ kÈyasaÑsagge viya. Na hi BuddhÈ garukÈpattiÑ 
sÈvasesaÑ paÒÒapentÊti. KÈyappaÔibaddhanti vatthaÑ vÈ pupphaÑ vÈ 
ÈbharaÓaÑ vÈ. 
 
 287. AtthapurekkhÈrassÈti animittÈti-ÈdÊnaÑ padÈnaÑ atthaÑ 
kathentassa, AÔÔhakathaÑ vÈ sajjhÈyaÑ karontassa. 

 DhammapurekkhÈrassÈti PÈÄiÑ vÈcentassa vÈ sajjhÈyantassa vÈ. EvaÑ 
atthaÒca dhammaÒca purakkhatvÈ bhaÓantassa atthapurekkhÈrassa ca 
dhammapurekkhÈrassa ca anÈpatti. 

 AnusÈsanipurekkhÈrassÈti “idÈnipi animittÈsi, ubhatobyaÒjanÈsi, 
appamÈdaÑ idÈni kareyyÈsi, yathÈ Èyatimpi evar|pÈ na hohisÊ”ti evaÑ 
anusiÔÔhiÑ purakkhatvÈ bhaÓantassa anusÈsanipurekkhÈrassa anÈpatti. Yo 
pana bhikkhunÊnaÑ PÈÄiÑ vÈcento pakativÈcanÈmaggaÑ pahÈya hasanto 
hasanto “sikharaÓÊsi, sambhinnÈsi, ubhatobyaÒjanÈsÊ”ti punappunaÑ 
bhaÓati, 
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tassa Èpattiyeva. Ummattakassa anÈpatti. Idha Èdikammiko UdÈyitthero, 
tassa anÈpatti ÈdikammikassÈti. 

PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ sikkhÈpadaÑ tisamuÔÔhÈnaÑ kÈyacittato, 
vÈcÈcittato, kÈyavÈcÈcittato ca samuÔÔhÈti. KiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, 
sacittakaÑ, lokavajjaÑ, kÈyakammaÑ, vacÊkammaÑ, akusalacittaÑ, 
dvivedananti. 
 
 288. VinÊtavatth|su lohitavatthusmiÑ so bhikkhu itthiyÈ lohitakaÑ 
nimittaÑ sandhÈyÈha, itarÈ na aÒÒÈsi. TasmÈ dukkaÔaÑ.  

 Kakkasalomanti rassalomehi bahulomaÑ. ŒkiÓÓalomanti jaÔitalomaÑ1. 
Kharalomanti thaddhalomaÑ. DÊghalomanti arassalomaÑ. SabbaÑ 
itthinimittameva sandhÈya vuttaÑ. 
 
 289. VÈpitaÑ kho teti asaddhammaÑ sandhÈyÈha, sÈ asallakkhetvÈ no 
ca kho paÔivuttanti Èha. PaÔivuttaÑ nÈma udakavappe2 bÊjehi 
appatiÔÔhitokÈse, pÈÓakehi vinÈsitabÊje vÈ okÈse puna bÊjaÑ patiÔÔhapetvÈ 
udakena ÈsittaÑ, thalavappe3 visamapatitÈnaÑ vÈ bÊjÈnaÑ samakaraÓatthÈya 
puna aÔÔhadantakena samÊkataÑ, tesu aÒÒataraÑ sandhÈya esÈ Èha. 

 MaggavatthusmiÑ maggo saÑsÊdatÊti a~gajÈtamaggaÑ sandhÈyÈha, 
sesaÑ uttÈnamevÈti. 
 

DuÔÔhullavÈcÈsikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. AttakÈmapÈricariyasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 290. Tena samayena Buddho BhagavÈti AttakÈmasikkhÈpadaÑ. Tattha 
kul|pakoti kulapayirupÈsanako catunnaÑ paccayÈnaÑ atthÈya 
kul|pasa~kamane niccappayutto. 
______________________________________________________________ 
 1. JaÔilalomaÑ (Ka) 2. Udakavappehi (Ka) 3. Th|lavappe (Ka) 
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 CÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈranti cÊvaraÒca 
piÓÉapÈtaÒca senÈsanaÒca gilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈraÒca. 
GilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈranti cettha patikaraÓatthena1 paccayo, yassa 
kassaci sappÈyassetaÑ adhivacanaÑ. Bhisakkassa kammaÑ tena 
anuÒÒÈtattÈti bhesajjaÑ. GilÈnapaccayova bhesajjaÑ 
gilÈnapaccayabhesajjaÑ, yaÑkiÒci gilÈnassa sappÈyaÑ bhisakkakammaÑ 
telamadhuphÈÓitÈdÊti vuttaÑ hoti. ParikkhÈroti pana “sattahi 
nagaraparikkhÈrehi suparikkhitaÑ hotÊ”ti-ÈdÊsu2 parivÈro vuccati. “Ratho 
setaparikkhÈro, jhÈnakkho cakkavÊriyo”ti-ÈdÊsu3 ala~kÈro. “Ye cime 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ”ti-ÈdÊsu4 sambhÈro. Idha pana 
sambhÈropi parivÈropi vaÔÔati. TaÒhi gilÈnapaccayabhesajjaÑ jÊvitassa 
parivÈropi hoti jÊvitavinÈsakÈbÈdhuppattiyÈ antaraÑ adatvÈ rakkhaÓato, 
sambhÈropi, yathÈ ciraÑ pavattati evamassa kÈraÓabhÈvato, tasmÈ 
parikkhÈroti vuccati. EvaÑ gilÈnapaccayabhesajjaÒca taÑ parikkhÈro cÈti 
gilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈro, taÑ gilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈranti 
evamattho daÔÔhabbo. 

 Vasalanti hÊnaÑ lÈmakaÑ. Atha vÈ vassatÊti vasalo, paggharatÊti attho. 
TaÑ vasalaÑ, asucipaggharaÓakanti vuttaÑ hoti. NiÔÔhubhitvÈti kheÄaÑ 
pÈtetvÈ. 

 KassÈhaÑ kena hÈyÈmÊti ahaÑ kassÈ aÒÒissÈ itthiyÈ kena bhogena vÈ 
ala~kÈrena vÈ r|pena vÈ parihÈyÈmi, kÈ nÈma mayÈ uttaritarÈti dÊpeti. 
 
 291. Santiketi upacÈre ÔhatvÈ sÈmantÈ avid|re. PadabhÈjanepi ayameva 
attho dÊpito. AttakÈmapÈricariyÈyÈti methunadhammasa~khÈtena kÈmena 
pÈricariyÈ kÈmapÈricariyÈ. Attano atthÈya kÈmapÈricariyÈ 
attakÈmapÈricariyÈ, attanÈ vÈ kÈmitÈ icchitÈti attakÈmÈ, sayaÑ 
methunarÈgavasena patthitÈti attho. AttakÈmÈ ca sÈ pÈricariyÈ cÈti 
attakÈmapÈricariyÈ, tassÈ attakÈmapÈricariyÈya. VaÓÓaÑ bhÈseyyÈti guÓaÑ 
ÈnisaÑsaÑ pakÈseyya. 
______________________________________________________________ 
 1. Rogassa paÔi-ayanatthena (Visuddhimagge SÊlaniddese), pÊtikaraÓatthena (Ka) 
 2. AÑ 2. 478 piÔÔhe. 3. SaÑ 3. 5 piÔÔhe. 4. Ma 1. 150 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Tatra yasmÈ “attano atthÈya kÈmapÈricariyÈ”ti imasmiÑ atthavikappe 
kÈmo ceva hetu ca pÈricariyÈ ca attho, sesaÑ byaÒjanaÑ. “AttakÈmÈ ca sÈ 
pÈricariyÈ cÈti attakÈmapÈricariyÈ”ti imasmiÑ atthavikappe adhippÈyo ceva 
pÈricariyÈ ca attho, sesaÑ byaÒjanaÑ. TasmÈ byaÒjane ÈdaraÑ akatvÈ 
atthamattameva dassetuÑ “attano kÈmaÑ attano hetuÑ attano adhippÈyaÑ 
attano pÈricariyan”ti padabhÈjanaÑ vuttaÑ. “Attano kÈmaÑ attano hetuÑ 
attano pÈricariyan”ti hi vutte jÈnissanti paÓÉitÈ “ettÈvatÈ attano atthÈya 
kÈmapÈricariyÈ vuttÈ”ti. “Attano adhippÈyaÑ attano pÈricariyan”ti vuttepi 
jÈnissanti “ettÈvatÈ attanÈ icchitakÈmitaÔÔhena attakÈmapÈricariyÈ vuttÈ”ti. 

 IdÈni tassÈ attakÈmapÈricariyÈya vaÓÓabhÈsanÈkÈraÑ dassento 
“etadaggan”ti-ÈdimÈha. TaÑ uddesatopi niddesatopi uttÈnatthameva. AyaÑ 
panettha padasambandho ca Èpattivinicchayo ca–etadaggaÑ -pa- 
paricareyyÈti yÈ mÈdisaÑ sÊlavantaÑ kalyÈÓadhammaÑ brahmacÈriÑ etena 
dhammena paricareyya, tassÈ evaÑ mÈdisaÑ paricarantiyÈ yÈ ayaÑ 
pÈricariyÈ nÈma, etadaggaÑ pÈricariyÈnanti. 

 MethunupasaÑhitena saÑghÈdisesoti evaÑ attakÈmapÈricariyÈya 
vaÓÓaÑ bhÈsanto1 ca methunupasaÑhitena 
methunadhammapaÔisaÑyutteneva vacanena yo bhÈseyya, tassa 
saÑghÈdisesoti. 

 IdhÈpi yasmÈ methunupasaÑhiteneva bhÈsantassa saÑghÈdiseso vutto, 
tasmÈ “ahampi khattiyo, tvampi khattiyÈ, arahati khattiyÈ khattiyassa dÈtuÑ 
samajÈtikattÈ”ti evamÈdÊhi vacanehi pÈricariyÈya vaÓÓaÑ bhÈsamÈnassÈpi 
saÑghÈdiseso natthi. “Ahampi khattiyo”ti-Èdike pana bah|pi pariyÈye vatvÈ 
“arahasi tvaÑ mayhaÑ methunadhammaÑ dÈtun”ti evaÑ 
methunappaÔisaÑyutteneva bhÈsamÈnassa saÑghÈdisesoti. 

 ItthÊ ca hotÊti-Èdi pubbe vuttanayameva. Idha UdÈyitthero Èdikammiko. 
Tassa anÈpatti ÈdikammikassÈti. 

 SamuÔÔhÈnÈdi sabbaÑ duÔÔhullavÈcÈsadisaÑ. VinÊtavatth|ni 
uttÈnatthÈnevÈti. 
 

AttakÈmapÈricariyasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈsento (SyÈ) 
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5. SaÒcarittasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 296. Tena samayena Buddho BhagavÈti SaÒcarittaÑ. Tattha paÓÉitÈti 
paÓÉiccena samannÈgatÈ gatimantÈ. ByattÈti veyyattiyena samannÈgatÈ 
upÈyena samannÈgatÈ upÈyaÒÒ| visÈradÈ. MedhÈvinÊti medhÈya 
samannÈgatÈ, diÔÔhaÑ diÔÔhaÑ karoti. DakkhÈti chekÈ. AnalasÈti 
uÔÔhÈnavÊriyasampannÈ. ChannÈti anucchavikÈ. 

 KismiÑ viyÈti kicchaÑ viya kileso viya, hirÊ viya amhÈkaÑ hotÊti 
adhippÈyo. KumÈrikÈya vattunti “imaÑ tumhe gaÓhathÈ”ti kumÈrikÈya 
kÈraÓÈ vattuÑ. 

 ŒvÈhÈdÊsu ÈvÈhoti dÈrakassa parakulato dÈrikÈya ÈharaÓaÑ. VivÈhoti 
attano dÈrikÈya parakulapesanaÑ. VÈreyyanti “detha no dÈrakassa 
dÈrikan”ti yÈcanaÑ, divasanakkhattamuhuttaparicchedakaraÓaÑ vÈ. 
 
 297. PurÈÓagaÓakiyÈti ekassa gaÓakassa bhariyÈya, sÈ tasmiÑ jÊvamÈne 
gaÓakÊti paÒÒÈyittha, mate pana purÈÓagaÓakÊti sa~khaÑ gatÈ. TirogÈmoti 
bahigÈmo, aÒÒo gÈmoti adhippÈyo. ManussÈti UdÈyissa imaÑ 
saÒcarittakamme yuttapayuttabhÈvaÑ jÈnanakamanussÈ. 

 SuÓisabhogenÈti1 yena bhogena suÓisÈ bhuÒjitabbÈ hoti 
randhÈpanapacÈpanaparivesanÈdinÈ, tena bhuÒjiÑsu. Tato aparena 
dÈsibhogenÈti mÈsÈtikkame yena bhogena dÈsÊ bhuÒjitabbÈ hoti 
khettakammakacavarachaÉÉana-udakÈharaÓÈdinÈ, tena bhuÒjiÑsu. DuggatÈti 
daliddÈ, yattha vÈ gatÈ duggatÈ hoti, tÈdisaÑ kulaÑ gatÈ. MÈyyo imaÑ 
kumÈrikanti mÈ ayyo imaÑ kumÈrikaÑ. ŒhÈr|pahÈroti ÈhÈro ca upahÈro ca, 
gahaÓaÒca dÈnaÒca, na amhehi kiÒci ÈhaÔaÑ, na upÈhaÔaÑ. TayÈ saddhiÑ 
kayavikkayo vohÈro amhÈkaÑ natthÊti dÊpenti. SamaÓena bhavitabbaÑ 
abyÈvaÔena, samaÓo assa susamaÓoti samaÓena nÈma Êdisesu kammesu 
abyÈvaÔena abyÈpÈrena bhavitabbaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. SuÓisÈbhogenÈti (SÊ, SyÈ) 
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evaÑ bhavanto hi samaÓo susamaÓo assÈti evaÑ naÑ apasÈdetvÈ gaccha 
tvaÑ, na mayaÑ taÑ jÈnÈmÈti ÈhaÑsu. 
 
 298. Sajjitoti sabbupakaraÓasampanno, maÓÉitapasÈdhito vÈ. 
 
 300. DhuttÈti itthidhuttÈ. ParicÈrentÈti manÈpiyesu r|pÈdÊsu ito cito ca 
samantÈ indriyÈni cÈrentÈ, kÊÄantÈ abhiramantÈti vuttaÑ hoti. 
AbbhutamakaÑs|ti yadi karissati, tvaÑ ettakaÑ jito, yadi na karissati, ahaÑ 
ettakanti paÓamakaÑsu1. Bhikkh|naÑ pana abbhutaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. Yo 
karoti, parÈjitena dÈtabbanti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. 

 KathaÑ hi nÈma ayyo UdÈyÊ ta~khaÓikanti ettha ta~khaÓoti acirakÈlo 
vuccati. Ta~khaÓikanti acirakÈlÈdhikÈrikaÑ. 
 
 301. SaÒcarittaÑ samÈpajjeyyÈti saÒcaraÓabhÈvaÑ samÈpajjeyya. 
YasmÈ pana taÑ samÈpajjantena kenaci pesitena katthaci gantabbaÑ hoti, 
parato ca “itthiyÈ vÈ purisamatin”ti-Èdivacanato idha itthipurisÈ adhippetÈ, 
tasmÈ tamatthaÑ dassetuÑ “itthiyÈ vÈ pahito purisassa santike gacchati, 
purisena vÈ pahito itthiyÈ santike gacchatÊ”ti evamassa padabhÈjanaÑ 
vuttaÑ. ItthiyÈ vÈ purisamatiÑ, purisassa vÈ itthimatinti ettha ÈroceyyÈti 
pÈÔhaseso daÔÔhabbo, tenevassa padabhÈjane “purisassa matiÑ itthiyÈ 
Èroceti, itthiyÈ matiÑ purisassa ÈrocetÊ”ti vuttaÑ. 

 IdÈni yadatthaÑ taÑ tesaÑ matiÑ adhippÈyaÑ ajjhÈsayaÑ chandaÑ 
ruciÑ Èroceti, taÑ dassento “jÈyattane vÈ jÈrattane vÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
jÈyattaneti jÈyÈbhÈve. JÈrattaneti jÈrabhÈve. Purisassa hi matiÑ itthiyÈ 
Èrocento jÈyattane Èroceti, itthiyÈ matiÑ purisassa Èrocento jÈrattane 
Èroceti. Apica purisasseva matiÑ itthiyÈ Èrocento jÈyattane vÈ Èroceti 
nibaddhabhariyÈbhÈve, jÈrattane vÈ micchÈcÈrabhÈve. YasmÈ panetaÑ 
Èrocentena “tvaÑ kirassa jÈyÈ bhavissasÊ”ti-Èdi vattabbaÑ hoti, tasmÈ taÑ 
vattabbatÈkÈraÑ dassetuÑ “jÈyattane vÈti jÈyÈ bhavissasi, 
______________________________________________________________
 1. PaÓitakamakaÑsu (SyÈ, Ka) 
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jÈrattane vÈti jÈrÊ bhavissasÊ”ti assa padabhÈjanaÑ vuttaÑ. Eteneva ca 
upÈyena itthiyÈ matiÑ purisassa Èrocanepi “pati bhavissasi, sÈmiko 
bhavissasi, jÈro bhavissasÊ”ti vattabbatÈkÈro veditabbo. 

 Antamaso ta~khaÓikÈyapÊti sabbantimena paricchedena yÈ ayaÑ 
ta~khaÓe muhuttamatte paÔisaÑvasitabbato ta~khaÓikÈti vuccati, muhuttikÈti 
attho. TassÈpi “muhuttikÈ bhavissasÊ”ti evaÑ purisamatiÑ Èrocentassa 
saÑghÈdiseso. EtenevupÈyena “muhuttiko bhavissasÊ”ti evaÑ purisassa 
itthimatiÑ Èrocentopi saÑghÈdisesaÑ ÈpajjatÊti veditabbo. 
 
 303. IdÈni “itthiyÈ vÈ purisamatin”ti ettha adhippetÈ itthiyo pabhedato 
dassetvÈ tÈsu saÒcarittavasena ÈpattibhedaÑ dassetuÑ “dasa itthiyo”ti-
ÈdimÈha. Tattha mÈturakkhitÈti mÈtarÈ rakkhitÈ. YathÈ purisena saÑvÈsaÑ 
na kappeti, evaÑ mÈtarÈ rakkhitÈ, tenassa padabhÈjanepi vuttaÑ “mÈtÈ 
rakkhati gopeti issariyaÑ kÈreti vasaÑ vattetÊ”ti. Tattha rakkhatÊti katthaci 
gantuÑ na deti. GopetÊti yathÈ aÒÒe na passanti, evaÑ guttaÔÔhÈne Ôhapeti. 
IssariyaÑ kÈretÊti serivihÈramassÈ nisedhentÊ abhibhavitvÈ pavattati. VasaÑ 
vattetÊti “idaÑ karohi, idaÑ mÈ akÈsÊ”ti evaÑ attano vasaÑ tassÈ upari 
vatteti. EtenupÈyena piturakkhitÈdayopi ÒÈtabbÈ. GottaÑ vÈ dhammo vÈ na 
rakkhati, sagottehi, pana sahadhammikehi ca ekaÑ SatthÈraÑ uddissa 
pabbajitehi, ekagaÓapariyÈpannehi ca rakkhitÈ “gottarakkhitÈ, 
dhammarakkhitÈ”ti vuccati. TasmÈ tesaÑ padÈnaÑ “sagottÈ rakkhantÊ”ti-
ÈdinÈ nayena padabhÈjanaÑ vuttaÑ. 

 Saha ÈrakkhenÈti sÈrakkhÈ. Saha paridaÓÉenÈti saparidaÓÉÈ. TÈsaÑ 
niddesÈ pÈkaÔÈva. ImÈsu dasasu pacchimÈnaÑ dvinnameva purisantaraÑ 
gacchantÊnaÑ micchÈcÈro hoti, na itarÈsaÑ. 

 DhanakkÊtÈdÊsu appena vÈ bahunÈ vÈ dhanena kÊtÈ dhanakkÊtÈ. YasmÈ 
pana sÈ na kÊtamattÈ eva1, saÑvÈsatthÈya pana kÊtattÈ bhariyÈ, tasmÈssa 
niddese “dhanena kiÓitvÈ vÈsetÊ”ti vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DanakkÊtamattÈyeva bhariyÈ (SyÈ), kÊtamattÈ eva bhariyÈ (Ka) 
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 Chandena attano ruciyÈ vasatÊti chandavÈsinÊ. YasmÈ pana sÈ na attano 
chandamatteneva bhariyÈ hoti, purisena pana sampaÔicchitattÈ, tasmÈssa 
niddese “piyo piyaÑ vÈsetÊ”ti vuttaÑ. 

 Bhogena vasatÊti bhogavÈsinÊ. UdukkhalamusalÈdighar|pakaraÓaÑ 
labhitvÈ bhariyÈbhÈvaÑ gacchantiyÈ janapaditthiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. 

 PaÔena vasatÊti paÔavÈsinÊ. NivÈsanamattampi pÈvuraÓamattampi 
labhitvÈ bhariyÈbhÈvaÑ upagacchantiyÈ dalidditthiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. 

 OdapattakinÊti ubhinnaÑ ekissÈ udakapÈtiyÈ hatthe otÈretvÈ “idaÑ 
udakaÑ viya saÑsaÔÔhÈ abhejjÈ hothÈ”ti vatvÈ pariggahitÈya 
vohÈranÈmametaÑ, niddesepissa “tÈya saha udakapattaÑ ÈmasitvÈ taÑ 
vÈsetÊ”ti evamattho veditabbo. 

 ObhaÔaÑ oropitaÑ cumbaÔamassÈti obhaÔacumbaÔÈ, kaÔÔhahÈrikÈdÊnaÑ 
aÒÒatarÈ, yassÈ sÊsato cumbaÔaÑ oropetvÈ ghare vÈseti, tassÈ etaÑ 
adhivacanaÑ. 

 DÈsÊ cÈti attanoyeva dÈsÊ ca hoti bhariyÈ ca. 

 KammakÈrÊ nÈma gehe bhatiyÈ kammaÑ karoti, tÈya saddhiÑ koci 
gharÈvÈsaÑ kappeti attano bhariyÈya anatthiko hutvÈ. AyaÑ vuccati 
“kammakÈrÊ ca bhariyÈ cÈ”ti. 

 Dhajena ÈhaÔÈ dhajÈhaÔÈ, ussitaddhajÈya senÈya gantvÈ paravisayaÑ 
vilumpitvÈ ÈnÊtÈti vuttaÑ hoti. TaÑ koci bhariyaÑ karoti, ayaÑ dhajÈhaÔÈ 
nÈma. MuhuttikÈ vuttanayÈ eva. EtÈsaÑ dasannampi purisantaragamane 
micchÈcÈro hoti. PurisÈnaÑ pana vÊsatiyÈpi etÈsu micchÈcÈro hoti, 
bhikkhuno ca saÒcarittaÑ hotÊti. 
 
 305. IdÈni puriso bhikkhuÑ pahiÓatÊti-ÈdÊsu paÔiggaÓhÈtÊti so bhikkhu 
tassa purisassa “gaccha bhante itthannÈmaÑ mÈturakkhitaÑ br|hi, hohi kira 
itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti evaÑ vuttavacanaÑ “sÈdhu upÈsakÈ”ti 
vÈ “hot|”ti vÈ “ÈrocessÈmÊ”ti vÈ yena kenaci ÈkÈrena vacÊbhedaÑ katvÈ vÈ 
sÊsakampanÈdÊhi vÈ sampaÔicchati. 
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VÊmaÑsatÊti evaÑ paÔiggaÓhitvÈ tassÈ itthiyÈ santikaÑ gantvÈ taÑ sÈsanaÑ 
Èroceti. PaccÈharatÊti tena Èrocite sÈ itthÊ “sÈdh|”ti sampaÔicchatu vÈ 
paÔikkhipatu vÈ lajjÈya vÈ tuÓhÊ hotu, puna ÈgantvÈ tassa purisassa taÑ 
pavattiÑ Èroceti. 

 EttÈvatÈ imÈya paÔiggahaÓÈrocanapaccÈharaÓasa~khÈtÈya 
tiva~gasampattiyÈ saÑghÈdiseso hoti. SÈ pana tassa bhariyÈ hotu vÈ mÈ vÈ, 
akÈraÓametaÑ. Sace pana so mÈturakkhitÈya santikaÑ pesito taÑ adisvÈ 
tassÈ mÈtuyÈ taÑ sÈsanaÑ Èroceti, bahiddhÈ vimaÔÔhaÑ nÈma hoti, tasmÈ 
visa~ketanti MahÈpadumatthero Èha. MahÈsumatthero pana mÈtÈ vÈ hotu 
pitÈ vÈ, antamaso gehadÈsÊpi aÒÒo vÈpi yo koci taÑ kiriyaÑ sampÈdessati, 
tassa vuttepi vimaÔÔhaÑ nÈma na hoti1, tiva~gasampattikÈle Èpattiyeva. 

 Nanu yathÈ “BuddhaÑ paccakkhÈmÊ”ti vattukÈmo virajjhitvÈ 
“dhammaÑ paccakkhÈmÊ”ti vadeyya, paccakkhÈtÈvassa sikkhÈ. YathÈ vÈ 
“paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vattukÈmo virajjhitvÈ “dutiyaÑ jhÈnaÑ 
samÈpajjÈmÊ”ti vadeyya, Èpannovassa pÈrÈjikaÑ. EvaÑsampadamidanti Èha. 
TaÑ panetaÑ “paÔiggaÓhÈti, antevÈsiÑ vÊmaÑsÈpetvÈ attanÈ paccÈharati, 
Èpatti saÑghÈdisesassÈ”ti iminÈ sameti, tasmÈ subhÈsitaÑ. 

 YathÈ ca “mÈturakkhitaÑ br|hÊ”ti vuttassa gantvÈ tassÈ ÈrocetuÑ 
samatthÈnaÑ mÈtÈdÊnampi vadato visa~keto natthi, evameva “hohi kira 
itthannÈmassa bhariyÈ dhanakkÊtÈ”ti vattabbe “hohi kira itthannÈmassa 
bhariyÈ chandavÈsinÊ”ti evaÑ PÈÄiyÈ vuttesu chandavÈsinÊ-ÈdÊsu vacanesu 
aÒÒataravasena vÈ, avuttesupi “hohi kira itthannÈmassa bhariyÈ, jÈyÈ, 
pajÈpati, puttamÈtÈ, gharaÓÊ, gharassÈminÊ, bhattarandhikÈ, suss|sikÈ, 
paricÈrikÈ”ti evamÈdÊsu saÑvÈsaparidÊpakesu vacanesu aÒÒataravasena vÈ 
vadantassÈpi visa~keto natthi, tiva~gasampattiyÈ Èpattiyeva. 
“MÈturakkhitaÑ br|hÊ”ti pesitassa pana gantvÈ aÒÒÈsu piturakkhitÈdÊsu 
aÒÒataraÑ vadantassa visa~ketaÑ. Esa nayo “piturakkhitaÑ br|hÊ”ti-ÈdÊsupi. 
______________________________________________________________ 
 1. VimaÔÔhameva hoti (SÊ, SyÈ) 
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 KevalaÒhettha ekam|ladum|lakÈdivasena “purisassa mÈtÈ bhikkhuÑ 
pahiÓati. MÈturakkhitÈya mÈtÈ bhikkhuÑ pahiÓatÊ”ti evamÈdÊnaÑ 
m|laÔÔhÈnaÒca vasena peyyÈlabhedoyeva viseso. Sopi pubbe vuttanayattÈ 
PÈÄi-anusÈreneva sakkÈ jÈnitunti nÈssa vibhÈgaÑ dassetuÑ ÈdaraÑ karimha. 
 
 338. PaÔiggaÓhÈtÊti-ÈdÊsu pana dvÊsu catukkesu paÔhamacatukke 
Èdipadena tiva~gasampattiyÈ saÑghÈdiseso, majjhe dvÊhi duva~gasampattiyÈ 
thullaccayaÑ, ante ekena eka~gasampattiyÈ dukkaÔaÑ. Dutiyacatukke 
Èdipadena duva~gasampattiyÈ thullaccayaÑ, majjhe dvÊhi eka~gasampattiyÈ 
dukkaÔaÑ, ante ekena a~gÈbhÈvato anÈpatti. Tattha paÔiggaÓhÈtÊti 
ÈÓÈpakassa sÈsanaÑ paÔiggaÓhÈti. VÊmaÑsatÊti pahitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ 
Èroceti. PaccÈharatÊti puna ÈgantvÈ m|laÔÔhassa Èroceti. 

 Na paccÈharatÊti ÈrocetvÈ ettova pakkamati. PaÔiggaÓhÈti na vÊmaÑsatÊti 
purisena “itthannÈmaÑ gantvÈ br|hÊ”ti vuccamÈno “sÈdh|”ti tassa sÈsanaÑ 
paÔiggaÓhitvÈ taÑ pamussitvÈ vÈ appamussitvÈ vÈ aÒÒena karaÓÊyena tassÈ 
santikaÑ gantvÈ kaÒcideva kathaÑ kathento nisÊdati, ettÈvatÈ “paÔiggaÓhÈti 
na vÊmaÑsati nÈmÈ”ti vuccati. Atha naÑ sÈ itthÊ sayameva vadati 
“tumhÈkaÑ kira upaÔÔhÈko maÑ gehe kÈtukÈmo”ti1 evaÑ vatvÈ ca “ahaÑ 
tassa bhariyÈ bhavissÈmÊ”ti vÈ “na bhavissÈmÊ”ti vÈ vadati. So tassÈ 
vacanaÑ anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tuÓhÊbh|tova uÔÔhÈyÈsanÈ tassa 
purisassa santikaÑ ÈgantvÈ taÑ pavattiÑ Èroceti, ettÈvatÈ “na vÊmaÑsati 
paccÈharati nÈmÈ”ti vuccati. Na vÊmaÑsati na paccÈharatÊti kevalaÑ 
sÈsanÈrocanakÈle paÔiggaÓhÈtiyeva, itaraÑ pana dvayaÑ na karoti. 

 Na paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati paccÈharatÊti koci puriso bhikkhussa 
ÔhitaÔÔhÈne vÈ nisinnaÔÔhÈne vÈ tathÈr|piÑ kathaÑ katheti, bhikkhu tena 
appahitopi pahito viya hutvÈ itthiyÈ santikaÑ gantvÈ “hohi kira 
itthannÈmassa bhariyÈ”ti-ÈdinÈ nayena vÊmaÑsitvÈ tassÈ ruciÑ vÈ aruciÑ vÈ 
puna ÈgantvÈ imassa Èroceti. Teneva nayena vÊmaÑsitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. GahetukÈmoti (SyÈ, Ka) 
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apaccÈharanto “na paÔiggaÓhÈti vÊmaÑsati na paccÈharatÊ”ti vuccati. Teneva 
nayena gato avÊmaÑsitvÈ tÈya samuÔÔhÈpitaÑ kathaÑ sutvÈ 
paÔhamacatukkassa tatiyapade vuttanayena ÈgantvÈ imassa Èrocento “na 
paÔiggaÓhÈti na vÊmaÑsati paccÈharatÊ”ti vuccati. CatutthapadaÑ 
pÈkaÔameva. 

 Sambahule bhikkh| ÈÓÈpetÊti-ÈdinayÈ pÈkaÔÈyeva. YathÈ pana 
sambahulÈpi ekavatthumhi Èpajjanti, evaÑ ekassapi sambahulavatth|su 
sambahulÈ Èpattiyo veditabbÈ. KathaÑ? Puriso bhikkhuÑ ÈÓÈpeti “gaccha 
bhante asukasmiÑ nÈma pÈsÈde saÔÔhimattÈ vÈ sattatimattÈ vÈ1 itthiyo ÔhitÈ, 
tÈ vadehi ‘hotha kira itthannÈmassa bhariyÈyo’ti”. So sampaÔicchitvÈ tattha 
gantvÈ ÈrocetvÈ puna taÑ sÈsanaÑ paccÈharati. YattakÈ itthiyo, tattakÈ 
Èpattiyo Èpajjati. VuttaÒhetaÑ ParivÈrepi– 

   “PadavÊtihÈramattena vÈcÈya bhaÓitena ca, 
   SabbÈni garukÈni sappaÔikammÈni. 
   CatusaÔÔhi Èpattiyo Èpajjeyya ekato, 
   PaÒhÈmesÈ kusalehi cintitÈ”ti2. 

 ImaÑ kira atthavasaÑ paÔicca ayaÑ paÒho vutto. VacanasiliÔÔhatÈya 
cettha “catusaÔÔhi Èpattiyo”ti vuttaÑ. EvaÑ karonto pana satampi 
sahassampi ÈpajjatÊti. YathÈ ca ekena pesitassa ekassa sambahulÈsu itthÊsu 
sambahulÈ Èpattiyo, evaÑ eko puriso sambahule bhikkh| ekissÈ santikaÑ 
peseti, sabbesaÑ saÑghÈdiseso. Eko sambahule bhikkh| sambahulÈnaÑ 
itthÊnaÑ santikaÑ peseti, itthigaÓanÈya saÑghÈdisesÈ. SambahulÈ purisÈ 
ekaÑ bhikkhuÑ ekissÈ santikaÑ pesenti, purisagaÓanÈya saÑghÈdisesÈ. 
SambahulÈ ekaÑ sambahulÈnaÑ itthÊnaÑ santikaÑ pesenti, vatthugaÓanÈya 
saÑghÈdisesÈ. SambahulÈ sambahule ekissÈ santikaÑ pesenti, 
vatthugaÓanÈya saÑghÈdisesÈ. SambahulÈ purisÈ sambahule bhikkh| 
sambahulÈnaÑ itthÊnaÑ santikaÑ pesenti, vatthugaÓanÈya saÑghÈdisesÈ. 
Esa nayo “ekÈ itthÊ ekaÑ bhikkhun”ti-ÈdÊsupi. Ettha ca sabhÈgavisabhÈgatÈ 
nÈma appamÈÓaÑ, mÈtÈpit|nampi paÒcasahadhammikÈnampi 
saÒcarittakammaÑ karontassa Èpattiyeva. 
______________________________________________________________ 
 1. SatamattÈ vÈ (Ka) 2. Vi 5. 375 piÔÔhe. 
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 Puriso bhikkhuÑ ÈÓÈpeti gaccha bhanteti catukkaÑ a~gavasena 
Èpattibheda dassanatthaÑ vuttaÑ. Tassa pacchimapade antevÈsÊ vÊmaÑsitvÈ 
bahiddhÈ paccÈharatÊti ÈgantvÈ Ècariyassa anÈrocetvÈ ettova gantvÈ tassa 
purisassa Èroceti. Œpatti ubhinnaÑ thullaccayassÈti Ècariyassa paÔiggahitattÈ 
ca vÊmaÑsÈpitattÈ ca dvÊha~gehi thullaccayaÑ, antevÈsikassa vÊmaÑsitattÈ 
ca paccÈhaÔattÈ ca dvÊha~gehi thullaccayaÑ. SesaÑ pÈkaÔameva. 
 
 339. Gacchanto sampÈdetÊti paÔiggaÓhÈti ceva vÊmaÑsati ca. 
Œgacchanto visaÑvÈdetÊti na paccÈharati. Gacchanto visaÑvÈdetÊti na 
paÔiggaÓhÈti. Œgacchanto sampÈdetÊti vÊmaÑsati ceva paccÈharati ca. EvaÑ 
ubhayattha dvÊha~gehi thullaccayaÑ. Tatiyapade Èpatti. Catutthe anÈpatti. 
 
 340. AnÈpatti saÑghassa vÈ cetiyassa vÈ gilÈnassa vÈ karaÓÊyena 
gacchati, ummattakassa ÈdikammikassÈti ettha bhikkhusaÑghassa 
uposathÈgÈraÑ vÈ kiÒci vÈ vippakataÑ hoti. Tattha kÈrukÈnaÑ 
bhattavetanatthÈya upÈsako vÈ upÈsikÈya santikaÑ bhikkhuÑ pahiÓeyya, 
upÈsikÈ vÈ upÈsakassa, evar|pena saÑghassa karaÓÊyena gacchantassa 
anÈpatti. Cetiyakamme kariyamÈnepi eseva nayo. GilÈnassa bhesajjatthÈyapi 
upÈsakena vÈ upÈsikÈya santikaÑ, upÈsikÈya vÈ upÈsakassa santikaÑ 
pahitassa gacchato anÈpatti. Ummattaka-ÈdikammikÈ vuttanayÈ eva. 

PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ sikkhÈpadaÑ chasamuÔÔhÈnaÑ, sÊsukkhipanÈdinÈ 
kÈyavikÈrena sÈsanaÑ gahetvÈ gantvÈ hatthamuddÈya vÊmaÑsitvÈ puna 
ÈgantvÈ hatthamuddÈya eva Èrocentassa kÈyato samuÔÔhÈti. ŒsanasÈlÈya 
nisinnassa “itthannÈmÈ Ègamissati, tassÈ cittaÑ jÈneyyÈthÈ”ti kenaci vutte 
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ taÑ ÈgataÑ vatvÈ tassÈ gatÈya puna tasmiÑ purise 
Ègate Èrocentassa vÈcato samuÔÔhÈti. VÈcÈya “sÈdh|”ti sÈsanaÑ gahetvÈ 
aÒÒena karaÓÊyena tassÈ gharaÑ gantvÈ aÒÒattha vÈ gamanakÈle taÑ disvÈ 
vacÊbhedeneva vÊmaÑsitvÈ puna 
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aÒÒeneva karaÓÊyena tato apakkamma kadÈcideva taÑ purisaÑ disvÈ 
ÈrocentassÈpi vÈcatova samuÔÔhÈti. PaÓÓattiÑ ajÈnantassa pana 
khÊÓÈsavassÈpi kÈyavÈcato samuÔÔhÈti. KathaÑ? Sace hissa mÈtÈpitaro 
kujjhitvÈ alaÑvacanÊyÈ honti, taÒca bhikkhuÑ gharaÑ upagataÑ therapitÈ 
vadati “mÈtÈ te tÈta maÑ mahallakaÑ chaÉÉetvÈ ÒÈtikulaÑ gatÈ, gaccha 
naÑ maÑ upaÔÔhÈtuÑ pesehÊ”ti. So ce gantvÈ taÑ vatvÈ puna pituno tassÈ 
ÈgamanaÑ vÈ anÈgamanaÑ vÈ Èroceti, saÑghÈdiseso. ImÈni tÊÓi 
acittakasamuÔÔhÈnÈni. 

 PaÓÓattiÑ pana jÈnitvÈ eteheva tÊhi nayehi saÒcarittaÑ samÈpajjato 
kÈyacittato, vÈcÈcittato, kÈyavÈcÈcittato ca samuÔÔhÈti. ImÈni tÊÓi 
paÓÓattijÈnanacittena sacittakasamuÔÔhÈnÈni. KiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ, kusalÈdivasena cettha tÊÓi 
cittÈni, sukhÈdivasena tisso vedanÈti. 
 
 341. VinÊtavatth|su Èdito vatthupaÒcake paÔiggahitamattattÈ dukkaÔaÑ. 

 KalahavatthusmiÑ sammodanÊyaÑ akÈsÊti taÑ saÒÒÈpetvÈ puna 
gehagamanÊyaÑ akÈsi. NÈlaÑvacanÊyÈti na pariccattÈti attho. YÈ hi yathÈ 
yathÈ yesu yesu janapadesu pariccattÈ pariccattÈva hoti, bhariyÈbhÈvaÑ 
atikkamati, ayaÑ “alaÑvacanÊyÈ”ti vuccati. EsÈ pana na alaÑvacanÊyÈ, 
kenacideva kÈraÓena kalahaÑ katvÈ gatÈ, tenevettha BhagavÈ “anÈpattÊ”ti 
Èha. YasmÈ pana kÈyasaÑsagge yakkhiyÈ thullaccayaÑ vuttaÑ, tasmÈ 
duÔÔhullÈdÊsupi yakkhipetiyo thullaccayavatthumevÈti veditabbÈ. 
AÔÔhakathÈsu pana etaÑ na vicÈritaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

SaÒcarittasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. KuÔikÈrasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 342. Tena samayenÈti KuÔikÈrasikkhÈpadaÑ. Tattha ŒÄavakÈti 
ŒÄaviraÔÔhe jÈtÈ dÈrakÈ ŒÄavakÈ nÈma, te pabbajitakÈlepi “ŒÄavakÈ”tveva 
paÒÒÈyiÑsu. Te sandhÈya vuttaÑ “ŒÄavakÈ bhikkh|”ti. 
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SaÒÒÈcikÈyoti sayaÑ yÈcitvÈ gahit|pakaraÓÈyo. KÈrÈpentÊti karontipi 
kÈrÈpentipi, te kira sÈsane vipassanÈdhuraÒca ganthadhuraÒcÈti dvepi 
dhurÈni chaÉÉetvÈ navakammameva dhuraÑ katvÈ paggaÓhiÑsu. 
AssÈmikÈyoti anissarÈyo, kÈretÈ1 dÈyakena virahitÈyoti attho. 
AttuddesikÈyoti attÈnaÑ uddissa attano atthÈya ÈraddhÈyoti attho. 
AppamÈÓikÈyoti “ettakena niÔÔhaÑ gacchissantÊ”ti evaÑ 
aparicchinnappamÈÓÈyo, vuddhippamÈÓÈyo vÈ, mahantappamÈÓÈyoti attho. 

 YÈcanÈ eva bahulÈ etesaÑ, mandaÑ aÒÒaÑ kammanti yÈcanabahulÈ. 
EvaÑ viÒÒattibahulÈ veditabbÈ. Atthato panettha nÈnÈkaraÓaÑ natthi, 
anekakkhattuÑ “purisaÑ detha, purisatthakaraÑ dethÈ”ti yÈcantÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. Tattha m|lacchejjÈya purisaÑ yÈcituÑ na vaÔÔati, 
sahÈyatthÈya kammakaraÓatthÈya “purisaÑ dethÈ”ti yÈcituÑ vaÔÔati. 
Purisatthakaranti purisena kÈtabbaÑ hatthakammaÑ vuccati, taÑ yÈcituÑ 
vaÔÔati. HatthakammaÑ nÈma kiÒci vatthu na hoti. TasmÈ ÔhapetvÈ 
migaluddakamacchabandhakÈdÊnaÑ sakakammaÑ avasesaÑ sabbaÑ 
kappiyaÑ. “KiÑ bhante Ègatattha, kena kamman”ti pucchite vÈ apucchite vÈ 
yÈcituÑ vaÔÔati, viÒÒattipaccayÈ doso natthi. TasmÈ2 migaluddakÈdayo 
sakakammaÑ na yÈcitabbÈ, “hatthakammaÑ dethÈ”ti aniyametvÈpi na 
yÈcitabbÈ. EvaÑ yÈcitÈ hi te “sÈdhu bhante”ti bhikkh|3 uyyojetvÈ migepi 
mÈretvÈ ÈhareyyuÑ. NiyametvÈ pana “vihÈre kiÒci kÈtabbaÑ atthi, tattha 
hatthakammaÑ dethÈ”ti yÈcitabbÈ. PhÈlana~galÈdÊni upakaraÓÈni gahetvÈ 
kasituÑ vÈ vapituÑ vÈ lÈyituÑ vÈ gacchantaÑ sakiccapasutampi kassakaÑ 
vÈ aÒÒaÑ vÈ kiÒci hatthakammaÑ yÈcituÑ vaÔÔateva. Yo pana vighÈsÈdo vÈ 
aÒÒo vÈ koci nikkammo niratthakakathaÑ kathento niddÈyanto vÈ viharati, 
evar|paÑ ayÈcitvÈpi “ehi re idaÑ vÈ idaÑ vÈ karohÊ”ti yadicchakaÑ 
kÈrÈpetuÑ vaÔÔati. 

 Hatthakammassa pana sabbakappiyabhÈvadÊpanatthaÑ imaÑ nayaÑ 
kathenti–sace hi bhikkhu pÈsÈdaÑ kÈretukÈmo hoti, thambhatthÈya 
pÈsÈÓakoÔÔakÈnaÑ gharaÑ gantvÈ vattabbaÑ “hatthakammaÑ laddhuÑ 
vaÔÔati upÈsakÈ”ti. KiÑ kÈtabbaÑ bhanteti. PÈsÈÓatthambhÈ uddharitvÈ 
dÈtabbÈti. Sace te 
______________________________________________________________ 
 1. KÈretÈrÈ (Ka), kÈretvÈ (SÊ, SyÈ) 2. KasmÈ (Ka) 3. BhikkhuÑ (SÊ, SyÈ) 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 149 

uddharitvÈ vÈ denti, uddharitvÈ nikkhitte attano thambhe vÈ denti, vaÔÔati. 
AthÈpi vadanti “amhÈkaÑ bhante hatthakammaÑ kÈtuÑ khaÓo natthi, 
aÒÒaÑ uddharÈpetha, tassa m|laÑ dassÈmÈ”ti, uddharÈpetvÈ 
“pÈsÈÓatthambhe uddhaÔamanussÈnaÑ m|laÑ dethÈ”ti vattuÑ vaÔÔati. 
EtenevupÈyena pÈsÈdadÈr|naÑ atthÈya vaÉÉhakÊnaÑ santikaÑ, iÔÔhakatthÈya 
iÔÔhakavaÉÉhakÊnaÑ, chadanatthÈya gehacchÈdakÈnaÑ, cittakammatthÈya 
cittakÈrÈnanti yena yena attho hoti, tassa tassa atthÈya tesaÑ tesaÑ 
sippakÈrakÈnaÑ santikaÑ gantvÈ hatthakammaÑ yÈcituÑ vaÔÔati. 
HatthakammayÈcanavasena ca m|lacchejjÈya vÈ bhattavetanÈnuppadÈnena 
vÈ laddhampi sabbaÑ gahetuÑ vaÔÔati. AraÒÒato ÈharÈpentena ca sabbaÑ 
anajjhÈvutthakaÑ ÈharÈpetabbaÑ. 

 Na kevalaÒca pÈsÈdaÑ kÈretukÈmena, 
maÒcapÊÔhapattaparissÈvanadhamakaraÓacÊvarÈdÊni kÈrÈpetukÈmenÈpi 
dÈrulohasuttÈdÊni labhitvÈ te te sippakÈrake upasa~kamitvÈ vuttanayeneva 
hatthakammaÑ yÈcitabbaÑ. HatthakammayÈcanavasena ca m|lacchejjÈya 
vÈ bhattavetanÈnuppadÈnena vÈ laddhampi sabbaÑ gahetabbaÑ. Sace pana 
kÈtuÑ na icchanti, bhattavetanaÑ paccÈsÊsanti, akappiyakahÈpaÓÈdi na 
dÈtabbaÑ. BhikkhÈcÈravattena taÓÉulÈdÊni pariyesitvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. 

 Hatthakammavasena pattaÑ kÈretvÈ tatheva pÈcetvÈ navapakkassa 
pattassa puÒchanatelatthÈya antogÈmaÑ paviÔÔhena “bhikkhÈya Ègato”ti 
sallakkhetvÈ yÈguyÈ vÈ bhatte vÈ ÈnÊte hatthena patto pidhÈtabbo. Sace 
upÈsikÈ “kiÑ bhante”ti pucchati, “navapakko patto, puÒchanatelena attho”ti 
vattabbaÑ. Sace sÈ “dehi bhante”ti pattaÑ gahetvÈ telena puÒchitvÈ yÈguyÈ 
vÈ bhattassa vÈ p|retvÈ deti, viÒÒatti nÈma na hoti, gahetuÑ vaÔÔatÊti. 

 Bhikkh| pageva piÓÉÈya caritvÈ ÈsanasÈlaÑ gantvÈ ÈsanaÑ apassantÈ 
tiÔÔhanti. Tattha ce upÈsakÈ bhikkh| Ôhite disvÈ sayameva ÈsanÈni 
ÈharÈpenti, nisÊditvÈ gacchantehi ÈpucchitvÈ gantabbaÑ. AnÈpucchÈ 
gatÈnampi naÔÔhaÑ gÊvÈ na hoti, ÈpucchitvÈ gamanaÑ pana vattaÑ. Sace 
bhikkh|hi “ÈsanÈni ÈharathÈ”ti vuttehi ÈhaÔÈni honti, ÈpucchitvÈva 
gantabbaÑ. AnÈpucchÈ gatÈnaÑ vattabhedo ca, naÔÔhaÒca gÊvÈti. 
AttharaÓakojavÈdÊsupi eseva nayo. 
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 MakkhikÈyo bahukÈ honti, “makkhikÈbÊjaniÑ ÈharathÈ”ti vattabbaÑ. 
PucimandasÈkhÈdÊni Èharanti, kappiyaÑ kÈrÈpetvÈ paÔiggahetabbÈni. 
ŒsanasÈlÈya udakabhÈjanaÑ rittaÑ hoti, “dhamakaraÓaÑ1 gaÓhÈ”ti na 
vattabbaÑ. DhamakaraÓaÑ hi rittabhÈjane pakkhipanto bhindeyya, “nadiÑ 
vÈ taÄÈkaÑ vÈ gantvÈ pana udakaÑ ÈharÈ”ti vattuÑ vaÔÔati. “Gehato ÈharÈ”ti 
neva vattuÑ vaÔÔati, na ÈhaÔaÑ paribhuÒjitabbaÑ. ŒsanasÈlÈyaÑ vÈ 
araÒÒake vÈ bhattakiccaÑ karontehi2 tatthajÈtakaÑ anajjhÈvutthakaÑ 
yaÑkiÒci uttaribha~gÈrahaÑ pattaÑ vÈ phalaÑ vÈ sace kiÒci kammaÑ 
karontaÑ ÈharÈpeti, hatthakammavasena ÈharÈpetvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔati. 
AlajjÊhi pana bhikkh|hi vÈ sÈmaÓerehi vÈ hatthakammaÑ na kÈretabbaÑ. 
AyaÑ tÈva purisatthakare nayo. 

 GoÓaÑ pana aÒÒÈtaka-appavÈritaÔÔhÈnato ÈharÈpetuÑ na vaÔÔati, 
ÈharÈpentassa dukkaÔaÑ. ©ÈtipavÈritaÔÔhÈnatopi m|lacchejjÈya yÈcituÑ na 
vaÔÔati, tÈvakÈlikanayena sabbattha vaÔÔati. EvaÑ ÈharÈpitaÒca goÓaÑ 
rakkhitvÈ jaggitvÈ sÈmikÈ paÔicchÈpetabbÈ3. Sacassa pÈdo vÈ si~gaÑ vÈ 
bhijjati vÈ nassati vÈ, sÈmikÈ ce sampaÔicchanti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce 
sampaÔicchanti, gÊvÈ hoti. Sace “tumhÈkaÑyeva demÈ”ti vadanti, na 
sampaÔicchitabbaÑ. “VihÈrassa demÈ”ti vutte pana “ÈrÈmikÈnaÑ Ècikkhatha 
jagganatthÈyÈ”ti vattabbaÑ. 

 “SakaÔaÑ dethÈ”tipi aÒÒÈtaka-appavÈrite vattuÑ na vaÔÔati, viÒÒattiyeva 
hoti, dukkaÔaÑ Èpajjati. ©ÈtipavÈritaÔÔhÈne pana vaÔÔati, tÈvakÈlikaÑ vaÔÔati, 
kammaÑ katvÈ puna dÈtabbaÑ. Sace nemi-ÈdÊni bhijjanti pÈkatikÈni katvÈ 
dÈtabbaÑ. NaÔÔhe gÊvÈ hoti. “TumhÈkameva demÈ”ti vutte dÈrubhaÓÉaÑ 
nÈma sampaÔicchituÑ vaÔÔati. Esa nayo 
vÈsipharasukuÔhÈrÊkudÈlanikhÈdanesu, valli-ÈdÊsu ca parapariggahitesu. 
GarubhaÓÉappahonakesuyeva ca valli-ÈdÊsu viÒÒatti hoti, na tato oraÑ. 

 AnajjhÈvutthakaÑ pana yaÑkiÒci ÈharÈpetuÑ vaÔÔati. 
RakkhitagopitaÔÔhÈneyeva hi viÒÒatti nÈma vuccati. SÈ dvÊsu paccayesu 
sabbena sabbaÑ na vaÔÔati, senÈsanapaccaye pana “Èhara dehÊ”ti 
viÒÒattimattameva na  
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vaÔÔati, parikathobhÈsanimittakammÈni vaÔÔanti. Tattha uposathÈgÈraÑ vÈ 
bhojanasÈlaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ yaÑkiÒci senÈsanaÑ icchato ‘imasmiÑ vata 
okÈse evar|paÑ senÈsanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vÈ “yuttan”ti vÈ “anur|pan”ti 
vÈti-ÈdinÈ nayena vacanaÑ parikathÈ nÈma. UpÈsakÈ tumhe kuhiÑ 
vasathÈti. PÈsÈde bhanteti. “KiÑ bhikkh|naÑ pana upÈsakÈ pÈsÈdo na 
vaÔÔatÊ”ti evamÈdivacanaÑ obhÈso nÈma. Manusse disvÈ rajjuÑ pasÈreti, 
khÊle ÈkoÔÈpeti. “KiÑ idaÑ bhante”ti vutte “idha ÈvÈsaÑ karissÈmÈ”ti 
evamÈdikaraÓaÑ pana nimittakammaÑ nÈma. GilÈnapaccaye pana viÒÒattipi 
vaÔÔati, pageva parikathÈdÊni. 

 ManussÈ upaddutÈ yÈcanÈya upaddutÈ viÒÒattiyÈti tesaÑ bhikkh|naÑ 
tÈya yÈcanÈya, viÒÒattiyÈ ca pÊÄitÈ. UbbijjantipÊti “kiÑnu ÈharÈpessantÊ”ti 
ubbegaÑ iÒjanaÑ calanaÑ paÔilabhanti. UttasantipÊti ahiÑ viya disvÈ sahasÈ 
tasitvÈ ukkamanti. PalÈyantipÊti d|ratova yena vÈ tena vÈ palÈyanti. 
AÒÒenapi gacchantÊti yaÑ maggaÑ paÔipannÈ, taÑ pahÈya nivattitvÈ vÈmaÑ 
vÈ dakkhiÓaÑ vÈ gahetvÈ gacchanti. DvÈrampi thakenti.  
 
 344. Bh|tapubbaÑ bhikkhaveti iti BhagavÈ te bhikkh| garahitvÈ, 
tadanur|paÒca1 dhammiÑ kathaÑ katvÈ punapi viÒÒattiyÈ dosaÑ pÈkaÔaÑ 
kurumÈno iminÈ2 “bh|tapubbaÑ bhikkhave”ti-ÈdinÈ nayena tÊni vatth|ni 
dassesi. Tattha–maÓikaÓÔhoti so kira nÈgarÈjÈ sabbakÈmadadaÑ 
mahagghaÑ maÓiÑ kaÓÔhe pilandhitvÈ carati, tasmÈ “maÓikaÓÔho” tveva 
paÒÒÈyittha. Uparimuddhani mahantaÑ phaÓaÑ karitvÈ aÔÔhÈsÊti so kira 
tesaÑ dvinnaÑ isÊnaÑ kaniÔÔho isi mettÈvihÈrÊ ahosi, tasmÈ3 nÈgarÈjÈ nadito 
uttaritvÈ devavaÓÓaÑ nimminitvÈ tassa santike nisÊditvÈ sammodanÊyaÑ 
kathaÑ katvÈ taÑ devavaÓÓaÑ pahÈya sakavaÓÓameva upagantvÈ taÑ isiÑ 
parikkhipitvÈ pasannÈkÈraÑ karonto uparimuddhani mahantaÑ phaÓaÑ 
karitvÈ chattaÑ viya dhÈrayamÈno muhuttaÑ ÔhatvÈ pakkamati. Tena vuttaÑ 
“uparimuddhani mahantaÑ phaÓaÑ karitvÈ aÔÔhÈsÊ”ti. MaÓimassa kaÓÔhe 
pilandhananti maÓiÑ assa kaÓÔhe pilandhitaÑ, Èmukkanti4 attho. 
EkamantaÑ aÔÔhÈsÊti tena devavaÓÓena ÈgantvÈ tÈpasena saddhiÑ 
sammodamÈno ekasmiÑ padese aÔÔhÈsi. 
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 MamannapÈnanti mama annaÒca pÈnaÒca. Vipulanti bahulaÑ. UÄÈranti 
paÓÊtaÑ. AtiyÈcakosÊti ativiya yÈcako asi, punappunaÑ yÈcasÊti vuttaÑ hoti. 
Sus|ti taruÓo thÈmasampanno yobbanappattapuriso. SakkharÈ vuccati 
kÈÄasilÈ, tattha dhoto asi “sakkharadhoto nÈmÈ”ti vuccati, sakkharadhoto 
pÈÓimhi assÈti sakkharadhotapÈÓi, pÈsÈÓe dhotanisitakhaggahatthoti attho. 
YathÈ so asihattho puriso tÈseyya, evaÑ tÈsesi maÑ selaÑ yÈcamÈno, 
maÓiÑ yÈcantoti attho. 

 Na taÑ yÈceti taÑ na yÈceyya. KataraÑ? Yassa piyaÑ jigÊseti yaÑ assa 
sattassa piyanti jÈneyya. 

 Kima~gaÑ pana manussabh|tÈnanti manussabh|tÈnaÑ amanÈpÈti 
kimevettha vattabbaÑ. 
 
 345. SakuÓasaÑghassa saddena ubbÈÄhoti so kira sakuÓasaÑgho 
paÔhamayÈmaÒca pacchimayÈmaÒca nirantaraÑ saddameva karoti, so 
bhikkhu tena saddena pÊÄito hutvÈ Bhagavato santikaÑ agamÈsi. TenÈha 
“yenÈhaÑ tenupasa~kamÊ”ti. 

 Kuto ca tvaÑ bhikkhu ÈgacchasÊti ettha nisinno so bhikkhu na 
Ègacchati, vattamÈnasamÊpe pana evaÑ vattuÑ labbhati. TenÈha “kuto ca 
tvaÑ bhikkhu ÈgacchasÊ”ti, kuto ÈgatosÊti attho. Tato ahaÑ BhagavÈ 
ÈgacchÈmÊti etthÈpi so eva nayo. UbbÈÄhoti pÊÄito, ukkaÓÔhÈpito hutvÈti 
attho. 

 So sakuÓasaÑgho “bhikkhu pattaÑ yÈcatÊ”ti ettha na te sakuÓÈ 
bhikkhuno vacanaÑ jÈnanti. BhagavÈ pana attano ÈnubhÈvena yathÈ jÈnanti, 
tathÈ akÈsi. 
 
 346. ApÈhaÑ te na jÈnÈmÊti api ahaÑ te jane “ke vÈ ime, kassa vÈ 
ime”ti na jÈnÈmi. Sa~gamma yÈcantÊti samÈgantvÈ vaggavaggÈ hutvÈ 
yÈcanti. YÈcako appiyo hotÊti yo yÈcati, so appiyo hoti. YÈcaÑ 
adadamappiyoti yÈcanti yÈcitaÑ vuccati. YÈcitamatthaÑ adadantopi appiyo 
hoti. Atha vÈ yÈcanti yÈcantassa, 
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adadamappiyoti adento appiyo hoti. MÈ me videssanÈ ah|ti mÈ me 
appiyabhÈvo ahu, ahaÑ vÈ tava, tvaÑ vÈ mama videsso appiyo mÈ ahosÊti 
attho. 
 
 347. DussaÑharÈnÊti kasigorakkhÈdÊhi upÈyehi dukkhena 
saÑharaÓÊyÈni. 
 
 348-9. SaÒÒÈcikÈya pana bhikkhunÈti ettha saÒÒÈcikÈ nÈma sayaÑ 
pavattitayÈcanÈ vuccati, tasmÈ saÒÒÈcikÈyÈti attano yÈcanÈyÈti vuttaÑ hoti, 
sayaÑ yÈcitakehi upakaraÓehÊti attho. YasmÈ pana sÈ sayaÑyÈcitakehi 
kariyamÈnÈ sayaÑ yÈcitvÈ kariyamÈnÈ hoti, tasmÈ taÑ atthapariyÈyaÑ 
dassetuÑ “sayaÑ yÈcitvÈ purisampi”ti evamassa padabhÈjanaÑ vuttaÑ. 

 UllittÈti antolittÈ. AvalittÈti bahilittÈ. UllittÈvalittÈti antarabÈhiralittÈti1 
vuttaÑ hoti.  

 KÈrayamÈnenÈti imassa padabhÈjane “kÈrÈpentenÈ”ti ettakameva 
vattabbaÑ siyÈ. EvaÒhi byaÒjanaÑ sameti. YasmÈ pana saÒÒÈcikÈya kuÔiÑ 
karontenÈpi idha vuttanayeneva paÔipajjitabbaÑ, tasmÈ karonto vÈ hotu, 
kÈrÈpento vÈ, ubhopete “kÈrayamÈnenÈ”ti iminÈva padena sa~gahitÈti 
etamatthaÑ dassetuÑ “karonto vÈ kÈrÈpento vÈ”ti vuttaÑ. Yadi pana 
“karontena vÈ kÈrÈpentena vÈ”ti vadeyya, byaÒjanaÑ vilomitaÑ bhaveyya, 
na hi kÈrÈpento karonto nÈma hoti, tasmÈ atthamattamevettha dassitanti 
veditabbaÑ. 

 Attuddesanti “mayhaÑ esÈ”ti evaÑ attÈ uddeso assÈti attuddesÈ, taÑ 
attuddesaÑ. YasmÈ pana yassÈ attÈ uddeso, sÈ attano atthÈya hoti, tasmÈ 
atthapariyÈyaÑ dassento “attuddesanti attano atthÈyÈ”ti Èha. PamÈÓikÈ 
kÈretabbÈti pamÈÓayuttÈ kÈretabbÈ. TatridaÑ pamÈÓanti tassÈ kuÔiyÈ idaÑ 
pamÈÓaÑ. SugatavidatthiyÈti Sugatavidatthi nÈma idÈni majjhimassa 
purisassa 
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tisso vidatthiyo vaÉÉhakÊhatthena diyaÉÉho hattho hoti. BÈhirimena 
mÈnenÈti kuÔiyÈ bahikuÔÔamÈnena dvÈdasa vidatthiyo. Minantena pana 
sabbapaÔhamaÑ dinno mahÈmattikapariyanto na gahetabbo. 
ThusapiÓÉapariyantena minitabbaÑ. ThusapiÓÉassa upari setakammaÑ 
abbohÈrikaÑ. Sace thusapiÓÉena anatthiko mahÈmattikÈya eva niÔÔhÈpeti, 
mahÈmattikÈva paricchedo. 

 Tiriyanti vitthÈrato. SattÈti satta Sugatavidatthiyo. AntarÈti imassa pana 
ayaÑ niddeso “abbhantarimena mÈnenÈ”ti, kuÔÔassa bahi antaÑ aggahetvÈ 
abbhantarimena antena miniyamÈne tiriyaÑ satta Sugatavidatthiyo 
pamÈÓanti vuttaÑ hoti. 

 Yo pana lesaÑ oÉÉento yathÈvuttappamÈÓameva karissÈmÊti dÊghato 
ekÈdasa vidatthiyo tiriyaÑ aÔÔha vidatthiyo, dÊghato vÈ terasa vidatthiyo 
tiriyaÑ cha vidatthiyo kareyya, na vaÔÔati. EkatobhÈgena atikkantampi hi 
pamÈÓaÑ atikkantameva hoti. TiÔÔhatu vidatthi, kesaggamattampi dÊghato vÈ 
hÈpetvÈ tiriyaÑ, tiriyato vÈ hÈpetvÈ dÊghaÑ vaÉÉhetuÑ na vaÔÔati, ko pana 
vÈdo ubhato vaÉÉhane. VuttaÒhetaÑ “ÈyÈmato vÈ vitthÈrato vÈ antamaso 
kesaggamattampi atikkamitvÈ karoti vÈ kÈrÈpeti vÈ, payoge dukkaÔan”ti-
Èdi1. YathÈvuttappamÈÓÈ eva pana vaÔÔati. YÈ pana dÊghato saÔÔhihatthÈpi 
hoti tiriyaÑ tihatthÈ vÈ |nakacatuhatthÈ vÈ, yattha pamÈÓayutto maÒco ito 
cito ca na parivattati, ayaÑ kuÔÊti sa~khyaÑ na gacchati, tasmÈ ayampi 
vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ pana pacchimakoÔiyÈ catuhatthavitthÈrÈ vuttÈ, tato 
heÔÔhÈ akuÔi. PamÈÓikÈpi pana adesitavatthukÈ vÈ sÈrambhÈ vÈ 
aparikkamanÈ vÈ na vaÔÔati, pamÈÓikÈ desitavatthukÈ anÈrambhÈ 
saparikkamanÈva vaÔÔati. PamÈÓato |natarampi catuhatthaÑ paÒcahatthampi 
karontena desitavatthukÈva kÈretabbÈ. PamÈÓÈtikkantaÒca pana karonto 
lepapariyosÈne garukaÑ ÈpattiÑ Èpajjati. 

 Tattha lepo ca alepo ca lepokÈso ca alepokÈso ca veditabbo. 
SeyyathidaÑ? Lepoti dve lepÈ mattikÈlepo ca sudhÈlepo ca. ®hapetvÈ pana 
ime dve lepe avaseso bhasmagomayÈdibhedo lepo alepo. Sacepi kalalalepo 
hoti, alepo 
______________________________________________________________ 
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eva. LepokÈsoti bhittiyo ceva chadanaÒca, ÔhapetvÈ pana bhitticchadane 
avaseso thambhatulÈpiÔÔhasa~ghÈÔavÈtapÈnadh|macchiddÈdi alepÈraho 
okÈso, sabbopi alepokÈsoti veditabbo. 

 Bhikkh| abhinetabbÈ vatthudesanÈyÈti yasmiÑ ÔhÈne kuÔiÑ kÈretukÈmo 
hoti, tattha vatthudesanatthÈya bhikkh| netabbÈ. Tena kuÔikÈrakenÈti-Èdi 
pana yena vidhinÈ te bhikkh| abhinetabbÈ, tassa dassanatthaÑ vuttaÑ. 
Tattha kuÔivatthuÑ sodhetvÈti na visamaÑ araÒÒaÑ bhikkh| gahetvÈ 
gantabbaÑ, kuÔivatthuÑ pana paÔhamameva sodhetvÈ samatalaÑ 
sÊmamaÓÉalasadisaÑ katvÈ pacchÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ yÈcitvÈ 
netabbÈti dasseti. Evamassa vacanÊyoti saÑgho evaÑ vattabbo assa. Parato 
pana “dutiyampi yÈcitabbÈ”ti bhikkh| sandhÈya bahuvacanaÑ vuttaÑ. No 
ce sabbo saÑgho ussahatÊti sace sabbo saÑgho na icchati, 
sajjhÈyamanasikÈrÈdÊsu uyyuttÈ te te bhikkh| honti. SÈrambhaÑ 
anÈrambhanti sa-upaddavaÑ anupaddavaÑ. SaparikkamanaÑ 
aparikkamananti sa-upacÈraÑ anupacÈraÑ. 
 
 350. Pattakallanti patto kÈlo imassa olokanassÈti pattakÈlaÑ, 
pattakÈlameva pattakallaÑ, idaÒca vatthu-olokanatthÈya sammutikammaÑ 
anusÈvanÈnayena oloketvÈpi kÈtuÑ vaÔÔati. Parato pana 
vatthudesanÈkammaÑ yathÈvuttÈya eva ÒattiyÈ ca anusÈvanÈya ca 
kÈtabbaÑ, oloketvÈ kÈtuÑ na vaÔÔati. 
 
 353. KipillikÈnanti rattakÈÄapi~galÈdibhedÈnaÑ yÈsaÑ kÈsaÒci 
kipillikÈnaÑ. KipillakÈnantipi pÈÔho1. Œsayoti nibaddhavasanaÔÔhÈnaÑ, 
yathÈ ca kipillikÈnaÑ, evaÑ upacikÈdÊnampi nibaddhavasanaÔÔhÈnaÑyeva 
Èsayo veditabbo. Yattha pana te gocaratthÈya ÈgantvÈ gacchanti, sabbesampi 
tÈdiso saÒcaraÓappadeso avÈrito. TasmÈ tattha apanetvÈ sodhetvÈ kÈtuÑ 
vaÔÔati. ImÈni tÈva cha ÔhÈnÈni sattÈnuddayÈya paÔikkhittÈni. 

 HatthÊnaÑ vÈti hatthÊnaÑ pana nibaddhavasanaÔÔhÈnampi 
nibaddhagocaraÔÔhÈnampi na vaÔÔati. SÊhÈdÊnaÑ Èsayo ca gocarÈya 
pakkamantÈnaÑ nibaddhagamanamaggo ca na vaÔÔati. EtesaÑ cÈrabh|mi2 
na gahitÈ. YesaÑ kesaÒcÊti aÒÒesampi vÈÄÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
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tiracchÈnagatÈnaÑ. ImÈni satta ÔhÈnÈni sappaÔibhayÈni bhikkh|naÑ 
ÈrogyatthÈya paÔikkhittÈni. SesÈni nÈnÈ-upaddavehi sa-upaddavÈni. Tattha 
pubbaÓÓanissitanti pubbaÓÓaÑ nissitaÑ, sattannaÑ dhaÒÒÈnaÑ 
viruhanakakhettasÈmantÈ ÔhitaÑ. Eseva nayo aparaÓÓanissitÈdÊsupi. Ettha 
pana abbhÈghÈtanti kÈraÓÈgharaÑ, verigharaÑ corÈnaÑ mÈraÓatthÈya 
katanti Kurundi-ÈdÊsu. 

 ŒghÈtananti dhammagandhikÈ vuccati. SusÈnanti mahÈsusÈnaÑ. 
SaÑsaraÓanti1 anibbijjhagamanÊyo gatapaccÈgatamaggo vuccati. SesaÑ 
uttÈnameva.  

 Na sakkÈ hoti yathÈyuttena sakaÔenÈti dvÊhi balÊbaddehi yuttena 
sakaÔena ekaÑ cakkaÑ nibbodakapatanaÔÔhÈne ekaÑ bahi katvÈ ÈviÒjituÑ2 
na sakkÈ hoti. KurundiyaÑ pana “cat|hi yuttenÈ”ti vuttaÑ. SamantÈ 
nisseÓiyÈ anuparigantunti nisseÓiyaÑ ÔhatvÈ gehaÑ chÈdentehi na sakkÈ hoti 
samantÈ nisseÓiyÈ ÈviÒjituÑ. Iti evar|pe sÈrambhe ca aparikkamane ca 
ÔhÈne na kÈretabbÈ. AnÈrambhe pana saparikkamane kÈretabbÈ. TaÑ 
vuttapaÔipakkhanayena PÈÄiyaÑ Ègatameva. 

 Puna saÒÒÈcikÈ nÈmÈti evamÈdi “sÈrambhe ce bhikkhu vatthusmiÑ 
aparikkamane saÒÒÈcikÈya kuÔiÑ kÈreyyÈ”ti evaÑ vuttasaÑyÈcikÈdÊnaÑ 
atthappakÈsanatthaÑ vuttaÑ. 

 Payoge dukkaÔanti evaÑ adesitavatthukaÑ vÈ pamÈÓÈtikkantaÑ vÈ 
kuÔiÑ karissÈmÊti araÒÒato rukkhÈ haraÓatthÈya vÈsiÑ vÈ pharasuÑ vÈ 
niseti, dukkaÔaÑ. AraÒÒaÑ pavisati, dukkaÔaÑ. Tattha allatiÓÈni chindati, 
dukkaÔena saddhiÑ pÈcittiyaÑ. SukkhÈni chindati, dukkaÔaÑ. Rukkhesupi 
eseva nayo. Bh|miÑ sodheti, khaÓati, paÑsuÑ uddharati, cinÈti3, evaÑ 
yÈva pÈcinaÑ4 bandhati, tÈva pubbapayogo nÈma hoti, tasmiÑ pubbapayoge 
sabbattha pÈcittiyaÔÔhÈne dukkaÔena saddhiÑ pÈcittiyaÑ, dukkaÔaÔÔhÈne 
dukkaÔaÑ. Tato paÔÔhÈya sahapayogo nÈma. Tattha thambhehi kÈtabbÈya 
thambhaÑ ussÈpeti, dukkaÔaÑ. IÔÔhakÈhi cinitabbÈya iÔÔhakaÑ ÈcinÈti, 
dukkaÔaÑ. EvaÑ yaÑ yaÑ upakaraÓaÑ yojeti, sabbattha payoge payoge 
dukkaÔaÑ. Tacchantassa hatthavÈre hatthavÈre tadatthÈya gacchantassa pade 
pade dukkaÔaÑ. EvaÑ kataÑ pana dÈrukuÔÔikaÑ vÈ iÔÔhakakuÔÔikaÑ vÈ 
silÈkuÔÔikaÑ vÈ antamaso paÓÓasÈlampi “sabhitticchadanaÑ 
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limpissÈmÊ”ti sudhÈya vÈ mattikÈya vÈ limpantassa payoge payoge yÈva 
thullaccayaÑ na hoti, tÈva dukkaÔaÑ. EtaÑ pana dukkaÔaÑ mahÈlepeneva 
vaÔÔati, setarattavaÓÓakaraÓe vÈ cittakamme vÈ anÈpatti. 

 EkaÑ piÓÉaÑ anÈgateti yo sabbapacchimo eko lepapiÓÉo, taÑ ekaÑ 
piÓÉaÑ asampatte kuÔikamme. IdaÑ vuttaÑ hoti–idÈni dvÊhi piÓÉehi 
niÔÔhÈnaÑ gamissatÊti tesu paÔhamapiÓÉadÈne thullaccayanti. 

 TasmiÑ piÓÉe Ègateti yaÑ ekaÑ piÓÉaÑ anÈgate kuÔikamme 
thullaccayaÑ hoti, tasmiÑ avasÈnapiÓÉe Ègate dinne Ôhapite lepassa 
ghaÔitattÈ Èpatti saÑghÈdisesassa. EvaÑ limpantassa ca antolepe vÈ 
antolepena saddhiÑ bhittiÒca chadanaÒca ekÈbaddhaÑ katvÈ ghaÔite 
bahilepe vÈ bahilepena saddhiÑ ghaÔite saÑghÈdiseso. Sace pana 
dvÈrabaddhaÑ vÈ vÈtapÈnaÑ vÈ aÔÔhapetvÈva mattikÈya limpati, tasmiÑ ca 
tassokÈsaÑ puna vaÉÉhetvÈ vÈ avaÉÉhetvÈ vÈ Ôhapite lepo na ghaÔayati1, 
rakkhati tÈva. Puna limpantassa pana ghaÔitamatte saÑghÈdiseso. Sace taÑ 
ÔhapiyamÈnaÑ paÔhamaÑ dinnalepena saddhiÑ nirantarameva hutvÈ tiÔÔhati, 
paÔhamameva saÑghÈdiseso. UpacikÈmocanatthaÑ aÔÔha~gulamattena 
appattacchadanaÑ katvÈ bhittiÑ limpati, anÈpatti. UpacikÈmocanatthameva 
heÔÔhÈ pÈsÈÓakuÔÔaÑ katvÈ taÑ alimpitvÈ upari limpati, lepo na ghaÔayati1 
nÈma, anÈpattiyeva. 

 IÔÔhakakuÔÔikÈya iÔÔhakÈhiyeva vÈtapÈne ca dh|manettÈni ca karoti, 
lepaghaÔaneneva Èpatti. PaÓÓasÈlaÑ limpati, lepaghaÔaneneva Èpatti. Tattha 
ÈlokatthÈya aÔÔha~gulamattaÑ ÔhapetvÈ limpati, lepo na ghaÔayati nÈma, 
anÈpattiyeva. Sace “vÈtapÈnaÑ laddhÈ ettha ÔhapessÈmÊ”ti karoti, vÈtapÈne 
Ôhapite lepaghaÔanena Èpatti. Sace mattikÈya kuÔÔaÑ karoti, chadanalepena 
saddhiÑ ghaÔane Èpatti. Eko ekapiÓÉÈvasesaÑ katvÈ Ôhapeti, aÒÒo taÑ disvÈ 
“dukkataÑ idan”ti vattasÊsena limpati, ubhinnampi anÈpatti. 
 
 354. Bhikkhu kuÔiÑ karotÊti evamÈdÊni chattiÑsa catukkÈni 
ÈpattibhedadassanatthaÑ vuttÈni, tattha sÈrambhÈya dukkaÔaÑ, 
aparikkamanÈya 
______________________________________________________________ 
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dukkaÔaÑ, pamÈÓÈtikkantÈya saÑghÈdiseso, adesitavatthukÈya 
saÑghÈdiseso, etesaÑ vasena vomissakÈpattiyo veditabbÈ.  
 
 355. Œpatti dvinnaÑ saÑghÈdisesena dvinnaÑ dukkaÔÈnanti-ÈdÊsu ca 
dvÊhi saÑghÈdisesehi saddhiÑ dvinnaÑ dukkaÔÈnanti-ÈdinÈ nayena attho 
veditabbo. 
 
 361. So ce vippakate ÈgacchatÊti-ÈdÊsu pana ayaÑ attha vinicchayo. Soti 
samÈdisitvÈ pakkantabhikkhu. Vippakateti aniÔÔhite kuÔikamme. AÒÒassa vÈ 
dÈtabbÈti aÒÒassa puggalassa vÈ saÑghassa vÈ cajitvÈ dÈtabbÈ. BhinditvÈ vÈ 
puna kÈtabbÈti kittakena bhinnÈ hoti, sace thambhÈ bh|miyaÑ nikhÈtÈ, 
uddharitabbÈ. Sace pÈsÈÓÈnaÑ upari ÔhapitÈ, apanetabbÈ. IÔÔhakacitÈya yÈva 
ma~galiÔÔhakÈ, tÈva kuÔÔÈ apacinitabbÈ. Sa~khepato bh|misamaÑ katvÈ 
vinÈsitÈ bhinnÈ hoti, bh|mito upari catura~gulamattepi Ôhite abhinnÈva. 
SesaÑ sabbacatukkesu pÈkaÔameva. Na hettha aÒÒaÑ kiÒci atthi, yaÑ PÈÄi-
anusÈreneva dubbiÒÒeyyaÑ siyÈ. 
 
 363. AttanÈ vippakatanti-ÈdÊsu pana attanÈ ÈraddhaÑ kuÔiÑ. AttanÈ 
pariyosÈpetÊti mahÈmattikÈya vÈ thusamattikÈya vÈ yÈya kataÑ 
pariyositabhÈvaÑ pÈpetukÈmo hoti, tÈya avasÈnapiÓÉaÑ dento pariyosÈpeti.  

 Parehi pariyosÈpetÊti attanova atthÈya parehi pariyosÈpeti1. AttanÈ vÈ hi 
vippakatÈ hotu parehi vÈ ubhayehi vÈ, taÑ ce attano atthÈya attanÈ vÈ 
pariyosÈpeti, parehi vÈ pariyosÈpeti1, attanÈ ca parehi cÈti yuganaddhaÑ2 vÈ 
pariyosÈpeti, saÑghÈdisesoyevÈti ayamettha vinicchayo. 

 KurundiyaÑ pana vuttaÑ “dve tayo bhikkh| ‘ekato vasissÈmÈ’ti 
karonti, rakkhati tÈva, avibhattattÈ anÈpatti. ‘IdaÑ ÔhÈnaÑ tava, idaÑ 
mamÈ’ti vibhajitvÈ karonti, Èpatti. SÈmaÓero ca bhikkhu ca ekato karonti, 
yÈva avibhattÈ, tÈva rakkhati. Purimanayena vibhajitvÈ karonti, bhikkhussa 
ÈpattÊ”ti. 
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 364. AnÈpatti leÓeti-ÈdÊsu leÓaÑ mahantampi karontassa anÈpatti. Na 
hettha lepo ghaÔayati. Guhampi iÔÔhakÈguhaÑ vÈ silÈguhaÑ vÈ dÈruguhaÑ 
vÈ bh|miguhaÑ vÈ mahantampi karontassa anÈpatti.  

 TiÓakuÔikÈyÈti sattabh|mikopi pÈsÈdo tiÓapaÓÓacchadano “tiÓakuÔikÈ”ti 
vuccati. AÔÔhakathÈsu pana kukkuÔacchikagehanti chadanaÑ daÓÉakehi 
jÈlabandhaÑ katvÈ tiÓehi vÈ paÓÓehi vÈ chÈditakuÔikÈva vuttÈ, tattha 
anÈpatti. Mahantampi tiÓacchadanagehaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. UllittÈdibhÈvo eva 
hi kuÔiyÈ lakkhaÓaÑ. So ca chadanameva sandhÈya vuttoti veditabbo. 
“Ca~kamanasÈlÈyaÑ tiÓacuÓÓaÑ paripatati. AnujÈnÈmi bhikkhave 
ogumphetvÈ ullittÈvalittaÑ kÈtun”ti-ÈdÊni1 cettha sÈdhakÈni, tasmÈ 
ubhatopakkhaÑ vÈ k|ÔabaddhaÑ vÈ vaÔÔaÑ vÈ caturassaÑ vÈ yaÑ “imaÑ 
etassa gehassa chadanan”ti chadanasa~khepena kataÑ hoti, tassa 
bhittilepena saddhiÑ lepe ghaÔite Èpatti. Sace pana ullittÈvalittacchadanassa 
gehassa leparakkhaÓatthaÑ upari tiÓena chÈdenti, ettÈvatÈ tiÓakuÔi nÈma na 
hoti. KiÑ panettha adesitavatthukappamÈÓÈtikkantapaccayÈva anÈpatti, 
udÈhu sÈrambha-aparikkamanapaccayÈpÊti? SabbathÈpi anÈpattiyeva. TathÈ 
hi tÈdisaÑ kuÔiÑ sandhÈya ParivÈre vuttaÑ– 

    “Bhikkhu saÒÒÈcikÈya kuÔiÑ karoti, 
    AdesitavatthukaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ. 
    SÈrambhaÑ aparikkamanaÑ anÈpatti, 
    PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti2. 

 AÒÒassatthÈyÈti kuÔilakkhaÓappattampi kuÔiÑ aÒÒassa upajjhÈyassa vÈ 
Ècariyassa vÈ saÑghassa vÈ atthÈya karontassa anÈpatti. YaÑ pana “Èpatti 
kÈrukÈnaÑ tiÓÓaÑ dukkaÔÈnan”ti-Èdi PÈÄiyaÑ vuttaÑ, taÑ 
yathÈsamÈdiÔÔhÈya3 akaraÓapaccayÈ vuttaÑ. 

 VÈsÈgÈraÑ ÔhapetvÈ sabbatthÈti attano vasanatthÈya agÈraÑ ÔhapetvÈ 
aÒÒaÑ uposathÈgÈraÑ vÈ jantÈgharaÑ vÈ bhojanasÈlÈ vÈ aggisÈlÈ vÈ 
bhavissatÊti kÈreti, sabbattha anÈpatti. Sacepissa hoti “uposathÈgÈraÒca 
bhavissati, ahaÒca vasissÈmi, jantÈgharaÒca,  
______________________________________________________________ 
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bhojanasÈlÈ ca, aggisÈlÈ ca bhavissati, ahaÒca vasissÈmÊ”ti kÈritepi 
anÈpattiyeva. MahÈpaccariyaÑ pana “anÈpattÊ”ti vatvÈ “attano 
vÈsÈgÈratthÈya karontasseva ÈpattÊ”ti vuttaÑ. Ummattakassa 
ÈdikammikÈnaÒca ŒÄavakÈnaÑ bhikkh|naÑ anÈpatti. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu chasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÒca kiriyÈkiriyaÒca, idaÒhi 
vatthuÑ desÈpetvÈ pamÈÓÈtikkantaÑ karoto kiriyato samuÔÔhÈti, vatthuÑ 
adesÈpetvÈ karoto kiriyÈkiriyato. NosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

KuÔikÈrasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. VihÈrakÈrasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 365. Tena samayenÈti VihÈrakÈrasikkhÈpadaÑ. Tattha Kosambiyanti 
evaÑnÈmake nagare. GhositÈrÈmeti Ghositassa ÈrÈme. GhositanÈmakena 
kira seÔÔhinÈ so kÈrito, tasmÈ “GhositÈrÈmo”ti vuccati. ChannassÈti 
bodhisattakÈle upaÔÔhÈkachannassa. VihÈravatthuÑ bhante jÈnÈhÊti vihÈrassa 
patiÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ bhante jÈnÈhi. Ettha ca vihÈroti na sakalavihÈro eko 
ÈvÈso, tenevÈha “ayyassa vihÈraÑ kÈrÈpessÈmÊ”ti. 

 Cetiyarukkhanti ettha cittÊkataÔÔhena cetiyaÑ, p|jÈrahÈnaÑ 
devaÔÔhÈnÈnametaÑ adhivacanaÑ, “cetiyan”ti sammataÑ rukkhaÑ 
cetiyarukkhaÑ. GÈmena p|jitaÑ, gÈmassa vÈ p|jitanti gÈmap|jitaÑ. Eseva 
nayo sesapadesupi. Apicettha janapadoti ekassa raÒÒo rajje ekeko koÔÔhÈso. 
RaÔÔhanti sakalarajjaÑ veditabbaÑ. Sakalarajjampi hi kadÈci kadÈci tassa 
rukkhassa p|jaÑ karoti. Tena vuttaÑ “raÔÔhap|jitan”ti. Ekindriyanti 
kÈyindriyaÑ sandhÈya vadanti. JÊvasaÒÒinoti sattasaÒÒino. 
 
 366. Mahallakanti sassÈmikabhÈvena saÑyÈcikakuÔito mahantabhÈvo 
etassa atthÊti mahallako. YasmÈ vÈ vatthuÑ desÈpetvÈ pamÈÓÈtikkamenapi 
kÈtuÑ vaÔÔati, tasmÈ pamÈÓamahantatÈyapi 
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mahallako, taÑ mahallakaÑ. YasmÈ panassa taÑ pamÈÓamahattaÑ 
sassÈmikattÈva labbhati, tasmÈ tadatthadassanatthaÑ “mahallako nÈma 
vihÈro sassÈmiko vuccatÊ”ti padabhÈjanaÑ vuttaÑ. SesaÑ sabbaÑ 
kuÔikÈrasikkhÈpade vuttanayeneva veditabbaÑ saddhiÑ samuÔÔhÈnÈdÊhi. 
SassÈmikabhÈvamattameva hi ettha kiriyato samuÔÔhÈnÈbhÈvo, 
pamÈÓaniyamÈbhÈvo ca viseso, pamÈÓaniyamÈbhÈvÈ ca catukkapÈrihÈnÊti. 
 

VihÈrakÈrasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. PaÔhamaduÔÔhadosasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 380. Tena samayena Buddho BhagavÈti DuÔÔhadosasikkhÈpadaÑ. Tattha 
VeÄuvane KalandakanivÈpeti VeÄuvananti tassa uyyÈnassa nÈmaÑ, taÑ kira 
veÄ|hi ca parikkhittaÑ ahosi aÔÔhÈrasahatthena ca pÈkÈrena, 
gopuraÔÔÈlakayuttaÑ nÊlobhÈsaÑ manoramaÑ, tena “VeÄuvanan”ti vuccati. 
KalandakÈnaÒcettha nivÈpaÑ adaÑsu, tena “KalandakanivÈpan”ti1 vuccati. 

 Pubbe kira aÒÒataro rÈjÈ tattha uyyÈnakÊÄanatthaÑ Ègato, surÈmadena 
matto divÈseyyaÑ supi. Parijanopissa “sutto rÈjÈ”ti pupphaphalÈdÊhi 
palobhiyamÈno ito cito ca pakkami. Atha surÈgandhena aÒÒatarasmÈ 
susirarukkhÈ kaÓhasappo nikkhamitvÈ raÒÒo abhimukho Ègacchati, taÑ 
disvÈ rukkhadevatÈ “raÒÒo jÊvitaÑ dassÈmÊ”ti kÈÄakavesena ÈgantvÈ 
kaÓÓam|le saddamakÈsi, rÈjÈ paÔibujjhi, kaÓhasappo nivatto, so taÑ disvÈ 
“imÈya kÈÄakÈya mama jÊvitaÑ dinnan”ti kÈÄakÈnaÑ tattha nivÈpaÑ 
paÔÔhapesi, abyayaghosanaÒca ghosÈpesi, tasmÈ taÑ tato pabhuti 
“kalandakanivÈpan”ti sa~kyaÑ gataÑ. KalandakÈti hi kÈÄakÈnaÑ etaÑ 
nÈmaÑ. 

 Dabboti tassa therassa nÈmaÑ. Mallaputtoti MallarÈjassa putto. JÈtiyÈ 
sattavassena arahattaÑ sacchikatanti thero kira sattavassikova saÑvegaÑ 
labhitvÈ pabbajito khuraggeyeva arahattaÑ pÈpuÓÊti veditabbo. YaÑkiÒci 
sÈvakena pattabbaÑ, sabbaÑ tena anuppattanti sÈvakena 
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pattabbaÑ nÈma tisso vijjÈ, catasso paÔisambhidÈ, cha abhiÒÒÈ, nava 
lokuttaradhammÈti idaÑ guÓajÈtaÑ, taÑ sabbaÑ tena anuppattaÑ hoti. 
Natthi cassa kiÒci uttari karaÓÊyanti cat|su saccesu cat|hi maggehi 
soÄasavidhassa kiccassa katattÈ idÈnissa kiÒci uttari karaÓÊyaÑ natthi. 
Katassa vÈ paticayoti tasseva katassa kiccassa puna vaÉÉhanampi natthi. 
Dhotassa viya vatthassa paÔidhovanaÑ, pisitassa viya gandhassa 
paÔipisanaÑ1, pupphitassa viya ca pupphassa paÔipupphananti. RahogatassÈti 
rahasi gatassa. PaÔisallÊnassÈti tato tato paÔikkamitvÈ sallÊnassa, ekÊbhÈvaÑ 
gatassÈti vuttaÑ hoti. 

 Atha kho Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa etadahosi “yann|nÈhaÑ 
saÑghassa senÈsanaÒca paÒÒapeyyaÑ, bhattÈni ca uddiseyyan”ti thero kira 
attano katakiccabhÈvaÑ disvÈ “ahaÑ imaÑ antimasarÊraÑ dhÈremi, taÒca 
kho vÈtamukhe Ôhito padÊpo viya aniccatÈmukhe ÔhitaÑ, nacirasseva2 
nibbÈyanadhammaÑ, yÈva na nibbÈyati, tÈva kinnu kho ahaÑ saÑghassa 
veyyÈvaccaÑ kareyyan”ti cintento iti paÔisaÒcikkhati “tiroraÔÔhesu bah| 
kulaputtÈ BhagavantaÑ adisvÈva pabbajanti, te ‘BhagavantaÑ passissÈma 
ceva vandissÈma cÈ’ti d|ratopi Ègacchanti, tatra yesaÑ senÈsanaÑ 
nappahoti, te silÈpaÔÔakepi seyyaÑ kappenti. Pahomi kho panÈhaÑ attano 
ÈnubhÈvena tesaÑ kulaputtÈnaÑ icchÈvasena pÈsÈdavihÈra-aÉÉhayogÈdÊni, 
maÒcapÊÔhattharaÓÈdÊni ca senÈsanÈni nimminitvÈ dÈtuÑ. Punadivase cettha 
ekacce ativiya kilantar|pÈ honti, te gÈravena bhikkh|naÑ purato ÔhatvÈ 
bhattÈnipi na uddisÈpenti. AhaÑ kho pana nesaÑ bhattÈnipi uddisituÑ 
pahomÊ”ti. Iti paÔisaÒcikkhantassa atha kho Èyasmato Dabbassa 
Mallaputtassa etadahosi “yann|nÈhaÑ saÑghassa senÈsanaÒca 
paÒÒapeyyaÑ, bhattÈni ca uddiseyyan”ti. 

 Nanu ca imÈni dve ÔhÈnÈni bhassÈrÈmatÈdimanuyuttassa yuttÈni, ayaÒca 
khÊÓÈsavo nippapaÒcÈrÈmo, imassa kasmÈ imÈni paÔibhaÑs|ti? 
PubbapatthanÈya coditattÈ. * SabbabuddhÈnaÑ kira imaÑ ÔhÈnantaraÑ pattÈ 
sÈvakÈ hontiyeva. AyaÒca Padumuttarassa Bhagavato kÈle aÒÒatarasmiÑ 
kule paccÈjÈto imaÑ ÔhÈnantaraÑ pattassa bhikkhuno ÈnubhÈvaÑ disvÈ 
aÔÔhasaÔÔhiyÈ 
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bhikkhusatasahassehi saddhiÑ BhagavantaÑ satta divasÈni nimantetvÈ 
mahÈdÈnaÑ datvÈ pÈdam|le nipajjitvÈ “anÈgate tumhÈdisassa Buddhassa 
uppannakÈle ahampi itthannÈmo tumhÈkaÑ sÈvako viya senÈsanapaÒÒÈpako 
ca bhattuddesako ca assan”ti patthanaÑ akÈsi. BhagavÈ anÈgataÑsaÒÈÓaÑ 
pesetvÈ addasa, disvÈ ca “ito kappasatasahassassa accayena Gotamo nÈma 
Buddho uppajjissati, tadÈ tvaÑ Dabbo nÈma Mallaputto hutvÈ jÈtiyÈ 
sattavasso nikkhamma pabbajitvÈ arahattaÑ sacchikarissasi, imaÒca 
ÔhanantaraÑ lacchasÊ”ti byÈkÈsi. So tato pabhuti dÈnasÊlÈdÊni p|rayamÈno 
devamanussasampattiÑ anubhavitvÈ amhÈkaÑ Bhagavato kÈle tena 
BhagavatÈ byÈkatasadisameva arahattaÑ sacchÈkÈsi. Athassa rahogatassa 
“kiÑ nu kho ahaÑ saÑghassa veyyÈvaccaÑ kareyyan”ti cintayato tÈya 
pubbapatthanÈya coditattÈ imÈni dve ÔhÈnÈni paÔibhaÑs|ti. 

 Athassa etadahosi “ahaÑ kho anissarosmi attani, SatthÈrÈ saddhiÑ 
ekaÔÔhÈne vasÈmi, sace maÑ BhagavÈ anujÈnissati, imÈni dve ÔhÈnÈni 
samÈdiyissÈmÊ”ti Bhagavato santikaÑ agamÈsi. Tena vuttaÑ “atha kho 
ÈyasmÈ Dabbo Mallaputto -pa- bhattÈni ca uddisitun”ti. Atha naÑ BhagavÈ 
“sÈdhu sÈdhu DabbÈ”ti sampahaÑsetvÈ yasmÈ arahati evar|po 
agatigamanaparibÈhiro bhikkhu imÈni dve ÔhÈnÈni vicÈretuÑ, tasmÈ “tena hi 
tvaÑ Dabba saÑghassa senÈsanaÒca paÒÒapehi, bhattÈni ca uddisÈ”ti Èha. 
Bhagavato paccassosÊti Bhagavato vacanaÑ pati-assosi abhimukho assosi, 
sampaÔicchÊti vuttaÑ hoti. 

 PaÔhamaÑ Dabbo yÈcitabboti kasmÈ BhagavÈ yÈcÈpeti. 
GarahamocanatthaÑ. Passati hi BhagavÈ “anÈgate Dabbassa imaÑ ÔhÈnaÑ 
nissÈya Mettiyabh|majakÈnaÑ vasena mahÈ-upaddavo uppajjissati, tatra 
keci garahissanti ‘ayaÑ tuÓhÊbh|to attano kammaÑ akatvÈ kasmÈ ÊdisaÑ 
ÔhÈnaÑ vicÈretÊ’ti. Tato aÒÒe vakkhanti ‘ko imassa doso, eteheva yÈcitvÈ 
Ôhapito’ti evaÑ garahato muccissatÊ”ti. EvaÑ garahamocanatthaÑ 
yÈcÈpetvÈpi puna yasmÈ asammate bhikkhusmiÑ saÑghamajjhe kiÒci 
kathayamÈne khiyyanadhammo uppajjati “ayaÑ kasmÈ saÑghamajjhe 
uccÈsaddaÑ karoti, issariyaÑ dassetÊ”ti. Sammate pana 
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kathente “mÈyasmanto kiÒci avacuttha, sammato ayaÑ, kathetu 
yathÈsukhan”ti vattÈro bhavanti. AsammataÒca abh|tena abbhÈcikkhantassa 
lahukÈ Èpatti hoti dukkaÔamattÈ. SammataÑ pana abbhÈcikkhato garukatarÈ 
pÈcittiyÈpatti hoti. Atha sammato bhikkhu ÈpattiyÈ garukabhÈvena verÊhipi 
duppadhaÑsiyataro hoti. TasmÈ taÑ ÈyasmantaÑ sammannÈpetuÑ 
“byattena bhikkhunÈ”ti-ÈdimÈha. KiÑ pana dve sammutiyo ekassa dÈtuÑ 
vaÔÔantÊti? Na kevalaÑ dve, sace pahoti, terasÈpi dÈtuÑ vaÔÔanti. 
AppahontÈnaÑ pana ekÈpi dvinnaÑ vÈ tiÓÓaÑ vÈ dÈtuÑ vaÔÔati. 
 
 382. SabhÈgÈnanti guÓasabhÈgÈnaÑ, na mittasanthavasabhÈgÈnaÑ. 
TenevÈha “ye te bhikkh| suttantikÈ, tesaÑ ekajjhan”ti-Èdi. YÈvatikÈ hi 
suttantikÈ honti, te uccinitvÈ ekato tesaÑ anur|pameva senÈsanaÑ 
paÒÒapeti. EvaÑ sesÈnaÑ. KÈyadaÄÊbahulÈti kÈyassa 
daÄhÊbhÈvakaraÓabahulÈ1, kÈyaposanabahulÈti attho. ImÈyapime Èyasmanto 
ratiyÈti imÈya saggamaggassa tiracchÈnabh|tÈya tiracchÈnakathÈratiyÈ. 
AcchissantÊti viharissanti. 

 TejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ tenevÈlokenÈti tejokasiÓacatutthajjhÈnaÑ 
samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya abhiÒÒÈÒÈÓena a~gulijalanaÑ adhiÔÔhÈya teneva 
tejodhÈtusamÈpattijanitena a~gulijÈlÈlokenÈti attho. AyaÑ pana therassa 
ÈnubhÈvo nacirasseva sakalajambudÊpe pÈkaÔo ahosi, taÑ sutvÈ 
iddhipÈÔihÈriyaÑ daÔÔhukÈmÈ apisu bhikkh| saÒcicca vikÈle Ègacchanti. Te 
saÒcicca d|re apadisantÊti jÈnantÈva d|re apadisanti. KathaÑ? “AmhÈkaÑ 
Èvuso Dabba Gijjhak|Ôe”ti iminÈ nayena. 

 A~guliyÈ jalamÈnÈya purato purato gacchatÊti sace eko bhikkhu hoti, 
sayameva gacchati. Sace bah| honti, bah| attabhÈve nimminÈti. Sabbe attanÈ 
sadisÈ eva senÈsanaÑ paÒÒapenti. 

 AyaÑ maÒcoti-ÈdÊsu pana there “ayaÑ maÒco”ti vadante nimmitÈpi 
attano attano gatagataÔÔhÈne “ayaÑ maÒco”ti vadanti, evaÑ sabbapadesu. 
AyaÒhi nimmitÈnaÑ dhammatÈ– 
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   “EkasmiÑ bhÈsamÈnasmiÑ, sabbe bhÈsanti nimmitÈ. 
   EkasmiÑ tuÓhimÈsÊne, sabbe tuÓhÊ bhavanti te”ti. 

 YasmiÑ pana vihÈre maÒcapÊÔhÈdÊni na parip|ranti, tasmiÑ attano 
ÈnubhÈvena p|renti. Tena nimmitÈnaÑ avatthukavacanaÑ na hoti.  

 SesÈsanaÑ paÒÒapetvÈ punadeva VeÄuvanaÑ paccÈgacchatÊti tehi 
saddhiÑ janapadakathaÑ kathento na nisÊdati, attano vasanaÔÔhÈnameva 
paccÈgacchati. 
 
 383. Mettiyabh|majakÈti Mettiyo ca Bh|majako ca, chabbaggiyÈnaÑ 
aggapurisÈ ete. LÈmakÈni ca bhattÈnÊti senÈsanÈni tÈva navakÈnaÑ lÈmakÈni 
pÈpuÓantÊti anacchariyametaÑ. BhattÈni pana salÈkÈyo pacchiyaÑ vÈ 
cÊvarabhoge vÈ pakkhipitvÈ ÈloÄetvÈ ekamekaÑ uddharitvÈ paÒÒÈpenti, 
tÈnipi tesaÑ mandapuÒÒatÈya lÈmakÈni sabbapacchimÈneva pÈpuÓanti. 
Yampi ekacÈrikabhattaÑ hoti, tampi etesaÑ pattadivase lÈmakaÑ vÈ hoti, 
ete vÈ disvÈva paÓÊtaÑ adatvÈ lÈmakameva denti. 

 Abhisa~khÈrikanti nÈnÈsambhÈrehi abhisa~kharitvÈ kataÑ susajjitaÑ, 
susampÈditanti attho. KaÓÈjakanti sakuÓÉakabhattaÑ. Bila~gadutiyanti 
kaÒjiyadutiyaÑ. 

 KalyÈÓabhattikoti kalyÈÓaÑ sundaraÑ ativiya paÓÊtaÑ bhattamassÈti 
kalyÈÓabhattiko, paÓÊtadÈyakattÈ bhatteneva paÒÒÈto. CatukkabhattaÑ detÊti 
cattÈri bhattÈni deti, taddhitavohÈrena pana “catukkabhattan”ti vuttaÑ. 
UpatiÔÔhitvÈ parivisatÊti sabbakammante vissajjetvÈ mahantaÑ p|jÈsakkÈraÑ 
katvÈ samÊpe ÔhatvÈ parivisati. Odanena pucchantÊti odanahatthÈ 
upasa~kamitvÈ “kiÑ bhante odanaÑ demÈ”ti pucchanti, evaÑ1 
karaÓattheyeva karaÓavacanaÑ hoti. Esa nayo s|pÈdÊsu. 

 SvÈtanÈyÈti sve bhavo bhattaparibhogo svÈtano, tassatthÈya svÈtanÈya, 
sve kattabbassa bhattaparibhogassatthÈyÈti vuttaÑ hoti. UddiÔÔhaÑ hotÊti 
pÈpetvÈ dinnaÑ hoti. Mettiyabh|majakÈnaÑ kho gahapatÊti idaÑ thero 
asamannÈharitvÈ Èha. EvaÑbalavatÊ hi  
______________________________________________________________ 
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tesaÑ mandapuÒÒatÈ, yaÑ sativepullappattÈnampi asamannÈhÈro hoti. Ye 
jeti ettha jeti dÈsiÑ Èlapati. 

 Hiyyo kho Èvuso amhÈkanti rattiÑ sammantayamÈnÈ atÊtaÑ 
divasabhÈgaÑ sandhÈya “hiyyo”ti vadanti. Na cittar|panti na cittÈnur|paÑ, 
yathÈ pubbe yattakaÑ icchanti, tattakaÑ supanti, na evaÑ supiÑsu, 
appakameva supiÑs|ti vuttaÑ hoti. 

 BahÈrÈmakoÔÔhaketi VeÄuvanavihÈrassa bahidvÈrakoÔÔhake. 
PattakkhandhÈti patitakkhandhÈ khandhaÔÔhikaÑ nÈmetvÈ nisinnÈ. 
PajjhÈyantÈti padh|pÈyantÈ. 

 Yato nivÈtaÑ, tato savÈtanti1 yattha nivÈtaÑ appakopi vÈto natthi, tattha 
mahÈvÈto uÔÔhitoti adhippÈyo. UdakaÑ maÒÒe Èdittanti udakaÑ viya 
ÈdittaÑ.  
 
 384. Sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ kattÈti tvaÑ Dabba evar|paÑ kattÈ 
sarasi. Atha vÈ sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ, yathÈyaÑ bhikkhunÊ Èha, kattÈ 
cÈsi2 evar|paÑ, yathÈyaÑ bhikkhunÊ ÈhÈti evaÑ yojetvÈpettha attho 
daÔÔhabbo. Ye pana “katvÈ”ti paÔhanti, tesaÑ ujukameva. 

 YathÈ maÑ bhante BhagavÈ jÈnÈtÊti thero kiÑ dasseti. BhagavÈ bhante 
sabbaÒÒ|, ahaÒca khÊÓÈsavo, natthi mayhaÑ vatthupaÔisevanÈ, taÑ maÑ 
BhagavÈ jÈnÈti, tatrÈhaÑ kiÑ vakkhÈmi, yathÈ maÑ BhagavÈ jÈnÈti, 
tathevÈhaÑ daÔÔhabboti. 

 Na kho Dabba DabbÈ evaÑ nibbeÔhentÊti ettha na kho Dabba paÓÉitÈ 
‘yathÈ tvaÑ parappaccayena nibbeÔhesi’ evaÑ nibbeÔhenti, apica kho yadeva 
sÈmaÑ ÒÈtaÑ, tena nibbeÔhentÊti evamattho daÔÔhabbo. Sace tayÈ kataÑ 
katanti iminÈ kiÑ dasseti. Na hi sakkÈ parisabalena vÈ pakkhupatthambhena 
vÈ akÈrako kÈrako kÈtuÑ, kÈrako vÈ akÈrako kÈtuÑ, tasmÈ yaÑ sayaÑ 
kataÑ vÈ akataÑ vÈ, tadeva vattabbanti dasseti. KasmÈ pana BhagavÈ 
jÈnantopi “ahaÑ jÈnÈmi, khÊÓÈsavo tvaÑ, natthi tuyhaÑ doso, ayaÑ 
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bhikkhunÊ musÈvÈdinÊ”ti nÈvocÈti? ParÈnuddayatÈya. Sace hi BhagavÈ yaÑ 
yaÑ jÈnÈti, taÑ taÑ vadeyya, aÒÒena pÈrÈjikaÑ Èpannena puÔÔhena “ahaÑ 
jÈnÈmi, tvaÑ pÈrÈjiko”ti vattabbaÑ bhaveyya, tato so puggalo “ayaÑ pubbe 
DabbaÑ MallaputtaÑ suddhaÑ katvÈ idÈni maÑ asuddhaÑ karoti, kassa 
dÈni kiÑ vadÈmi, yatra SatthÈpi sÈvakesu chandÈgatiÑ gacchati, kuto imassa 
SabbaÒÒubhÈvo”ti ÈghÈtaÑ bandhitvÈ apÈy|pago bhaveyya, tasmÈ BhagavÈ 
imÈya parÈnuddayatÈya jÈnantopi nÈvoca. 

 KiÒca bhiyyo upavÈdaparivajjanatopi nÈvoca. Yadi hi BhagavÈ evaÑ 
vadeyya, evaÑ upavÈdo bhaveyya “Dabbassa Mallaputtassa vuÔÔhÈnaÑ 
nÈma bhÈriyaÑ, SammÈsambuddhaÑ pana sakkhiÑ labhitvÈ vuÔÔhito”ti. 
IdaÒca vuÔÔhÈnalakkhaÓaÑ maÒÒamÈnÈ “BuddhakÈlepi sakkhinÈ suddhi vÈ 
asuddhi vÈ hoti, mayaÑ jÈnÈma, ayaÑ puggalo asuddho”ti evaÑ 
pÈpabhikkh| lajjimpi vinÈseyyunti. Apica anÈgatepi bhikkh| otiÓÓe 
vatthusmiÑ codetvÈ sÈretvÈ “sace tayÈ kataÑ ‘katan’ti vadehÊ”ti lajjÊnaÑ 
paÔiÒÒaÑ gahetvÈ kammaÑ karissantÊti vinayalakkhaÓe tantiÑ Ôhapento 
“ahaÑ jÈnÈmÊ”ti avatvÈva “sace tayÈ kataÑ ‘katan’ti vadehÊ”ti Èha. 

 NÈbhijÈnÈmi supinantenapi methunaÑ dhammaÑ paÔisevitÈti 
supinantenapi methunaÑ dhammaÑ na abhijÈnÈmi, na paÔisevitÈ ahanti 
vuttaÑ hoti. Atha vÈ paÔisevitÈ hutvÈ supinantenapi methunaÑ dhammaÑ na 
jÈnÈmÊti vuttaÑ hoti. Ye pana “paÔisevitvÈ”ti paÔhanti, tesaÑ ujukameva. 
Pageva jÈgaroti jÈgaranto pana paÔhamaÑyeva na jÈnÈmÊti. 

 Tena hi bhikkhave MettiyaÑ bhikkhuniÑ nÈsethÈti yasmÈ Dabbassa ca 
imissÈ ca vacanaÑ na ghaÔayati, tasmÈ MettiyaÑ bhikkhuniÑ nÈsethÈti 
vuttaÑ hoti. 

 Tattha tisso nÈsanÈ li~ganÈsanÈ saÑvÈsanÈsanÈ daÓÉakammanÈsanÈti. 
TÈsu “d|sako nÈsetabbo”ti1 ayaÑ li~ganÈsanÈ. ŒpattiyÈ adassane vÈ 
appaÔikamme vÈ pÈpikÈya diÔÔhiyÈ appaÔinissagge vÈ ukkhepanÊyakammaÑ 
karonti, ayaÑ saÑvÈsanÈsanÈ. 
______________________________________________________________ 
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“cara pire vinassÈ”ti1 daÓÉakammaÑ karonti, ayaÑ daÓÉakammanÈsanÈ. 
Idha pana li~ganÈsanaÑ sandhÈyÈha “MettiyaÑ bhikkhuniÑ nÈsethÈ”ti. 

 Ime ca bhikkh| anuyuÒjathÈti iminÈ imaÑ dÊpeti “ayaÑ bhikkhunÊ 
attano dhammatÈya akÈrikÈ, addhÈ aÒÒehi uyyojitÈ, tasmÈ yehi uyyojitÈ, ime 
bhikkh| anuyuÒjatha gavesatha jÈnÈthÈ”ti. 

 KiÑ pana BhagavatÈ MettiyÈ bhikkhunÊ paÔiÒÒÈya nÈsitÈ, appaÔiÒÒÈya 
nÈsitÈti, kiÒcettha yadi tÈva paÔiÒÒÈya nÈsitÈ, thero kÈrako hoti sadoso. Atha 
appaÔiÒÒÈya, thero akÈrako hoti niddoso. 

 BhÈtiyarÈjakÈlepi mahÈvihÈravÈsÊnaÒca AbhayagirivÈsÊnaÒca therÈnaÑ 
imasmiÑyeva pade vivÈdo ahosi, AbhayagirivÈsinopi attano suttaÑ vatvÈ 
“tumhÈkaÑ vÈde thero kÈrako hotÊ”ti vadanti. MahÈvihÈravÈsinopi attano 
suttaÑ vatvÈ “tumhÈkaÑ vÈde thero kÈrako hotÊ”ti vadanti, paÒho na 
chijjati. RÈjÈ sutvÈ there sannipÈtetvÈ DÊghakÈrÈyanaÑ nÈma 
brÈhmaÓajÈtiyaÑ amaccaÑ “therÈnaÑ kathaÑ suÓÈhÊ”ti ÈÓÈpesi. Amacco 
kira paÓÉito bhÈsantarakusalo, so Èha “vadantu tÈva therÈ2 suttan”ti. Tato 
AbhayagiritherÈ attano suttaÑ vadiÑsu “tena hi bhikkhave MettiyaÑ 
bhikkhuniÑ sakÈya paÔiÒÒÈya nÈsethÈ”ti. Amacco “bhante tumhÈkaÑ vÈde 
thero kÈrako hoti sadoso”ti Èha. MahÈvihÈravÈsinopi attano suttaÑ vadiÑsu 
“tena hi bhikkhave MettiyaÑ bhikkhuniÑ nÈsethÈ”ti. Amacco “bhante 
tumhÈkaÑ vÈde thero akÈrako hoti niddoso”ti Èha. KiÑpanettha yuttaÑ, 
yaÑ pacchÈ vuttaÑ, vicÈritaÑ hetaÑ AÔÔhakathÈcariyehi, bhikkhu bhikkhuÑ 
am|lakena antimavatthunÈ anuddhaÑseti, saÑghÈdiseso, bhikkhuniÑ 
anuddhaÑseti dukkaÔaÑ. KurundiyaÑ pana “musÈvÈde pÈcittiyan”ti vuttaÑ. 

 TatrÈyaÑ vicÈraÓÈ, purimanaye tÈva anuddhaÑsanÈdhippÈyattÈ 
dukkaÔameva yujjati. YathÈ satipi musÈvÈde bhikkhuno bhikkhusmiÑ 
saÑghÈdiseso, satipi ca musÈvÈde asuddhaÑ suddhadiÔÔhino 
akkosÈdhippÈyena vadantassa 
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omasavÈdeneva pÈcittiyaÑ, na sampajÈnamusÈvÈdena, evaÑ idhÈpi 
anuddhaÑsanÈdhippÈyattÈ sampajÈnamusÈvÈdena1 pÈcittiyaÑ na yujjati, 
dukkaÔameva yuttaÑ. Pacchimanayepi musÈvÈdattÈ pÈcittiyameva yujjati. 
VacanappamÈÓato hi anuddhaÑsanÈdhippÈyena bhikkhussa bhikkhusmiÑ 
saÑghÈdiseso, akkosÈdhippÈyassa ca omasavÈdo. Bhikkhussa pana 
bhikkhuniyÈ dukkaÔantivacanaÑ natthi, “sampajÈnamusÈvÈde pÈcittiyan”ti 
vacanamatthi, tasmÈ pÈcittiyameva yujjati. 

 Tatra pana idaÑ upaparikkhitabbaÑ “anuddhaÑsanÈdhippÈye asati 
pÈcittiyaÑ, tasmiÑ sati kena bhavitabban”ti. Tatra yasmÈ musÈ bhaÓantassa 
pÈcittiye siddhepi am|lakena saÑghÈdisesena anuddhaÑsane visuÑ 
pÈcittiyaÑ vuttaÑ, tasmÈ anuddhaÑsanÈdhippÈye sati sampajÈnamusÈvÈde 
pÈcittiyassa okÈso na dissati, na ca sakkÈ anuddhaÑsentassa anÈpattiyÈ 
bhavitunti purimanayovettha parisuddhataro khÈyati. TathÈ bhikkhunÊ 
bhikkhuniÑ am|lakena antimavatthunÈ anuddhaÑseti, saÑghÈdiseso, 
bhikkhuÑ anuddhaÑseti, dukkaÔaÑ. Tatra saÑghÈdiseso vuÔÔhÈnagÈmÊ, 
dukkaÔaÑ desanÈgÈmÊ, etehi nÈsanÈ natthi. YasmÈ pana sÈ pakatiyÈva 
dussÊlÈ pÈpabhikkhunÊ, idÈni ca sayameva “dussÊlÈmhÊ”ti vadati, tasmÈ naÑ 
BhagavÈ asuddhattÈyeva nÈsesÊti. 

 Atha kho Mettiyabh|majakÈti evaÑ “MettiyaÑ bhikkhuniÑ nÈsetha, 
ime ca bhikkh| anuyuÒjathÈ”ti vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔhe 
Bhagavati tehi bhikkh|hi “detha dÈni imissÈ setakÈnÊ”ti nÈsiyamÈnaÑ taÑ 
bhikkhuniÑ disvÈ te bhikkh| taÑ mocetukÈmatÈya attano aparÈdhaÑ Èvi 
kariÑsu, etamatthaÑ dassetuÑ “atha kho Mettiyabh|majakÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 
 
 385-6. DuÔÔho dosoti d|sito ceva d|sako ca. Uppanne hi dose puggalo 
tena dosena d|sito hoti, pakatibhÈvaÑ jahÈpito, tasmÈ “duÔÔho”ti vuccati. 
ParaÒca d|seti vinÈseti, tasmÈ “doso”ti vuccati. Iti “duÔÔho doso”ti 
ekassevetaÑ puggalassa ÈkÈranÈnattena nidassanaÑ. Tena vuttaÑ “duÔÔho 
dosoti d|sito 
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ceva d|sako cÈ”ti, tattha saddalakkhaÓaÑ pariyesitabbaÑ. YasmÈ pana so 
“duÔÔho doso”ti sa~khyaÑ gato paÔighasama~gÊpuggalo kupitÈdibhÈve 
Ôhitova hoti. Tenassa padabhÈjane “kupito”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha kupitoti 
kuppabhÈvaÑ pakatito cavanabhÈvaÑ patto. Anattamanoti na sakamano 
attano vase aÔÔhitacitto. Apica pÊtisukhehi na attamano na attacittoti 
anattamano. Anabhiraddhoti na sukhito na vÈ pasÈditoti anabhiraddho. 
PaÔighena ÈhataÑ cittamassÈti Èhatacitto. 
CittathaddhabhÈvacittakacavarasa~khÈtaÑ paÔighakhÊlaÑ jÈtamassÈti 
khÊlajÈto. AppatÊtoti nappatÊto pÊtisukhÈdÊhi vajjito, na abhisaÔoti attho. 
PadabhÈjane pana yesaÑ dhammÈnaÑ vasena appatÊto hoti, te dassetuÑ 
“tena ca kopenÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 

 Tattha tena ca kopenÈti yena “duÔÔho”ti ca “kupito”ti ca vutto, 
ubhayampi hetaÑ pakatibhÈvaÑ jahÈpanato ekÈkÈraÑ hoti. Tena ca dosenÈti 
yena “doso”ti vutto. Imehi dvÊhi sa~khÈrakkhandhameva dasseti. 

 TÈya ca anattamanatÈyÈti yÈya “anattamano”ti vutto. TÈya ca 
anabhiraddhiyÈti yÈya “anabhiraddho”ti vutto. Imehi dvÊhi 
vedanÈkkhandhaÑ dasseti. 

 Am|lakena pÈrÈjikenÈti ettha nÈssa m|lanti am|lakaÑ, taÑ panassa 
am|lakattaÑ yasmÈ codakavasena adhippetaÑ, na cuditakavasena. TasmÈ 
tamatthaÑ dassetuÑ padabhÈjane “am|lakaÑ nÈma adiÔÔhaÑ asutaÑ 
aparisa~kitan”ti Èha. Tena imaÑ dÊpeti “yaÑ pÈrÈjikaÑ codakena 
cuditakamhi puggale neva diÔÔhaÑ na sutaÑ na parisa~kitaÑ, idaÑ etesaÑ 
dassanasavanaparisa~kÈ1 sa~khÈtÈnaÑ m|lÈnaÑ abhÈvato am|lakaÑ nÈma. 
TaÑ pana so Èpanno vÈ hotu anÈpanno vÈ, etaÑ idha appamÈÓan”ti. 

 Tattha adiÔÔhaÑ nÈma attano pasÈdacakkhunÈ vÈ dibbacakkhunÈ vÈ 
adiÔÔhaÑ. AsutaÑ nÈma tatheva kenaci vuccamÈnaÑ na sutaÑ. 
Aparisa~kitaÑ nÈma cittena aparisa~kitaÑ. 
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 DiÔÔhaÑ nÈma attanÈ vÈ parena vÈ pasÈdacakkhunÈ vÈ dibbacakkhunÈ 
vÈ diÔÔhaÑ. SutaÑ nÈma tatheva sutaÑ. Parisa~kitampi attanÈ vÈ parena vÈ 
parisa~kitaÑ. Tattha attanÈ diÔÔhaÑ diÔÔhameva, parehi diÔÔhaÑ attanÈ sutaÑ, 
parehi sutaÑ, parehi parisa~kitanti idaÑ pana sabbampi attanÈ 
sutaÔÔhÈneyeva tiÔÔhati. 

 Parisa~kitaÑ pana tividhaÑ diÔÔhaparisa~kitaÑ sutaparisa~kitaÑ 
mutaparisa~kitanti. Tattha diÔÔhaparisa~kitaÑ nÈma eko bhikkhu 
uccÈrapassÈvakammena gÈmasamÊpe ekaÑ gumbaÑ paviÔÔho, aÒÒatarÈpi 
itthÊ kenacideva karaÓÊyena taÑ gumbaÑ pavisitvÈ nivattÈ, nÈpi bhikkhu 
itthiÑ addasa, na itthÊ bhikkhuÑ, adisvÈva ubhopi yathÈruci pakkantÈ. 
AÒÒataro bhikkhu ubhinnaÑ tato nikkhamanaÑ sallakkhetvÈ “addhÈ 
imesaÑ kataÑ vÈ, karissanti vÈ”ti parisa~kati, idaÑ diÔÔhaparisa~kitaÑ 
nÈma. 

 Sutaparisa~kitaÑ nÈma idhekacco andhakÈre vÈ paÔicchanne vÈ okÈse 
mÈtugÈmena saddhiÑ bhikkhuno tÈdisaÑ paÔisanthÈravacanaÑ suÓÈti, 
samÊpe aÒÒaÑ vijjamÈnampi “atthi, natthÊ”ti na jÈnÈti, so “addhÈ imesaÑ 
kataÑ vÈ, karissanti vÈ”ti parisa~kati. IdaÑ sutaparisa~kitaÑ nÈma. 

 Mutaparisa~kitaÑ nÈma sambahulÈ dhuttÈ rattibhÈge 
pupphagandhamaÑsasurÈdÊni gahetvÈ itthÊhi saddhiÑ ekaÑ 
paccantavihÈraÑ gantvÈ1 maÓÉape vÈ bhojanasÈlÈdÊsu vÈ yathÈsukhaÑ 
kÊÄitvÈ pupphÈdÊni vikiritvÈ gatÈ, punadivase bhikkh| taÑ vippakÈraÑ disvÈ 
“kassidaÑ kamman”ti vicinanti. Tatra ca kenaci bhikkhunÈ pageva 
vuÔÔhahitvÈ vattasÊsena maÓÉapaÑ vÈ bhojanasÈlaÑ vÈ paÔijaggantena 
pupphÈdÊni ÈmaÔÔhÈni honti, kenaci upaÔÔhÈkakulato Èbhatehi pupphÈdÊhi 
p|jÈ katÈ hoti, kenaci bhesajjatthaÑ ariÔÔhaÑ pÊtaÑ hoti. Atha te “kassidaÑ 
kamman”ti vicinantÈ bhikkh| tesaÑ hatthagandhaÒca mukhagandhaÒca 
ghÈyitvÈ te bhikkh| parisa~kanti. IdaÑ mutaparisa~kitaÑ nÈma. 

 Tattha diÔÔhaÑ atthi sam|lakaÑ, atthi am|lakaÑ, diÔÔhameva atthi 
saÒÒÈsam|lakaÑ, atthi saÒÒÈ-am|lakaÑ. Esa nayo sutepi. Parisa~kite pana 
diÔÔhaparisa~kitaÑ atthi sam|lakaÑ, atthi am|lakaÑ. DiÔÔhaparisa~kitameva 
atthi 
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saÒÒÈsam|lakaÑ, atthi saÒÒÈ-am|lakaÑ. Esa nayo sutamutaparisa~kitesu. 
Tattha diÔÔhaÑ sam|lakaÑ nÈma pÈrÈjikaÑ ÈpajjantaÑ disvÈva “diÔÔho 
mayÈ”ti vadati. Am|lakaÑ nÈma paÔicchannokÈsato nikkhamantaÑ disvÈ 
vÊtikkamaÑ adisvÈ “diÔÔho mayÈ”ti vadati. DiÔÔhameva saÒÒÈsam|lakaÑ 
nÈma disvÈva diÔÔhasaÒÒÊ hutvÈ codeti. SaÒÒÈ-am|lakaÑ nÈma pubbe 
pÈrÈjikavÊtikkamaÑ disvÈ pacchÈ adiÔÔhasaÒÒÊ jÈto, so saÒÒÈya am|lakaÑ 
katvÈ “diÔÔho mayÈ”ti codeti. Etena nayena sutamutaparisa~kitÈnipi1 
vitthÈrato veditabbÈni. Ettha ca sabbappakÈrenÈpi sam|lakena vÈ 
saÒÒÈsam|lakena vÈ codentassa anÈpatti, am|lakena vÈ pana saÒÒÈ-
am|lakena vÈ codentasseva Èpatti. 

 AnuddhaÑseyyÈti dhaÑseyya padhaÑseyya abhibhaveyya 
ajjhotthareyya. TaÑ pana anuddhaÑsanaÑ yasmÈ attanÈ codentopi parena 
vÈ codÈpentopi karotiyeva, tasmÈssa padabhÈjane “codeti vÈ codÈpeti vÈ”ti 
vuttaÑ. 

 Tattha codetÊti “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ÈpannosÊ”ti-ÈdÊhi vacanehi sayaÑ 
codeti, tassa vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdiseso. CodÈpetÊti attanÈ samÊpe ÔhatvÈ 
aÒÒaÑ bhikkhuÑ ÈÓÈpeti, so tassa vacanena taÑ codeti, codÈpakasseva 
vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdiseso. Atha sopi “mayÈpi diÔÔhaÑ sutaÑ atthÊ”ti 
codeti, dvinnampi janÈnaÑ vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdiseso. 

 CodanÈppabhedakosallatthaÑ panettha ekavatthu-ekacodakÈdicatukkaÑ 
tÈva veditabbaÑ. Tattha eko bhikkhu ekaÑ bhikkhuÑ ekena vatthunÈ 
codeti, imissÈ codanÈya ekaÑ vatthu eko codako. SambahulÈ ekaÑ 
ekavatthunÈ codenti, paÒcasatÈ Mettiyabh|majakappamukhÈ chabbaggiyÈ 
bhikkh| ÈyasmantaÑ DabbaÑ Mallaputtamiva, imissÈ codanÈya ekaÑ 
vatthu nÈnÈcodakÈ. Eko bhikkhu ekaÑ bhikkhuÑ sambahulehi vatth|hi 
codeti, imissÈ codanÈya nÈnÈvatth|ni eko codako. SambahulÈ sambahule 
sambahulehi vatth|hi codenti, imissÈ codanÈya nÈnÈvatth|ni nÈnÈcodakÈ. 
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 CodetuÑ pana ko labhati ko na labhatÊti? DubbalacodakavacanaÑ tÈva 
gahetvÈ koci na labhati. Dubbalacodako nÈma sambahulesu kathÈsallÈpena 
nisinnesu eko ekaÑ Èrabbha anodissakaÑ katvÈ pÈrÈjikavatthuÑ katheti, 
aÒÒo taÑ sutvÈ itarassa gantvÈ Èroceti. So taÑ upasa~kamitvÈ “tvaÑ kira 
maÑ idaÒcidaÒca vadasÊ”ti vadati. So “nÈhaÑ evar|paÑ jÈnÈmi, 
kathÈpavattiyaÑ pana mayÈ anodissakaÑ katvÈ vuttamatthi. Sace ahaÑ tava 
imaÑ dukkhuppattiÑ jÈneyyaÑ, ettakampi na katheyyan”ti. AyaÑ 
dubbalacodako. TassetaÑ kathÈsallÈpaÑ gahetvÈ taÑ bhikkhuÑ koci 
codetuÑ na labhati. EtaÑ pana aggahetvÈ sÊlasampanno bhikkhu bhikkhuÑ 
vÈ bhikkhuniÑ vÈ, sÊlasampannÈ ca bhikkhunÊ bhikkhunimeva codetuÑ 
labhatÊti MahÈpadumatthero Èha. MahÈsumatthero pana “paÒcapi 
sahadhammikÈ labhantÊ”ti Èha. Godattatthero pana “na koci na labhatÊ”ti 
vatvÈ “bhikkhussa sutvÈ codeti, bhikkhuniyÈ sutvÈ codeti -pa- 
titthiyasÈvakÈnaÑ sutvÈ codetÊ”ti idaÑ suttamÈhari. TiÓÓampi therÈnaÑ 
vÈde cuditakasseva paÔiÒÒÈya kÈretabbo. 

 AyaÑ pana codanÈ nÈma d|taÑ vÈ paÓÓaÑ vÈ sÈsanaÑ vÈ pesetvÈ 
codentassa sÊsaÑ na eti, puggalassa pana samÊpe ÔhatvÈva hatthamuddÈya vÈ 
vacÊbhedena vÈ codentasseva sÊsaÑ eti. SikkhÈpaccakkhÈnameva hi 
hatthamuddÈya sÊsaÑ na eti, idaÑ pana anuddhaÑsanaÑ abh|tÈrocanaÒca 
etiyeva. Yo pana dvinnaÑ ÔhitaÔÔhÈne ekaÑ niyametvÈ codeti, so ce jÈnÈti, 
sÊsaÑ eti. Itaro jÈnÈti, sÊsaÑ, na eti. Dvepi niyametvÈ codeti, eko vÈ jÈnÈtu 
dve vÈ, sÊsaÑ etiyeva. Eseva nayo sambahulesu. Ta~khaÓeyeva ca jÈnanaÑ 
nÈma dukkaraÑ, samayena1 ÈvajjitvÈ ÒÈte pana ÒÈtameva hoti. PacchÈ ce 
jÈnÈti, sÊsaÑ na eti. SikkhÈpaccakkhÈnaÑ abh|tÈrocanaÑ duÔÔhullavÈcÈ-
attakÈmaduÔÔhadosa bh|tÈrocana sikkhÈpadÈnÊti sabbÈneva hi imÈni 
ekaparicchedÈni. 

 EvaÑ kÈyavÈcÈvasena cÈyaÑ duvidhÈpi codanÈ puna diÔÔhacodanÈ 
sutacodanÈ parisa~kitacodanÈti tividhÈ hoti. AparÈpi catubbidhÈ hoti 
sÊlavipatticodanÈ ÈcÈravipatticodanÈ diÔÔhivipatticodanÈ ÈjÊvavipatticodanÈti. 
Tattha garukÈnaÑ dvinnaÑ ÈpattikkhandhÈnaÑ vasena 
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sÊlavipatticodanÈ veditabbÈ, avasesÈnaÑ vasena ÈcÈravipatticodanÈ. 
MicchÈdiÔÔhi-antaggÈhikadiÔÔhivasena diÔÔhivipatticodanÈ. ŒjÊvahetu 
paÒÒattÈnaÑ channaÑ sikkhÈpadÈnaÑ vasena ÈjÊvavipatticodanÈ veditabbÈ. 

 AparÈpi catubbidhÈ hoti vatthusandassanÈ ÈpattisandassanÈ 
saÑvÈsapaÔikkhepo sÈmÊcipaÔikkhepoti. Tattha vatthusandassanÈ nÈma 
“tvaÑ methunaÑ dhammaÑ paÔisevittha1, adinnaÑ Èdiyittha, manussaÑ 
ghÈtayittha, abh|taÑ ÈrocayitthÈ”ti evaÑ pavattÈ. ŒpattisandassanÈ nÈma 
“tvaÑ methunadhammapÈrÈjikÈpattiÑ Èpanno”ti evamÈdinayappavattÈ. 
SaÑvÈsapaÔikkhepo nÈma “natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ 
SaÑghakammaÑ vÈ”ti evaÑ pavattÈ. EttÈvatÈ pana sÊsaÑ na eti, 
“assamaÓosi asakyaputtiyosÊ”ti-Èdivacanehi saddhiÑ ghaÔiteyeva sÊsaÑ eti. 
SÈmÊcipaÔikkhepo nÈma abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-
aÒjalikammabÊjanÈdikammÈnaÑ akaraÓaÑ. TaÑ paÔipÈÔiyÈ vandanÈdÊni 
karoto ekassa akatvÈ sesÈnaÑ karaÓakÈle veditabbaÑ. EttÈvatÈ ca codanÈ 
nÈma hoti, Èpatti pana sÊsaÑ na eti. “KasmÈ mama vandanÈdÊni na karosÊ”ti 
pucchite pana “assamaÓosi asakyaputtiyosÊ”ti-Èdivacanehi saddhiÑ 
ghaÔiteyeva sÊsaÑ eti. YÈgubhattÈdinÈ pana yaÑ icchati, taÑ Èpucchati, na 
tÈvatÈ codanÈ hoti. 

 AparÈpi PÈtimokkhaÔÔhapanakkhandhake “ekaÑ bhikkhave 
adhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ, ekaÑ dhammikan”ti-ÈdiÑ katvÈ “yÈva 
dasa adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni dasa dhammikÈnÊ”ti2 evaÑ 
adhammikÈ paÒcapaÒÒÈsa dhammikÈ paÒcapaÒÒÈsÈti dasuttarasataÑ codanÈ 
vuttÈ. TÈ diÔÔhena codentassa dasuttarasataÑ, sutena codentassa 
dasuttarasataÑ, parisa~kitena3 codentassa dasuttarasatanti tiÑsÈni4 tÊÓi 
satÈni honti. TÈni kÈyena codentassa, vÈcÈya codentassa, kÈyavÈcÈhi 
codentassÈti tiguÓÈni katÈni navutÈni5 nava satÈni honti. TÈni attanÈ 
codentassÈpi parena codÈpentassÈpi tattakÈnevÈti vÊsati-|nÈni dve sahassÈni 
honti. Puna diÔÔhÈdibhede sam|lakÈm|lakavasena anekasahassÈ codanÈ 
hontÊti veditabbÈ. 
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  ImasmiÑ pana ÔhÈne ÔhatvÈ AÔÔhakathÈya “attÈdÈnaÑ ÈdÈtukÈmena 
UpÈli bhikkhunÈ paÒca~gasamannÈgataÑ attÈdÈnaÑ ÈdÈtabban”ti1 ca, 
“codakena UpÈli bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena paÒca dhamme ajjhattaÑ 
paccavekkhitvÈ paro codetabbo”ti2 ca evaÑ UpÈlipaÒcakÈdÊsu vuttÈni 
bah|ni suttÈni ÈharitvÈ attÈdÈnalakkhaÓaÒca codakavattaÒca 
cuditakavattaÒca saÑghena kÈtabbakiccaÒca anuvijjakavattaÒca sabbaÑ 
vitthÈrena kathitaÑ, taÑ mayaÑ yathÈ-ÈgataÔÔhÈneyeva vaÓÓayissÈma. 

 VuttappabhedÈsu pana imÈsu codanÈsu yÈya kÈyaci3 codanÈya vasena 
saÑghamajjhe osaÔe vatthusmiÑ cuditakacodakÈ vattabbÈ “tumhe amhÈkaÑ 
vinicchayena tuÔÔhÈ bhavissathÈ”ti. Sace “bhavissÈmÈ”ti vadanti, saÑghena 
taÑ adhikaraÓaÑ sampaÔicchitabbaÑ. Atha pana “vinicchinatha tÈva bhante, 
sace amhÈkaÑ khamissati, gaÓhissÈmÈ”ti vadanti. “CetiyaÑ tÈva 
vandathÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ dÊghasuttaÑ katvÈ vissajjitabbaÑ. Te ce cirarattaÑ 
kilantÈ pakkantaparisÈ upacchinnapakkhÈ hutvÈ puna yÈcanti, yÈvatatiyaÑ 
paÔikkhipitvÈ yadÈ nimmadÈ honti, tadÈ tesaÑ adhikaraÓaÑ 
vinicchinitabbaÑ. Vinicchinantehi ca sace alajjussannÈ hoti parisÈ, 
ubbÈhikÈya taÑ adhikaraÓaÑ vinicchinitabbaÑ. Sace bÈlussannÈ hoti parisÈ, 
“tumhÈkaÑ sabhÈge vinayadhare pariyesathÈ”ti vinayadhare pariyesÈpetvÈ 
yena dhammena yena vinayena yena SatthusÈsanena taÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasamati, tathÈ taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametabbaÑ.  

 Tattha ca dhammoti bh|taÑ vatthu. Vinayoti codanÈ sÈraÓÈ ca. 
SatthusÈsananti ÒattisampadÈ anusÈvanasampadÈ ca. TasmÈ codakena 
vatthusmiÑ Èrocite cuditako pucchitabbo “santametaÑ, no”ti. EvaÑ 
vatthuÑ upaparikkhitvÈ bh|tena vatthunÈ codetvÈ, sÈretvÈ ca 
ÒattisampadÈya, anusÈvanasampadÈya ca taÑ adhikaraÓaÑ 
v|pasametabbaÑ. Tatra ce alajjÊ lajjiÑ codeti, so ca alajjÊ bÈlo hoti abyatto, 
nÈssa nayo dÈtabbo. EvaÑ pana vattabbo “kimhi naÑ codesÊ”ti. AddhÈ so 
vakkhati “kimidaÑ bhante kimhi naÑ nÈmÈ”ti. TvaÑ kimhi nampi na jÈnÈsi, 
na yuttaÑ tayÈ evar|pena bÈlena paraÑ codetunti uyyojetabbo, nÈssa 
anuyogo dÈtabbo. Sace pana so alajjÊ paÓÉito 
______________________________________________________________ 
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hoti byatto, diÔÔhena vÈ sutena vÈ ajjhottharitvÈ sampÈdetuÑ sakkoti, etassa 
anuyogaÑ datvÈ lajjisseva paÔiÒÒÈya kammaÑ kÈtabbaÑ. 

 Sace lajjÊ alajjiÑ codeti, so ca lajjÊ bÈlo hoti abyatto, na sakkoti 
anuyogaÑ dÈtuÑ. Tassa nayo dÈtabbo “kimhi naÑ codesi sÊlavipattiyÈ vÈ 
ÈcÈravipatti-ÈdÊsu vÈ ekissÈ”ti. KasmÈ pana imasseva evaÑ nayo dÈtabbo, 
na itarassa, nanu na yuttaÑ vinayadharÈnaÑ agatigamananti? Na yuttameva. 
IdaÑ pana agatigamanaÑ na hoti, dhammÈnuggaho nÈma eso, 
alajjÊniggahatthÈya, hi lajjÊpaggahatthÈya ca sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ. Tatra 
alajjÊ nayaÑ labhitvÈ ajjhottharanto ehiti, lajjÊ pana nayaÑ labhitvÈ diÔÔhe 
diÔÔhasantÈnena, sute sutasantÈnena patiÔÔhÈya kathessati, tasmÈ tassa 
dhammÈnuggaho vaÔÔati. Sace pana so lajjÊ paÓÉito hoti byatto, patiÔÔhÈya 
katheti, alajjÊ ca “etampi natthi, etampi natthÊ”ti paÔiÒÒaÑ na deti, alajjissa 
paÔiÒÒÈya eva kÈtabbaÑ. 

 TadatthadÊpanatthaÒca idaÑ vatthu veditabbaÑ. 
TepiÔakac|ÄÈbhayatthero kira lohapÈsÈdassa heÔÔhÈ bhikkh|naÑ vinayaÑ 
kathetvÈ sÈyanhasamaye vuÔÔhÈti, tassa vuÔÔhÈnasamaye dve atthapaccatthikÈ 
kathaÑ pavattesuÑ. Eko “etampi natthi, etampi natthÊ”ti paÔiÒÒaÑ na deti. 
Atha appÈvasese paÔhamayÈme therassa tasmiÑ puggale “ayaÑ patiÔÔhÈya 
katheti, ayaÑ pana paÔiÒÒaÑ na deti. Bah|ni ca vatth|ni osaÔÈni, addhÈ etaÑ 
kataÑ bhavissatÊ”ti asuddhaladdhi uppannÈ. Tato bÊjanÊdaÓÉakena 
pÈdakathalikÈya saÒÒaÑ datvÈ “ahaÑ Èvuso vinicchinituÑ ananucchaviko, 
aÒÒena vinicchinÈpehÊ”ti Èha. KasmÈ bhanteti. Thero tamatthaÑ Èrocesi. 
Cuditakapuggalassa kÈye ÉÈho uÔÔhito, tato so theraÑ vanditvÈ “bhante 
vinicchinituÑ anur|pena vinayadharena nÈma tumhÈdiseneva bhavituÑ 
vaÔÔati. Codakena ca Êdiseneva bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ setakÈni nivÈsetvÈ 
“ciraÑ kilamita’ttha mayÈ”ti khamÈpetvÈ pakkÈmi. 

 EvaÑ lajjinÈ codiyamÈno alajjÊ bah|supi vatth|su uppannesu paÔiÒÒaÑ 
na deti, so neva “suddho”ti vattabbo na “asuddho”ti. JÊvamatako nÈma 
Èmakap|tiko nÈma cesa. 
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 Sace panassa aÒÒampi tÈdisaÑ vatthu uppajjati, na vinicchinitabbaÑ. 
TathÈ nÈsitakova bhavissati. Sace pana alajjÊyeva alajjiÑ codeti, so vattabbo 
“Èvuso tava vacanenÈyaÑ kiÑ sakkÈ vattun”ti, itarampi tatheva vatvÈ 
ubhopi “ekasambhogaparibhogÈ hutvÈ jÊvathÈ”ti vatvÈ uyyojetabbÈ, 
sÊlatthÈya tesaÑ vinicchayo na kÈtabbo. PattacÊvarapariveÓÈdi-atthÈya pana 
patir|paÑ sakkhiÑ labhitvÈ kÈtabbo. 

 Atha lajjÊ lajjiÑ codeti, vivÈdo ca nesaÑ kismiÒcideva appamattako 
hoti, saÒÒÈpetvÈ “mÈ evaÑ karothÈ”ti accayaÑ desÈpetvÈ uyyojetabbÈ. Atha 
panettha cuditakena sahasÈ viraddhaÑ hoti, Èdito paÔÔhÈya alajjÊ nÈma natthi. 
So ca pakkhÈnurakkhaÓatthÈya paÔiÒÒaÑ na deti, “mayaÑ saddahÈma, 
mayaÑ saddahÈmÈ”ti bah| uÔÔhahanti. So tesaÑ paÔiÒÒÈya ekavÈraÑ 
dvevÈraÑ suddho hotu. Atha pana viraddhakÈlato paÔÔhÈya ÔhÈne na tiÔÔhati, 
vinicchayo na dÈtabbo. 

 EvaÑ yÈya kÈyaci codanÈya vasena saÑghamajjhe osaÔe vatthusmiÑ 
cuditakacodakesu paÔipattiÑ ÒatvÈ tassÈyeva codanÈya 
sampattivipattijÈnanatthaÑ ÈdimajjhapariyosÈnÈdÊnaÑ vasena vinicchayo 
veditabbo. SeyyathidaÑ? CodanÈya ko Èdi, kiÑ majjhe, kiÑ pariyosÈnaÑ? 
CodanÈya “ahaÑ taÑ vattukÈmo, karotu me ÈyasmÈ okÈsan”ti evaÑ 
okÈsakammaÑ Èdi. OtiÓÓena vatthunÈ codetvÈ sÈretvÈ vinicchayo majjhe. 
ŒpattiyaÑ vÈ anÈpattiyaÑ vÈ patiÔÔhÈpanena samatho pariyosÈnaÑ. 

 CodanÈya kati m|lÈni, kati vatth|ni, kati bh|miyo? CodanÈya dve 
m|lÈni sam|likÈ vÈ am|likÈ vÈ. TÊÓi vatth|ni diÔÔhaÑ sutaÑ parisa~kitaÑ. 
PaÒca bh|miyo kÈlena vakkhÈmi, no akÈlena, bh|tena vakkhÈmi, no 
abh|tena, saÓhena vakkhÈmi, no pharusena, atthasaÑhitena vakkhÈmi, no 
anatthasaÑhitena, mettacitto vakkhÈmi, no dosantaroti. ImÈya ca pana 
codanÈya codakena puggalena “parisuddhakÈyasamÈcÈro nu khomhÊ”ti-
ÈdinÈ1 nayena UpÈlipaÒcake vuttesu pannarasasu dhammesu patiÔÔhÈtabbaÑ, 
cuditakena dvÊsu dhammesu patiÔÔhÈtabbaÑ sacce ca akuppe cÈti. 
______________________________________________________________ 
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 Appeva nÈma naÑ imamhÈ brahmacariyÈ cÈveyyanti api eva nÈma naÑ 
puggalaÑ imamhÈ seÔÔhacariyÈ cÈveyyaÑ, sÈdhu vatassa sacÈhaÑ imaÑ 
puggalaÑ imamhÈ brahmacariyÈ cÈveyyanti iminÈ adhippÈyena 
anuddhaÑseyyÈti vuttaÑhoti. PadabhÈjane pana “brahmacariyÈ cÈveyyan”ti 
imasseva pariyÈyamattaÑ dassetuÑ “bhikkhubhÈvÈ cÈveyyan”ti-Èdi vuttaÑ. 

 KhaÓÈdÊni samayavevacanÈni. TaÑ khaÓaÑ taÑ layaÑ taÑ muhuttaÑ 
vÊtivatteti tasmiÑ khaÓe tasmiÑ laye tasmiÑ muhutte vÊtivatte, 
bhummappattiyÈ hi idaÑ upayogavacanaÑ. 

 SamanuggÈhiyamÈnaniddese yena vatthunÈ anuddhaÑsito hotÊti cat|su 
pÈrÈjikavatth|su yena vatthunÈ codakena cuditako anuddhaÑsito abhibh|to 
ajjhotthaÔo hoti. TasmiÑ vatthusmiÑ samanuggÈhiyamÈnoti tasmiÑ 
codakena vuttavatthusmiÑ so codako anuvijjakena “kiÑ te diÔÔhaÑ, kinti te 
diÔÔhan”ti-ÈdinÈ nayena anuvijjiyamÈno vÊmaÑsiyamÈno 
upaparikkhiyamÈno. 

 AsamanuggÈhiyamÈnaniddese na kenaci vuccamÈnoti anuvijjakena vÈ 
aÒÒena vÈ kenaci, atha vÈ diÔÔhÈdÊsu vatth|su kenaci avuccamÈno. EtesaÒca 
dvinnaÑ mÈtikÈpadÈnaÑ parato “bhikkhu ca dosaÑ patiÔÔhÈtÊ”ti-iminÈ 
sambandho veditabbo. IdaÒhi vuttaÑ hoti “evaÑ samanuggÈhiyamÈno vÈ 
asamanuggÈhiyamÈno vÈ bhikkhu ca dosaÑ patiÔÔhÈti paÔicca tiÔÔhati 
paÔijÈnÈti, saÑghÈdiseso”ti. IdaÒca am|lakabhÈvassa 
pÈkaÔakÈladassanatthameva vuttaÑ. ŒpattiÑ pana anuddhaÑsitakkhaÓeyeva 
Èpajjati. 

 IdÈni “am|lakaÒceva taÑ adhikaraÓaÑ hotÊ”ti ettha yasmÈ 
am|lakalakkhaÓaÑ pubbe vuttaÑ, tasmÈ taÑ avatvÈ apubbameva dassetuÑ 
“adhikaraÓaÑ nÈmÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha yasmÈ adhikaraÓaÑ 
adhikaraÓaÔÔhena ekampi vatthuvasena nÈnÈ hoti, tenassa taÑ nÈnattaÑ 
dassetuÑ “cattÈri adhikaraÓÈni vivÈdÈdhikaraÓan”ti-ÈdimÈha. Ko pana so 
adhikaraÓaÔÔho, yenetaÑ ekaÑ hotÊti. Samathehi adhikaraÓÊyatÈ. TasmÈ yaÑ 
adhikicca Èrabbha paÔicca sandhÈya samathÈ vattanti, taÑ “adhikaraÓan”ti 
veditabbaÑ. 
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 AÔÔhakathÈsu pana vuttaÑ “adhikaraÓanti keci gÈhaÑ vadanti, keci 
cetanaÑ, keci akkhantiÑ, keci vohÈraÑ, keci paÓÓattin”ti. Puna evaÑ 
vicÈritaÑ “yadi gÈho adhikaraÓaÑ, eko attÈdÈnaÑ gahetvÈ sabhÈgena 
bhikkhunÈ saddhiÑ mantayamÈno tattha ÈdÊnavaÑ disvÈ puna cajati, tassa 
taÑ adhikaraÓaÑ samathappattaÑ bhavissati. Yadi cetanÈ adhikaraÓaÑ, 
idaÑ attÈdÈnaÑ gaÓhÈmÊti uppannÈ cetanÈ nirujjhati. Yadi akkhanti 
adhikaraÓaÑ, akkhantiyÈ attÈdÈnaÑ gahetvÈpi aparabhÈge vinicchayaÑ 
alabhamÈno vÈ khamÈpito vÈ cajati. Yadi vohÈro adhikaraÓaÑ, kathento 
ÈhiÓÉitvÈ aparabhÈge tuÓhÊ hoti niravo, evamassa taÑ adhikaraÓaÑ 
samathappattaÑ bhavissati, tasmÈ paÓÓatti adhikaraÓan”ti. 

 TaÑ panetaÑ “methunadhammapÈrÈjikÈpatti 
methunadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ tabbhÈgiyÈ -pa-. EvaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ 
ÈpattÈdhikaraÓassa tabbhÈgiyan”ti ca “vivÈdÈdhikaraÓaÑ siyÈ kusalaÑ, siyÈ 
akusalaÑ, siyÈ abyÈkatan”ti1 ca evamÈdÊhi virujjhati. Na hi te paÓÓattiyÈ 
kusalÈdibhÈvaÑ icchanti, na ca “am|lakena pÈrÈjikena dhammenÈ”ti ettha 
Ègato pÈrÈjikadhammo paÓÓatti nÈma hoti. KasmÈ? Accanta-akusalattÈ. 
Vuttampi hetaÑ “ÈpattÈdhikaraÓaÑ siyÈ akusalaÑ siyÈ abyÈkatan”ti1. 

 YaÒcetaÑ “am|lakena pÈrÈjikenÈ”ti ettha am|lakaÑ pÈrÈjikaÑ 
niddiÔÔhaÑ, tassevÈyaÑ “am|lakaÒceva taÑ adhikaraÓaÑ hotÊ”ti 
paÔiniddeso, na paÓÓattiyÈ, na hi aÒÒaÑ niddisitvÈ aÒÒaÑ paÔiniddisati. 
YasmÈ pana yÈya paÓÓattiyÈ yena abhilÈpena codakena so puggalo 
“pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpanno”ti paÒÒatto, pÈrÈjikasa~khÈtassa 
adhikaraÓassa am|lakattÈ sÈpi paÒÒatti am|likÈ hoti, adhikaraÓe pavattattÈ 
ca adhikaraÓaÑ. TasmÈ iminÈ pariyÈyena paÓÓatti “adhikaraÓan”ti yujjeyya, 
yasmÈ vÈ yaÑ am|lakaÑ nÈma adhikaraÓaÑ, taÑ sabhÈvato natthi, 
paÒÒattimattameva atthi. TasmÈpi paÓÓatti “adhikaraÓan”ti yujjeyya. TaÒca 
kho idheva, na sabbattha. Na hi vivÈdÈdÊnaÑ paÓÓatti adhikaraÓaÑ2. 
AdhikaraÓaÔÔho pana tesaÑ pubbe vuttasamathehi adhikaraÓÊyatÈ. Iti iminÈ 
adhikaraÓaÔÔhena idhekacco vivÈdo vivÈdo ceva adhikaraÓaÒcÈti 
vivÈdÈdhikaraÓaÑ. Esa nayo sesesu. 
______________________________________________________________ 
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 Tattha “idha bhikkh| vivadanti dhammoti vÈ adhammoti vÈ”ti1 evaÑ 
aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni nissÈya uppanno vivÈdo vivÈdÈdhikaraÓaÑ. 
“Idha bhikkh| bhikkhuÑ anuvadanti sÊlavipattiyÈ vÈ”ti1 evaÑ catasso 
vipattiyo nissÈya uppanno anuvÈdo anuvÈdÈdhikaraÓaÑ. “PaÒcapi 
ÈpattikkhandhÈ ÈpattÈdhikaraÓaÑ, sattapi ÈpattikkhandhÈ 
ÈpattÈdhikaraÓan”ti1 evaÑ Èpattiyeva ÈpattÈdhikaraÓaÑ. “YÈ saÑghassa 
kiccayatÈ karaÓÊyatÈ apalokanakammaÑ ÒattikammaÑ ÒattidutiyakammaÑ 
Òatticatutthakamman”ti1 evaÑ catubbidhaÑ saÑghakiccaÑ 
kiccÈdhikaraÓanti veditabbaÑ. 

 ImasmiÑ panatthe pÈrÈjikÈpattisa~khÈtaÑ ÈpattÈdhikaraÓameva 
adhippetaÑ. SesÈni atthuddhÈravasena vuttÈni, ettakÈ hi adhikaraÓasaddassa 
atthÈ. Tesu pÈrÈjikameva idha adhippetaÑ. TaÑ diÔÔhÈdÊhi m|lehi 
am|lakaÒceva adhikaraÓaÑ hoti, ayaÒca bhikkhu dosaÑ patiÔÔhÈti paÔicca 
tiÔÔhati “tucchakaÑ mayÈ bhaÓitan”ti-ÈdÊni vadanto paÔijÈnÈti. Tassa 
bhikkhuno anuddhaÑsitakkhaÓeyeva saÑghÈdisesoti ayaÑ tÈvassa 
sapadÈnukkamaniddesassa sikkhÈpadassa attho. 
 
 387. IdÈni yÈni tÈni sa~khepato diÔÔhÈdÊni2 codanÈvatth|ni vuttÈni, 
tesaÑ vasena vitthÈrato ÈpattiÑ ropetvÈ dassento “adiÔÔhassa hotÊ”ti-
ÈdimÈha. Tattha adiÔÔhassa hotÊti adiÔÔho assa hoti, etena codakena adiÔÔho 
hoti so puggalo pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjantoti attho. Esa nayo 
asutassa hotÊti-ÈdÊsupi. 

 DiÔÔho mayÈti “diÔÔhosi mayÈ”ti vuttaÑ hoti. Esa nayo suto mayÈti-
ÈdÊsupi. SesaÑ adiÔÔham|lake uttÈnatthameva. DiÔÔham|lake pana taÒce 
codeti “suto mayÈ”ti evaÑ vuttÈnaÑ sutÈdÊnaÑ abhÈvena am|lakattaÑ 
veditabbaÑ. 

 SabbasmiÑyeva ca imasmiÑ codakavÈre yathÈ idhÈgatesu “pÈrÈjikaÑ 
dhammaÑ ajjhÈpannosi, assamaÓosi, asakyaputtiyosÊ”ti imesu vacanesu 
ekekassa vasena vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdiseso hoti, 
______________________________________________________________ 
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evaÑ aÒÒatra Ègatesu “dussÊlo, pÈpadhammo, asucisa~kassarasamÈcÈro, 
paÔicchannakammanto, assamaÓo samaÓapaÔiÒÒo, abrahmacÈrÊ 
brahmacÈripaÔiÒÒo, antop|ti, avassuto, kasambujÈto”ti imesupi vacanesu 
ekekassa vasena vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdiseso hotiyeva. 

 “Natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti 
imÈni pana suddhÈni sÊsaÑ na enti, “dussÊlosi, natthi tayÈ saddhiÑ uposatho 
vÈ”ti evaÑ dussÊlÈdipadesu pana “pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpannosÊ”ti-
Èdipadesu vÈ yena kenaci saddhiÑ ghaÔitÈneva sÊsaÑ enti, 
saÑghÈdisesakarÈni honti.  

 MahÈpadumatthero panÈha “na kevalaÑ idha PÈÄiyaÑ anÈgatÈni 
‘dussÊlo pÈpadhammo’ti-ÈdipadÈneva sÊsaÑ enti, ‘koÓÔhosi, 
mahÈsÈmaÓerosi, mahÈ-upÈsakosi, jeÔÔhabbatikosi, nigaÓÔhosi, ÈjÊvakosi, 
tÈpasosi, paribbÈjakosi, paÓÉakosi, theyyasaÑvÈsakosi, titthiyapakkantakosi, 
tiracchÈnagatosi, mÈtughÈtakosi, pitughÈtakosi, arahantaghÈtakosi, 
saÑghabhedakosi, lohituppÈdakosi, bhikkhunÊd|sakosi, 
ubhatobyaÒjanakosÊ’ti imÈnipi sÊsaÑ entiyevÈ”ti. MahÈpadumattheroyeva ca 
“diÔÔhe vematikoti-ÈdÊsu yadaggena vematiko, tadaggena no kappeti. 
Yadaggena no kappeti, tadaggena nassarati. Yadaggena nassarati, tadaggena 
pamuÔÔho hotÊ”ti vadati. 

 MahÈsumatthero pana ekekaÑ dvidhÈ bhinditvÈ catunnampi pÈÔekkaÑ 
nayaÑ dasseti. KathaÑ–diÔÔhe vematikoti ayaÑ tÈva dassane vÈ vematiko 
hoti puggale vÈ. Tattha diÔÔho nukho mayÈ, na diÔÔhoti evaÑ dassane 
vematiko hoti. AyaÑ nukho mayÈ diÔÔho, aÒÒoti evaÑ puggale vematiko 
hoti. EvaÑ dassanaÑ vÈ no kappeti puggalaÑ vÈ, dassanaÑ vÈ nassarati 
puggalaÑ vÈ, dassanaÑ vÈ pamuÔÔho hoti puggalaÑ vÈ. Ettha ca vematikoti 
vimatijÈto. No kappetÊti na saddahati. NassaratÊti asÈriyamÈno nassarati. 
YadÈ pana taÑ “asukasmiÑ nÈma bhante ÔhÈne asukasmiÑ nÈma kÈle”ti 
sÈrenti tadÈ sarati. PamuÔÔhoti yo tehi tehi upÈyehi sÈriyamÈnopi 
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nassaratiyevÈti. EtenevupÈyena codÈpakavÈropi veditabbo, kevalaÑ hi tattha 
“mayÈ”ti parihÊnaÑ, sesaÑ codakavÈrasadisameva.  
 
 389. Tato paraÑ ÈpattibhedaÑ, anÈpattibhedaÒca dassetuÑ “asuddhe 
suddhadiÔÔhÊ”ti-ÈdikaÑ catukkaÑ ÔhapetvÈ ekamekaÑ padaÑ cat|hi cat|hi 
bhedehi niddiÔÔhaÑ. TaÑ sabbaÑ PÈÄinayeneva sakkÈ jÈnituÑ. KevalaÑ 
hetthÈdhippÈyabhedo veditabbo. AyaÒhi adhippÈyo nÈma cÈvanÈdhippÈyo, 
akkosÈdhippÈyo, kammÈdhippÈyo, vuÔÔhÈnÈdhippÈyo, 
uposathapavÈraÓaÔÔhapanÈdhippÈyo, anuvijjanÈdhippÈyo, 
dhammakathÈdhippÈyoti anekavidho. Tattha purimesu cat|su adhippÈyesu 
okÈsaÑ akÈrÈpentassa dukkaÔaÑ. OkÈsaÑ kÈrÈpetvÈpi ca sammukhÈ 
am|lakena pÈrÈjikena anuddhaÑsentassa saÑghÈdiseso. Am|lakena 
saÑghÈdisesena anuddhaÑsentassa pÈcittiyaÑ. ŒcÈravipattiyÈ 
anuddhaÑsentassa dukkaÔaÑ. AkkosÈdhippÈyena vadantassa pÈcittiyaÑ. 
AsammukhÈ pana sattahipi Èpattikkhandhehi vadantassa dukkaÔaÑ. 
AsammukhÈ eva sattavidhampi kammaÑ karontassa dukkaÔameva. 

 KurundiyaÑ pana “vuÔÔhÈnÈdhippÈyena tvaÑ imaÑ nÈma ÈpattiÑ 
Èpanno, taÑ paÔikarohÊti vadantassa okÈsakiccaÑ natthÊ”ti vuttaÑ. 
Sabbattheva pana “uposathapavÈraÓaÑ Ôhapentassa okÈsakammaÑ natthÊ”ti 
vuttaÑ. ®hapanakkhettaÑ pana jÈnitabbaÑ. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, 
ajjuposatho pannaraso. Yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho uposathaÑ 
kare”ti etasmiÑ hi re-kÈre anatikkanteyeva ÔhapetuÑ labbhati. Tato paraÑ 
pana yya-kÈre patte na labbhati, esa nayo pavÈraÓÈya. AnuvijjakassÈpi osaÔe 
vatthusmiÑ “atthetaÑ tavÈ”ti anuvijjanÈdhippÈyena vadantassa 
okÈsakammaÑ natthi. 

 DhammakathikassÈpi dhammÈsane nisÊditvÈ “yo idaÒcidaÒca karoti, 
ayaÑ bhikkhu assamaÓo”ti-ÈdinÈ nayena anodissa dhammaÑ kathentassa 
okÈsakammaÑ natthi. Sace pana odissa niyametvÈ “asuko ca asuko ca 
assamaÓo anupÈsako”ti katheti, dhammÈsanato orohitvÈ ÈpattiÑ desetvÈ 
gantabbaÑ. YaÑ pana tattha tattha “anokÈsaÑ kÈrÈpetvÈ”ti vuttaÑ, tassa 
okÈsaÑ akÈrÈpetvÈti evamattho veditabbo, na hi koci anokÈso nÈma atthi, 
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yamokÈsaÑ1 kÈrÈpetvÈ ÈpattiÑ Èpajjati, okÈsaÑ pana akÈrÈpetvÈ ÈpajjatÊti. 
SesaÑ uttÈnameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu tisamuÔÔhÈnaÑ, kÈyacittato, vÈcÈcittato, kÈyavÈcÈcittato 
ca samuÔÔhÈti. KiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, sacittakaÑ, lokavajjaÑ, 
kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ, akusalacittaÑ, dukkhavedananti. 
 

PaÔhamaduÔÔhadosasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. DutiyaduÔÔhadosasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 391. Tena samayena Buddho BhagavÈti DutiyaduÔÔhadosasikkhÈpadaÑ. 
Tattha handa mayaÑ Èvuso imaÑ chagalakaÑ2 DabbaÑ MallaputtaÑ nÈma 
karomÈti te kira paÔhamavatthusmiÑ attano manorathaÑ sampÈdetuÑ 
asakkontÈ laddhaniggahÈ vighÈtappattÈ “idÈni jÈnissÈmÈ”ti tÈdisaÑ vatthuÑ 
pariyesamÈnÈ vicaranti. AthekadivasaÑ disvÈ tuÔÔhÈ aÒÒamaÒÒaÑ oloketvÈ 
evamÈhaÑsu “handa mayaÑ Èvuso imaÑ chagalakaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ 
nÈma karomÈ”ti, “Dabbo Mallaputto nÈmÈyan”ti evamassa nÈmaÑ karomÈti 
vuttaÑ hoti. Esa nayo MettiyaÑ nÈma bhikkhuninti etthÈpi. 

 Te bhikkh| Mettiyabh|majake bhikkh| anuyuÒjiÑs|ti evaÑ 
anuyuÒjiÑsu “Èvuso kuhiÑ tumhehi Dabbo Mallaputto MettiyÈya 
bhikkhuniyÈ saddhiÑ diÔÔho”ti. Gijjhak|ÔapabbatapÈdeti. KÈya velÈyÈti? 
BhikkhÈcÈragamanavelÈyÈti. Œvuso Dabba ime evaÑ vadanti, tvaÑ tadÈ 
kuhinti? VeÄuvane bhattÈni uddisÈmÊti. Tava tÈya velÈya VeÄuvane 
atthibhÈvaÑ ko jÈnÈtÊti? BhikkhusaÑgho bhanteti. Te saÑghaÑ pucchiÑsu 
“jÈnÈtha tumhe tÈya velÈya imassa VeÄuvane atthibhÈvan”ti. Œma Èvuso 
jÈnÈma, thero sammutiladdhadivasato paÔÔhÈya VeÄuvaneyevÈti. Tato 
Mettiyabh|majake ÈhaÑsu “Èvuso tumhÈkaÑ kathÈ na sameti, kacci no 
lesaÑ oÉÉetvÈ vadathÈ”ti. EvaÑ te tehi bhikkh|hi anuyuÒjiyamÈnÈ “Èma 
Èvuso”ti vatvÈ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. YamanokÈsaÑ (Ka) 2. ChakalakaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 KiÑ pana tumhe Èvuso ÈyasmantaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ 
aÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassÈti ettha aÒÒabhÈgassa idaÑ, aÒÒabhÈgo vÈ assa 
atthÊti aÒÒabhÈgiyaÑ. AdhikaraÓanti ÈdhÈro veditabbo, vatthu adhiÔÔhÈnanti 
vuttaÑ hoti. Yo hi so “Dabbo Mallaputto nÈmÈ”ti chagalako vutto, so 
yvÈyaÑ Èyasmato Dabbassa Mallaputtassa bhÈgo koÔÔhÈso pakkho 
manussajÈti ceva bhikkhubhÈvo ca, tato aÒÒassa bhÈgassa koÔÔhÈsassa 
pakkhassa hoti tiracchÈnajÈtiyÈ ceva chagalakabhÈvassa ca, so vÈ aÒÒabhÈgo 
assa atthÊti tasmÈ aÒÒabhÈgiyasa~khyaÑ labhati. YasmÈ ca tesaÑ “imaÑ 
mayaÑ DabbaÑ MallaputtaÑ nÈma karomÈ”ti vadantÈnaÑ tassÈ1 
nÈmakaraÓasaÒÒÈya ÈdhÈro vatthu adhiÔÔhÈnaÑ, tasmÈ adhikaraÓanti 
veditabbo. TaÒhi sandhÈya te bhikkh| “aÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassÈ”ti 
ÈhaÑsu, na vivÈdÈdhikaraÓÈdÊsu aÒÒataraÑ. KasmÈ? Asambhavato. Na hi te 
catunnaÑ adhikaraÓÈnaÑ kassaci aÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassa kaÒcidesaÑ 
lesamattaÑ upÈdiyiÑsu. Na ca catunnaÑ adhikaraÓÈnaÑ leso nÈma atthi. 
JÈtilesÈdayo hi puggalÈnaÑyeva lesÈ vuttÈ, na vivÈdÈdhikaraÓÈdÊnaÑ. 
IdaÒca “Dabbo Mallaputto”ti nÈmaÑ tassa aÒÒabhÈgiyÈdhikaraÓabhÈve 
Ôhitassa chagalakassa koci deso hoti theraÑ am|lakena pÈrÈjikena 
anuddhaÑsetuÑ lesamatto. 

 Ettha ca dissati apadissati “assa2 ayan”ti voharÊyatÊti deso. JÈti-ÈdÊsu 
aÒÒatarakoÔÔhÈsassetaÑ adhivacanaÑ. AÒÒampi vatthuÑ lissati silissati 
vohÈramatteneva ÊsakaÑ allÊyatÊti leso. JÈti-ÈdÊnaÑyeva 
aÒÒatarakoÔÔhÈsassetaÑ adhivacanaÑ. Tato paraÑ uttÈnatthameva. 
SikkhÈpadapaÒÒattiyampi ayamevattho. PadabhÈjane pana yassa 
aÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassa kaÒcidesaÑ lesamattaÑ upÈdÈya pÈrÈjikena 
dhammena anuddhaÑseyya, taÑ yasmÈ aÔÔhuppattivaseneva Èvibh|taÑ, 
tasmÈ na vibhattanti veditabbaÑ. 
 
 393. YÈni pana adhikaraÓanti vacanasÈmaÒÒato atthuddhÈravasena 
pavattÈni cattÈri adhikaraÓÈni, tesaÑ aÒÒabhÈgiyatÈ ca tabbhÈgiyatÈ ca 
yasmÈ apÈkaÔÈ, jÈnitabbÈ ca vinayadharehi, tasmÈ vacanasÈmaÒÒato 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa (SÊ, SyÈ) 2. Tassa (Ka) 
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laddhaÑ adhikaraÓaÑ nissÈya taÑ Èvikaronto “aÒÒabhÈgiyassa 
adhikaraÓassÈti ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ vÈ hoti adhikaraÓaÒÒabhÈgiyaÑ vÈ”ti-
ÈdimÈha. YÈ ca sÈ avasÈne ÈpattaÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassa vasena 
codanÈ vuttÈ, tampi dassetuÑ ayaÑ sabbÈdhikaraÓÈnaÑ tabbhÈgiya-
aÒÒabhÈgiyatÈ samÈhaÔÈti veditabbÈ. 

 Tattha ca ÈpattaÒÒabhÈgiyaÑ vÈti paÔhamaÑ uddiÔÔhattÈ “kathaÒca 
Èpatti ÈpattiyÈ aÒÒabhÈgiyÈ hotÊ”ti niddese Èrabhitabbe yasmÈ 
ÈpattÈdhikaraÓassa tabbhÈgiyavicÈraÓÈyaÑyeva ayamattho Ègamissati, tasmÈ 
evaÑ anÈrabhitvÈ “kathaÒca1 adhikaraÓaÑ adhikaraÓassa aÒÒabhÈgiyan”ti 
pacchimapadaÑyeva gahetvÈ niddeso Èraddhoti veditabbo. 

 Tattha aÒÒabhÈgiyavÈro uttÈnatthoyeva. EkamekaÑ hi adhikaraÓaÑ 
itaresaÑ tiÓÓaÑ tiÓÓaÑ aÒÒabhÈgiyaÑ aÒÒapakkhiyaÑ aÒÒakoÔÔhÈsiyaÑ 
hoti vatthuvisabhÈgattÈ. TabbhÈgiyavÈre pana vivÈdÈdhikaraÓaÑ 
vivÈdÈdhikaraÓassa tabbhÈgiyaÑ tappakkhiyaÑ taÑkoÔÔhÈsiyaÑ 
vatthusabhÈgattÈ. TathÈ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ anuvÈdÈdhikaraÓassa. KathaÑ? 
BuddhakÈlato paÔÔhÈya hi aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni nissÈya 
uppannavivÈdo ca idÈni uppajjanakavivÈdo ca vatthusabhÈgatÈya ekaÑ 
vivÈdÈdhikaraÓameva hoti. TathÈ BuddhakÈlato paÔÔhÈya catasso vipattiyo 
nissÈya uppanna-anuvÈdo ca idÈni uppajjanaka-anuvÈdo ca 
vatthusabhÈgatÈya ekaÑ anuvÈdÈdhikaraÓameva hoti. YasmÈ pana 
ÈpattÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓassa sabhÈgavisabhÈgavatthuto, 
sabhÈvasarikkhÈsarikkhato ca ekaÑsena tabbhÈgiyaÑ na hoti, tasmÈ 
“ÈpattÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓassa siyÈ tabbhÈgiyaÑ siyÈ 
aÒÒabhÈgiyan”ti vuttaÑ. Tattha Èdito paÔÔhÈya aÒÒabhÈgiyassa paÔhamaÑ 
niddiÔÔhattÈ idhÈpi aÒÒabhÈgiyameva paÔhamaÑ niddiÔÔhaÑ. Tattha 
aÒÒabhÈgiyattaÒca parato tabbhÈgiyattaÒca vuttanayeneva veditabbaÑ. 

 KiccÈdhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓassa tabbhÈgiyanti ettha pana 
BuddhakÈlato paÔÔhÈya cattÈri saÑghakammÈni nissÈya uppannaÑ 
adhikaraÓaÒca idÈni cattÈri saÑghakammÈni nissÈya uppajjanakaÑ 
adhikaraÓaÒca sabhÈgatÈya, sarikkhatÈya ca ekaÑ kiccÈdhikaraÓameva hoti. 
KiÑ pana saÑghakammÈni nissÈya uppannaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KathaÑ (PÈÄiyaÑ) 
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adhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ, udÈhu saÑghakammÈnamevetaÑ 
adhivacananti. SaÑghakammÈnamevetaÑ adhivacanaÑ. EvaÑ santepi 
saÑghakammaÑ nÈma “idaÒcidaÒca evaÑ kattabban”ti yaÑ1 
kammalakkhaÓaÑ manasi karoti, taÑ nissÈya uppajjanato, purimaÑ 
purimaÑ saÑghakammaÑ nissÈya uppajjanato ca “saÑghakammÈni nissÈya 
uppannaÑ adhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓan”ti vuttaÑ. 
 
 394. KaÒci desaÑ lesamattaÑ upÈdÈyÈti ettha pana yasmÈ desoti vÈ 
lesamattoti vÈ pubbe vuttanayeneva byaÒjanato nÈnaÑ, atthato ekaÑ, tasmÈ 
“leso nÈma2 dasa lesÈ jÈtileso nÈmaleso”ti-ÈdimÈha. Tattha jÈtiyeva jÈtileso. 
Esa nayo sesesu. 
 
 395. IdÈni tameva lesaÑ vitthÈrato dassetuÑ yathÈ taÑ upÈdÈya 
anuddhaÑsanÈ hoti, tathÈ savatthukaÑ katvÈ dassento “jÈtileso nÈma 
khattiyo diÔÔho hotÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha khattiyo diÔÔho hotÊti aÒÒo koci 
khattiyajÈtiyo iminÈ codakena diÔÔho hoti. PÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpajjantoti methunadhammÈdÊsu aÒÒataraÑ Èpajjanto. AÒÒaÑ khattiyaÑ 
passitvÈ codetÊti atha so aÒÒaÑ attano veriÑ khattiyajÈtiyaÑ bhikkhuÑ 
passitvÈ taÑ khattiyajÈtilesaÑ gahetvÈ evaÑ codeti “khattiyo mayÈ diÔÔho 
pÈrÈjikaÑ dhammaÑ ajjhÈpajjanto, tvaÑ khattiyo pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpannosi, atha vÈ tvaÑ so khattiyo, na aÒÒo, pÈrÈjikaÑ dhammaÑ 
ajjhÈpannosi, assamaÓosi, asakyaputtiyosi, natthi tayÈ saddhiÑ uposatho vÈ 
pavÈraÓÈ vÈ saÑghakammaÑ vÈ”ti, Èpatti vÈcÈya vÈcÈya saÑghÈdisesassa. 
Ettha ca tesaÑ khattiyÈnaÑ aÒÒamaÒÒaÑ asadisassa tassa tassa dighÈdino vÈ 
diÔÔhÈdino vÈ vasena aÒÒabhÈgiyatÈ, khattiyajÈtipaÒÒattiyÈ ÈdhÈravasena 
adhikaraÓatÈ ca veditabbÈ. EtenupÈyena sabbapadesu yojanÈ veditabbÈ. 
 
 400. Pattalesaniddese ca sÈÔakapattoti lohapattasadiso susaÓÔhÈno 
succhavi siniddho bhamaravaÓÓo mattikÈpatto vuccati. Sumbhakapattoti 
pakatimattikÈpatto. 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑ kÈtabbanti yaÑ (SÊ), evaÑ iti yaÑ (SyÈ) 2. Lesoti (sabbattha) 
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 406. YasmÈ pana Èpattilesassa ekapadeneva sa~khepato niddeso vutto, 
tasmÈ vitthÈratopi taÑ dassetuÑ “bhikkhu saÑghÈdisesaÑ ajjhÈpajjanto 
diÔÔho hotÊ”ti-Èdi vuttaÑ. KasmÈ panassa tattheva niddesaÑ avatvÈ idha 
visuÑ vuttoti? Sesaniddesehi asabhÈgattÈ. SesaniddesÈ hi aÒÒaÑ disvÈ 
aÒÒassa codanÈvasena vuttÈ. AyaÑ pana ekameva aÒÒaÑ ÈpattiÑ 
ÈpajjantaÑ disvÈ aÒÒÈya ÈpattiyÈ codanÈvasena vutto. Yadi evaÑ kathaÑ 
aÒÒabhÈgiyaÑ adhikaraÓaÑ hotÊti? ŒpattiyÈ. Teneva vuttaÑ “evampi 
ÈpattaÒÒabhÈgiyaÒca hoti leso ca upÈdinno”ti. YaÒhi so saÑghÈdisesaÑ 
Èpanno, taÑ pÈrÈjikassa aÒÒabhÈgiyaÑ adhikaraÓaÑ. Tassa pana 
aÒÒabhÈgiyassa adhikaraÓassa leso nÈma yo so sabbakhattiyÈnaÑ sÈdhÈraÓo 
khattiyabhÈvo viya sabbÈpattÊnaÑ sÈdhÈraÓo ÈpattibhÈvo. EtenupÈyena 
sesÈpattim|lakanayo, codÈpakavÈro ca veditabbo. 
 
 408. AnÈpatti tathÈsaÒÒÊ codeti vÈ codÈpeti vÈti “pÈrÈjikaÑyeva ayaÑ 
Èpanno”ti yo evaÑ tathÈsaÒÒÊ codeti vÈ codÈpeti vÈ, tassa anÈpatti. SesaÑ 
sabbattha uttÈnameva. SamuÔÔhÈnÈdÊnipi paÔhamaduÔÔhadosasadisÈnevÈti. 
 

DutiyaduÔÔhadosasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. PaÔhamasaÑghabhedasikkhÈpadavaÓÓanÈ  

 409. Tena samayena Buddho BhagavÈti SaÑghabhedasikkhÈpadaÑ. 
Tattha atha kho Devadattoti-ÈdÊsu yo ca Devadatto, yathÈ ca pabbajito, yena 
ca kÈraÓena KokÈlikÈdayo upasa~kamitvÈ “etha mayaÑ Èvuso samaÓassa 
Gotamassa saÑghabhedaÑ karissÈma cakkabhedan”ti Èha, taÑ sabbaÑ 
SaÑghabhedakkhandhake1 Ègatameva. PaÒcavatthuyÈcanÈ pana kiÒcÈpi 
tattheva Ègamissati, atha kho idhÈpi ÈgatattÈ yadettha vattabbaÑ, taÑ 
vatvÈva gamissÈma. 

 SÈdhu bhanteti ÈyÈcanÈ. Bhikkh| yÈvajÊvaÑ ÈraÒÒikÈ ass|ti 
ÈraÒÒikadhuta~gaÑ samÈdÈya sabbepi bhikkh| yÈva jÊvanti, tÈva ÈraÒÒikÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 4. 358 piÔÔhe. 
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hontu araÒÒeyeva vasantu. Yo gÈmantaÑ osareyya, vajjaÑ naÑ phuseyyÈti 
yo ekabhikkhupi araÒÒaÑ pahÈya nivÈsatthÈya gÈmantaÑ osareyya, vajjaÑ 
taÑ phuseyya, naÑ bhikkhuÑ doso phusatu, ÈpattiyÈ naÑ BhagavÈ kÈret|ti 
adhippÈyena vadati. Esa nayo sesavatth|supi. 
 
 410. JanaÑ saÒÒÈpessÈmÈti janaÑ amhÈkaÑ appicchatÈdibhÈvaÑ 
jÈnÈpessÈma, atha vÈ paritosessÈma, pasÈdessÈmÈti vuttaÑ hoti. 

 ImÈni pana paÒca vatth|ni yÈcato Devadattassa vacanaÑ sutvÈva aÒÒÈsi 
BhagavÈ “saÑghabhedatthiko hutvÈ ayaÑ yÈcatÊ”ti. YasmÈ pana tÈni 
anujÈniyamÈnÈni bah|naÑ kulaputtÈnaÑ maggantarÈyÈya saÑvattanti, 
tasmÈ BhagavÈ “alaÑ DevadattÈ”ti paÔikkhipitvÈ “yo icchati ÈraÒÒiko 
hot|”ti-ÈdimÈha. 

 Ettha pana Bhagavato adhippÈyaÑ viditvÈ kulaputtena attano patir|paÑ 
veditabbaÑ. AyaÑ hettha Bhagavato adhippÈyo–eko bhikkhu 
mahajjhÈsayo hoti mahussÈho, sakkoti gÈmantasenÈsanaÑ paÔikkhipitvÈ 
araÒÒe viharanto dukkhassantaÑ kÈtuÑ. Eko dubbalo hoti appathÈmo1, 
araÒÒe na sakkoti, gÈmanteyeva sakkoti. Eko mahabbalo 
samappavattadhÈtuko adhivÈsanakhantisampanno iÔÔhÈniÔÔhesu samacitto, 
araÒÒepi gÈmantepi sakkotiyeva. Eko neva gÈmante na araÒÒe sakkoti, 
padaparamo hoti. 

 Tatra yvÈyaÑ mahajjhÈsayo hoti mahussÈho, sakkoti 
gÈmantasenÈsanaÑ paÔikkhipitvÈ araÒÒe viharanto dukkhassantaÑ kÈtuÑ, so 
araÒÒeyeva viharatu, idamassa patir|paÑ. SaddhivihÈrikÈdayopi cassa 
anusikkhamÈnÈ araÒÒe vihÈtabbameva maÒÒissanti. 

 Yo pana dubbalo hoti appathÈmo, gÈmanteyeva sakkoti dukkhassantaÑ 
kÈtuÑ. Na araÒÒe, so gÈmanteyeva vasatu. YvÈyaÑ mahabbalo 
samappavattadhÈtuko adhivÈsanakhantisampanno iÔÔhÈniÔÔhesu samacitto, 
araÒÒepi gÈmantepi sakkotiyeva, ayampi gÈmantasenÈsanaÑ 
______________________________________________________________ 
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pahÈya araÒÒe viharatu, idamassa patir|paÑ. SaddhivihÈrikÈpi hissa 
anusikkhamÈnÈ araÒÒe vihÈtabbaÑ maÒÒissanti.  

 Yo panÈyaÑ neva gÈmante, na araÒÒe sakkoti, padaparamo hoti. 
Ayampi araÒÒeyeva vasatu. AyaÑ hissa dhuta~gasevanÈ, 
kammaÔÔhÈnabhÈvanÈ ca ÈyatiÑ maggaphalÈnaÑ upanissayo bhavissati. 
SaddhivihÈrikÈdayo cassa anusikkhamÈnÈ araÒÒe vihÈtabbaÑ maÒÒissantÊti. 

 EvaÑ yvÈyaÑ dubbalo hoti appathÈmo, gÈmanteyeva viharanto sakkoti 
dukkhassantaÑ kÈtuÑ, na araÒÒe, imaÑ puggalaÑ sandhÈya BhagavÈ “yo 
icchati gÈmante viharat|”ti Èha. IminÈ ca puggalena aÒÒesampi dvÈraÑ 
dinnaÑ. 

 Yadi pana BhagavÈ Devadattassa vÈdaÑ sampaÔiccheyya, yvÈyaÑ 
puggalo pakatiyÈ dubbalo hoti appathÈmo, yopi daharakÈle araÒÒavÈsaÑ 
abhisambhuÓitvÈ jiÓÓakÈle vÈ vÈtapittÈdÊhi samuppannadhÈtukkhobhakÈle 
vÈ nÈbhisambhuÓÈti, gÈmanteyeva pana viharanto sakkoti dukkhassantaÑ 
kÈtuÑ, tesaÑ ariyamaggupacchedo bhaveyya, arahattaphalÈdhigamo na 
bhaveyya, uddhammaÑ ubbinayaÑ vilomaÑ aniyyÈnikaÑ Satthu sÈsanaÑ 
bhaveyya, SatthÈ ca tesaÑ asabbaÒÒ| assa, “sakavÈdaÑ chaÉÉetvÈ 
DevadattavÈde patiÔÔhito”ti gÈrayho ca bhaveyya. TasmÈ BhagavÈ evar|pe 
puggale sa~gaÓhanto Devadattassa vÈdaÑ paÔikkhipi. Etenev|pÈyena 
piÓÉapÈtikavatthusmimpi paÑsuk|likavatthusmimpi aÔÔha mÈse 
rukkham|likavatthusmimpi vinicchayo veditabbo. CattÈro pana mÈse 
rukkham|lasenÈsanaÑ paÔikkhittameva. 

 MacchamaÑsavatthusmiÑ tikoÔiparisuddhanti tÊhi koÔÊhi parisuddhaÑ, 
diÔÔhÈdÊhi aparisuddhÊhi1 virahitanti attho. TenevÈha “adiÔÔhaÑ asutaÑ 
aparisa~kitan”ti. Tattha adiÔÔhaÑ nÈma bhikkh|naÑ atthÈya migamacche 
vadhitvÈ gayhamÈnaÑ adiÔÔhaÑ. AsutaÑ nÈma bhikkh|naÑ atthÈya 
migamacche vadhitvÈ gahitanti asutaÑ. Aparisa~kitaÑ pana 
diÔÔhaparisa~kitaÑ, sutaparisa~kitaÑ, tadubhayavimuttaparisa~kitaÒca ÒatvÈ 
tabbipakkhato jÈnitabbaÑ. KathaÑ? Idha bhikkh| passanti manusse 
______________________________________________________________ 
 1. AparisuddhÈhi (Ka) 
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jÈlavÈgurÈdihatthe gÈmato vÈ nikkhamante araÒÒe vÈ vicarante, dutiyadivase 
ca nesaÑ taÑ gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhÈnaÑ samacchamaÑsaÑ piÓÉapÈtaÑ 
abhiharanti. Te tena diÔÔhena parisa~kanti “bhikkh|naÑ nukho atthÈya 
katan”ti, idaÑ diÔÔhaparisa~kitaÑ nÈma, etaÑ gahetuÑ na vaÔÔati. YaÑ evaÑ 
aparisa~kitaÑ, taÑ vaÔÔati. Sace pana te manussÈ “kasmÈ bhante na 
gaÓhathÈ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “nayidaÑ bhante bhikkh|naÑ 
atthÈya kataÑ, amhehi attano atthÈya vÈ rÈjayuttÈdÊnaÑ atthÈya vÈ katan”ti 
vadanti, kappati. 

 Naheva kho bhikkh| passanti, apica suÓanti “manussÈ kira 
jÈlavÈgurÈdihatthÈ gÈmato vÈ nikkhamanti araÒÒe vÈ vicarantÊ”ti. 
Dutiyadivase ca nesaÑ taÑ gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhÈnaÑ samacchamaÑsaÑ 
piÓÉapÈtaÑ abhiharanti. Te tena sutena parisa~kanti “bhikkh|naÑ nukho 
atthÈya katan”ti, idaÑ sutaparisa~kitaÑ nÈma, etaÑ gahetuÑ na vaÔÔati. 
YaÑ evaÑ aparisa~kitaÑ, taÑ vaÔÔati. Sace pana te manussÈ “kasmÈ bhante 
na gaÓhathÈ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “nayidaÑ bhante bhikkh|naÑ 
atthÈya kataÑ, amhehi attano atthÈya vÈ rÈjayuttÈdÊnaÑ atthÈya vÈ katan”ti 
vadanti, kappati. 

 Naheva kho pana bhikkh| passanti na suÓanti, apica kho tesaÑ gÈmaÑ 
piÓÉÈya paviÔÔhÈnaÑ pattaÑ gahetvÈ samacchamaÑsaÑ piÓÉapÈtaÑ 
abhisa~kharitvÈ abhiharanti, te parisa~kanti “bhikkh|naÑ nukho atthÈya 
katan”ti, idaÑ tadubhayavimuttaparisa~kitaÑ nÈma, etaÑ gahetuÑ na 
vaÔÔati. YaÑ evaÑ aparisa~kitaÑ, taÑ vaÔÔati. Sace pana te manussÈ “kasmÈ 
bhante na gaÓhathÈ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “nayidaÑ bhante 
bhikkh|naÑ atthÈya kataÑ, amhehi attano atthÈya vÈ rÈjayuttÈdÊnaÑ atthÈya 
vÈ kataÑ, pavattamaÑsaÑ vÈ kappiyameva labhitvÈ bhikkh|naÑ atthÈya 
sampÈditan”ti vadanti, kappati. MatÈnaÑ petakiccatthÈya, ma~galÈdÊnaÑ vÈ 
atthÈya katepi eseva nayo. YaÑ yaÑ hi bhikkh|naÑyeva atthÈya akataÑ, 
yattha ca nibbematiko hoti, taÑ sabbaÑ kappati. 

 Sace pana ekasmiÑ vihÈre bhikkh| uddissa kataÑ hoti, te ca attano 
atthÈya katabhÈvaÑ na jÈnanti, aÒÒe jÈnanti. Ye jÈnanti, tesaÑ na vaÔÔati, 
itaresaÑ vaÔÔati. AÒÒe na jÈnanti, teyeva jÈnanti, tesaÑyeva na vaÔÔati, 
aÒÒesaÑ vaÔÔati. Tepi “amhÈkaÑ atthÈya katan”ti jÈnanti, aÒÒepi “etesaÑ 
atthÈya katan”ti jÈnanti, sabbesampi na vaÔÔati. 
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Sabbe na jÈnanti, sabbesampi vaÔÔati. PaÒcasu hi sahadhammikesu yassa vÈ 
tassa vÈ atthÈya uddissa kataÑ sabbesaÑ na kappati. 

 Sace pana koci ekaÑ bhikkhuÑ uddissa pÈÓaÑ vadhitvÈ tassa pattaÑ 
p|retvÈ deti, so ca attano atthÈya katabhÈvaÑ jÈnaÑyeva gahetvÈ aÒÒassa 
bhikkhuno deti, so tassa saddhÈya paribhuÒjati, kassa ÈpattÊti? Dvinnampi 
anÈpatti. YaÒhi uddissa kataÑ, tassa abhuttatÈya anÈpatti, itarassa 
ajÈnanatÈya. KappiyamaÑsassa hi paÔiggahaÓe Èpatti natthi. Uddissa kataÒca 
ajÈnitvÈ bhuttassa pacchÈ ÒatvÈ ÈpattidesanÈkiccaÑ nÈma natthi, 
akappiyamaÑsaÑ pana ajÈnitvÈ bhuttena pacchÈ ÒatvÈpi Èpatti desetabbÈ, 
uddissa kataÒhi ÒatvÈ bhuÒjatova Èpatti. AkappiyamaÑsaÑ ajÈnitvÈ 
bhuÒjantassÈpi Èpattiyeva. TasmÈ ÈpattibhÊrukena r|paÑ sallakkhentenapi 
pucchitvÈva maÑsaÑ paÔiggahetabbaÑ. ParibhogakÈle pucchitvÈ 
paribhuÒjissÈmÊti vÈ gahetvÈ pucchitvÈva paribhuÒjitabbaÑ. KasmÈ? 
DuviÒÒeyyattÈ. AcchamaÑsaÑ hi s|karamaÑsasadisaÑ hoti, 
dÊpimaÑsÈdÊnipi migamaÑsÈdisadisÈni1, tasmÈ pucchitvÈ gahaÓameva 
vattanti vadanti. 

 HaÔÔho udaggoti tuÔÔho ceva unnatakÈyacitto ca hutvÈ. So kira “na 
BhagavÈ imÈni paÒca vatth|ni anujÈnÈti, idÈni sakkhissÈmi saÑghabhedaÑ 
kÈtun”ti KokÈlikassa i~gitÈkÈraÑ2 dassetvÈ yathÈ visaÑ vÈ khÈditvÈ rajjuyÈ 
vÈ ubbandhitvÈ satthaÑ vÈ ÈharitvÈ maritukÈmo puriso visÈdÊsu aÒÒataraÑ 
labhitvÈ tappaccayÈ Èsannampi maraÓadukkhaÑ ajÈnanto haÔÔho udaggo 
hoti, evameva saÑghabhedapaccayÈ Èsannampi AvÊcimhi nibbattitvÈ 
paÔisaÑvedanÊyaÑ dukkhaÑ ajÈnanto “laddho dÈni me saÑghabhedassa 
upÈyo”ti haÔÔho udaggo sapariso uÔÔhÈyÈsanÈ teneva haÔÔhÈbhÈvena 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi3. 

 Te mayaÑ imehi paÒcahi vatth|hi samÈdÈya vattÈmÈti ettha pana 
“imÈni paÒca vatth|nÊ”ti vattabbepi te mayaÑ imehi paÒcahi vatth|hi janaÑ 
saÒÒÈpessÈmÈti abhiÓhaÑ parivitakkavasena vibhattivipallÈsaÑ 
asallakkhetvÈ abhiÓhaÑ parivitakkÈnur|pameva “te mayaÑ imehi paÒcahi 
vatth|hÊ”ti Èha, yathÈ taÑ vikkhittacitto. 
______________________________________________________________ 
 1. MigamaÑsasadisÈni (Ka) 2. IcchitÈkÈraÑ (Ka) 3. Pakkami (Ka) 
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 DhutÈ sallekhavuttinoti yÈ paÔipadÈ kilese dhunÈti, tÈya samannÈgatattÈ 
dhutÈ. YÈ ca kilese sallikhati, sÈ etesaÑ vuttÊti sallekhavuttino. 

 BÈhuliko1ti cÊvarÈdÊnaÑ paccayÈnaÑ bahulabhÈvo bÈhullaÑ, taÑ 
bÈhullamassa atthi, tasmiÑ vÈ bÈhulle niyutto Ôhitoti bÈhuliko1. BÈhullÈya 
cetetÊti bahulatÈya2 ceteti kappeti pakappeti. KathaÒhi nÈma mayhaÒca 
sÈvakÈnaÒca cÊvarÈdÊnaÑ paccayÈnaÑ bahulabhÈvo bhaveyyÈti evaÑ 
ussukkamÈpannoti adhippÈyo. CakkabhedÈyÈti ÈÓÈbhedÈya. 

 DhammiÑ kathaÑ katvÈti Khandhake vuttanayena “alaÑ Devadatta mÈ 
te rucci kaÑghabhedo, garuko kho Devadatta saÑghabhedo, yo kho 
Devadatta samaggaÑ saÑghaÑ bhindati, kappaÔÔhikaÑ kibbisaÑ pasavati, 
kappaÑ nirayamhi paccati. Yo ca kho Devadatta bhinnaÑ saÑghaÑ 
samaggaÑ karoti, brahmaÑ puÒÒaÑ pasavati, kappaÑ saggamhi modatÊ”ti3 
evamÈdikaÑ anekappakÈraÑ Devadattassa ca bhikkh|naÒca 
tadanucchavikaÑ tadanulomikaÑ dhammiÑ kathaÑ katvÈ. 
 
 411. SamaggassÈti sahitassa, cittena ca sarÊrena ca aviyuttassÈti attho. 
PadabhÈjanepi hi ayameva attho dassito. SamÈnasaÑvÈsakoti hi vadatÈ 
cittena aviyogo dassito hoti. SamÈnasÊmÈyaÑ Ôhitoti vadatÈ sarÊrena. 
KathaÑ? SamÈnasaÑvÈsako hi laddhinÈnÈsaÑvÈsakena vÈ 
kammanÈnÈsaÑvÈsakena vÈ virahito samacittatÈya cittena aviyutto hoti. 
SamÈnasÊmÈyaÑ Ôhito kÈyasÈmaggidÈnato sarÊrena aviyutto. 

 BhedanasaÑvattanikaÑ vÈ adhikaraÓanti bhedanassa saÑghabhedassa 
atthÈya saÑvattanikaÑ kÈraÓaÑ. ImasmiÒhi okÈse “kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓan”ti-ÈdÊsu4 viya kÈraÓaÑ adhikaraÓanti adhippetaÑ. TaÒca 
yasmÈ aÔÔhÈrasavidhaÑ hoti, tasmÈ padabhÈjane “aÔÔhÈrasa 
bhedakaravatth|nÊ”ti vuttaÑ. TÈni pana “idh|pÈli bhikkh| adhammaÑ 
dhammoti 
______________________________________________________________ 
 1. BÈhulliko (SyÈ, Ka) ®ÊkÈ passitabbÈ. 2. BÈhullatthÈya (SyÈ, Ka) 
 3. Vi 4. 360 piÔÔhe. 4. Ma 1. 121 piÔÔhe. 
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dÊpentÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena Khandhake ÈgatÈni, tasmÈ tatreva nesaÑ atthaÑ 
vaÓÓayissÈma. Yopi cÈyaÑ imÈni vatth|ni nissÈya aparehipi kammena, 
uddesena, vohÈrena, anusÈvanÈya, salÈkaggÈhenÈti paÒcahi kÈraÓehi 
saÑghabhedo hoti, tampi ÈgataÔÔhÈneyeva pakÈsayissÈma. Sa~khepato pana 
bhedanasaÑvattanikaÑ vÈ adhikaraÓaÑ samÈdÈyÈti ettha saÑghabhedassa 
atthÈya saÑvattanikaÑ saÑghabhedanipphattisamatthaÑ kÈraÓaÑ gahetvÈti 
evamattho veditabbo. PaggayhÈti paggahitaÑ abbhussitaÑ pÈkaÔaÑ katvÈ. 
TiÔÔheyyÈti yathÈsamÈdinnaÑ, yathÈpaggahitameva ca katvÈ accheyya. 
YasmÈ pana evaÑ paggaÓhatÈ, tiÔÔhatÈ ca taÑ dÊpitaÒceva appaÔinissaÔÔhaÒca 
hoti, tasmÈ padabhÈjane “dÊpeyyÈ”ti ca “nappaÔinissajjeyyÈ”ti ca vuttaÑ. 

 Bhikkh|hi evamassa vacanÊyoti aÒÒehi lajjÊhi bhikkh|hi evaÑ vattabbo 
bhaveyya. PadabhÈjane cassa ye passantÊti ye sammukhÈ paggayha 
tiÔÔhantaÑ passanti. Ye suÓantÊti yepi “asukasmiÑ nÈma vihÈre bhikkh| 
bhedanasaÑvattanikaÑ adhikaraÓaÑ samÈdÈya paggayha tiÔÔhantÊ”ti suÓanti. 

 SametÈyasmÈ saÑghenÈti ÈyasmÈ saÑghena saddhiÑ sametu 
samÈgacchatu, ekaladdhiko hot|ti attho. KiÑ kÈraÓÈ? Samaggo hi saÑgho 
sammodamÈno avivadamÈno ekuddeso phÈsu viharatÊti. 

 Tattha sammodamÈnoti aÒÒamaÒÒaÑ sampattiyÈ suÔÔhu modamÈno. 
AvivadamÈnoti ayaÑ dhammo nÈyaÑ dhammoti evaÑ na vivadamÈno. Eko 
uddeso assÈti ekuddeso, ekato pavattavÈtimokkhuddeso, na visunti attho. 
PhÈsu viharatÊti sukhaÑ viharati. 

 IccetaÑ kusalanti etaÑ paÔinissajjanaÑ kusalaÑ khemaÑ sotthibhÈvo 
tassa bhikkhuno. No ce paÔinissajjati, Èpatti dukkaÔassÈti tikkhattuÑ vuttassa 
appaÔinissajjato dukkaÔaÑ. SutvÈ na vadanti, Èpatti dukkaÔassÈti ye sutvÈ na 
vadanti, tesampi dukkaÔaÑ. KÊvad|re sutvÈ avadantÈnaÑ dukkaÔaÑ? 
EkavihÈre tÈva vattabbaÑ natthi. AÔÔhakathÈyaÑ pana vuttaÑ “samantÈ 
addhayojane bhikkh|naÑ bhÈro. D|taÑ vÈ paÓÓaÑ vÈ pesetvÈ vadatopi 
Èpattimokkho natthi. Sayameva gantvÈ ‘garuko kho Èvuso 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 4. 368 piÔÔhe. 
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saÑghabhedo, mÈ saÑghabhedÈya parakkamÊ’ti nivÈretabbo”ti. Pahontena 
pana d|rampi gantabbaÑ. AgilÈnÈnaÑ hi d|repi bhÈroyeva. 

 IdÈni “evaÒca so bhikkhu bhikkh|hi vuccamÈno”ti-ÈdÊsu 
atthamattameva dassetuÑ “so bhikkhu saÑghamajjhampi ÈkaÉÉhitvÈ 
vattabbo”ti-ÈdimÈha. Tattha saÑghamajjhampi ÈkaÉÉhitvÈti sace 
purimanayena vuccamÈno na paÔinissajjati, hatthesu ca bÈhÈsu ca1 gahetvÈpi 
saÑghamajjhaÑ ÈkaÉÉhitvÈ punapi “mÈ ÈyasmÈ”ti-ÈdinÈ nayena tikkhattuÑ 
vattabbo. 

 YÈvatatiyaÑ samanubhÈsitabboti yÈva tatiyaÑ samanubhÈsanaÑ, tÈva 
samanubhÈsitabbo, tÊhi samanubhÈsanakammavÈcÈhi kammaÑ kÈtabbanti 
vuttaÑ hoti. PadabhÈjane panassa atthameva gahetvÈ samanubhÈsanavidhiÑ 
dassetuÑ “so bhikkhu samanubhÈsitabbo. EvaÒca pana bhikkhave 
samanubhÈsitabbo”ti-Èdi vuttaÑ. 
 
 414. Tattha ÒattiyÈ dukkaÔaÑ, dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ 
paÔippassambhantÊti yaÒca ÒattipariyosÈne dukkaÔaÑ Èpanno, ye ca dvÊhi 
kammavÈcÈhi thullaccaye, tÈ tissopi Èpattiyo “yassa nakkhamati so 
bhÈseyyÈ”ti evaÑ yya-kÈrappattamattÈya tatiyakammavÈcÈya 
paÔippassambhanti, saÑghÈdisesoyeva2 tiÔÔhati. KiÑ pana ÈpannÈpattiyo 
paÔippassambhanti anÈpannÈti? MahÈsumatthero tÈva vadati “yo avasÈne 
paÔinissajjissati, so tÈ Èpattiyo na Èpajjati. TasmÈ anÈpannÈ 
paÔippassambhantÊ”ti. MahÈpadumatthero pana “li~gaparivattena 
asÈdhÈraÓÈpattiyo viya ÈpannÈ paÔippassambhanti, anÈpannÈnaÑ kiÑ 
paÔippassaddhiyÈ”ti Èha. 
 
 415. Dhammakamme dhammakammasaÒÒÊti taÒce 
samanubhÈsanakammaÑ dhammakammaÑ hoti, tasmiÑ 
dhammakammasaÒÒÊti attho. Esa nayo sabbattha. Idha saÒÒÈ na rakkhati, 
kammassa dhammikattÈ eva appaÔinissajjanto Èpajjati. 
 
 416. AsamanubhÈsantassÈti asamanubhÈsiyamÈnassa 
appaÔinissajjantassÈpi saÑghÈdisesena anÈpatti. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈdesu ca (SÊ, SyÈ) 2. SaÑghÈdiseseyeva (SÊ, SyÈ) 
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 PaÔinissajjantassÈti Òattito pubbe vÈ ÒattikkhaÓe vÈ ÒattipariyosÈne vÈ 
paÔhamÈya vÈ anusÈvanÈya dutiyÈya vÈ tatiyÈya vÈ yÈva yya-kÈraÑ na 
sampÈpuÓÈti, tÈva paÔinissajjantassa saÑghÈdisesena anÈpatti. 

 ŒdikammikassÈti ettha pana “Devadatto samaggassa saÑghassa 
bhedÈya parakkami, tasmiÑ vatthusmin”ti ParivÈre1 ÈgatattÈ Devadatto 
Èdikammiko. So ca kho saÑghabhedÈya parakkamanasseva, na 
appaÔinissajjanassa2. Na hi tassa taÑ kammaÑ kataÑ. KathamidaÑ 
jÈnitabbanti ce, suttato. YathÈ hi “AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo 
yÈvatatiyaÑ samanubhÈsanÈya na paÔinissajji, tasmiÑ vatthusmin”ti 
ParivÈre3 ÈgatattÈ AriÔÔhassa kammaÑ katanti paÒÒÈyati, na tathÈ 
Devadattassa. AthÈpissa katena bhavitabbanti koci attano rucimattena 
vadeyya, tathÈpi appaÔinissajjane Èdikammikassa anÈpatti nÈma natthi. Na hi 
paÒÒattaÑ sikkhÈpadaÑ vÊtikkamantassa aÒÒatra uddissa anuÒÒÈtato anÈpatti 
nÈma dissati. Yampi AriÔÔhasikkhÈpadassa anÈpattiyaÑ “ÈdikammikassÈ”ti 
potthakesu likhitaÑ, taÑ pamÈdalikhitaÑ. PamÈdalikhitabhÈvo cassa 
“paÔhamaÑ AriÔÔho bhikkhu codetabbo, codetvÈ sÈretabbo, sÈretvÈ ÈpattiÑ 
Èropetabbo”ti evaÑ Kammakkhandhake4 Èpattiropanavacanato veditabbo. 

 Iti bhedÈya parakkamane Èdikammikassa Devadattassa yasmÈ taÑ 
kammaÑ na kataÑ, tasmÈssa Èpattiyeva na jÈtÈ. SikkhÈpadaÑ pana taÑ 
Èrabbha paÒÒattanti katvÈ “Èdikammiko”ti vutto. Iti ÈpattiyÈ 
abhÈvatoyevassa anÈpatti vuttÈ. SÈ panesÈ kiÒcÈpi asamanubhÈsantassÈti 
iminÈva siddhÈ, yasmÈ pana asamanubhÈsanto nÈma yassa kevalaÑ 
samanubhÈsanaÑ na karonti, so vuccati, na Èdikammiko. AyaÒca Devadatto 
Èdikammikoyeva, tasmÈ “ÈdikammikassÈ”ti vuttaÑ. EtenupÈyena ÔhapetvÈ 
AriÔÔhasikkhÈpadaÑ sabbasamanubhÈsanÈsu vinicchayo veditabbo. SesaÑ 
sabbattha uttÈnameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu tiva~gikaÑ ekasamuÔÔhÈnaÑ, 
samanubhÈsanasamuÔÔhÈnaÑ nÈmametaÑ, kÈyavÈcÈcittato samuÔÔhÈti. 
PaÔinissajjÈmÊti kÈyavikÈraÑ vÈ vacÊbhedaÑ 
_____________________________________________________________ 
 1. Vi 5. 9 piÔÔhe. 2. Parakkamantoyeva, na appaÔinissajjanto (Ka) 
 3. Vi 5. 36 piÔÔhe. 4. Vi 4. 70 piÔÔhe. 
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vÈ akarontasseva pana Èpajjanato akiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, sacittakaÑ, 
lokavajjaÑ, kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ, akusalacittaÑ, dukkhavedananti. 
 

PaÔhamasaÑghabhedasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
11. DutiyasaÑghabhedasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 417-8. Tena samayena Buddho BhagavÈti 
DutiyasaÑghabhedasikkhÈpadaÑ. Tattha anuvattakÈti tassa 
diÔÔhikhantiruciggahaÓena anupaÔipajjanakÈ. VaggaÑ 
asÈmaggipakkhiyavacanaÑ vadantÊti vaggavÈdakÈ. PadabhÈjane pana “tassa 
vaÓÓÈya pakkhÈya ÔhitÈ hontÊ”ti vuttaÑ, tassa saÑghabhedÈya 
parakkamantassa vaÓÓatthÈya ca pakkhavuÉÉhi-atthÈya ca ÔhitÈti attho. Ye 
hi vaggavÈdakÈ, te niyamena ÊdisÈ honti, tasmÈ evaÑ vuttaÑ. YasmÈ pana 
tiÓÓaÑ uddhaÑ kammÈrahÈ na honti, na hi saÑgho saÑghassa kammaÑ 
karoti, tasmÈ “eko vÈ dve vÈ tayo vÈ”ti vuttaÑ. 

 JÈnÈti noti amhÈkaÑ chandÈdÊni jÈnÈti. BhÈsatÊti “evaÑ karomÈ”ti 
amhehi saddhiÑ bhÈsati. AmhÈkampetaÑ khamatÊti yaÑ so karoti, etaÑ 
amhÈkampi ruccati. 

 SametÈyasmantÈnaÑ saÑghenÈti ÈyasmantÈnaÑ cittaÑ saÑghena 
saddhiÑ sametu samÈgacchatu, ekÊbhÈvaÑ yÈt|ti vuttaÑ hoti. Sesamettha 
paÔhamasikkhÈpade vuttanayattÈ, uttÈnatthattÈ ca pÈkaÔameva. 

SamuÔÔhÈnÈdÊnipi paÔhamasikkhÈpadasadisÈnevÈti. 
 

DutiyasaÑghabhedasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. DubbacasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 424. Tena samayena Buddho BhagavÈti DubbacasikkhÈpadaÑ. Tattha 
anÈcÈraÑ ÈcaratÊti anekappakÈraÑ kÈyavacÊdvÈravÊtikkamaÑ karoti. KiÑ nu 
kho nÈmÈti vambhanavacanametaÑ. AhaÑ kho nÈmÈti ukkaÑsavacanaÑ. 
Tumhe vadeyyanti “idaÑ karotha, idaÑ mÈ karothÈ”ti ahaÑ tumhe 
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vattuÑ arahÈmÊti dasseti. KasmÈti ce. YasmÈ amhÈkaÑ Buddho, BhagavÈ 
KaÓÉakaÑ1 Èruyha mayÈ saddhiÑ nikkhamitvÈ pabbajitoti-evamÈdimatthaÑ 
sandhÈyÈha. “AmhÈkaÑ dhammo”ti vatvÈ pana attano santakabhÈve yuttiÑ 
dassento “amhÈkaÑ ayyaputtena dhammo abhisamito”ti Èha. YasmÈ 
amhÈkaÑ ayyaputtena catusaccadhammo paÔividdho, tasmÈ dhammopi 
amhÈkanti vuttaÑ hoti. SaÑghaÑ pana attano veripakkhe ÔhitaÑ 
maÒÒamÈno “amhÈkaÑ saÑgho”ti na vadati, upamaÑ pana vatvÈ saÑghaÑ 
apasÈdetukÈmo “seyyathÈpi nÈmÈ”ti-ÈdimÈha. TiÓakaÔÔhapaÓÓasaÔanti tattha 
tattha patitaÑ tiÓakaÔÔhapaÓÓaÑ. Atha vÈ tiÓaÒca nissÈrakaÑ lahukaÑ 
kaÔÔhaÒca tiÓakaÔÔhaÑ. PaÓÓasaÔanti purÈÓapaÓÓaÑ. UssÈreyyÈti rÈsiÑ 
kareyya. 

 PabbateyyÈti pabbatappabhavÈ, sÈ hi sÊghasotÈ hoti, tasmÈ tameva 
gaÓhÈti. Sa~khasevÈlapaÓakanti ettha sa~khoti dÊgham|lako paÓÓasevÈlo 
vuccati. SevÈloti nÊlasevÈlo, avaseso udakapappaÔakatilabÊjakÈdi sabbopi 
paÓakoti sa~khyaÑ gacchati. Ekato ussÈritÈti ekaÔÔhÈne kenÈpi2 sampiÓÉitÈ 
rÈsÊkatÈti dasseti. 
 
 425-6. DubbacajÈtikoti dubbacasabhÈvo, vattuÑ asakkuÓeyyoti attho. 
PadabhÈjanepissa dubbacoti dukkhena kicchena vaditabbo, na sakkÈ 
sukhena vattunti attho. DovacassakaraÓehÊti dubbacabhÈvakaraÓÊyehi, ye 
dhammÈ dubbacaÑ puggalaÑ karonti, tehi samannÈgatoti attho. Te pana 
“katame ca Èvuso dovacassakaraÓÈ dhammÈ. IdhÈvuso bhikkhu pÈpiccho 
hotÊ”ti-ÈdinÈ nayena paÔipÈÔiyÈ AnumÈnasutte3 ÈgatÈ pÈpicchatÈ, 
attukkaÑsakaparavambhakatÈ, kodhanatÈ, kodhahetu upanÈhitÈ, kodhahetu 
abhisa~gitÈ, kodhahetu kodhasÈmantavÈcÈnicchÈraÓatÈ, codakaÑ 
paÔippharaÓatÈ, codakaÑ apasÈdanatÈ, codakassa paccÈropanatÈ, aÒÒena 
aÒÒaÑ paÔicaraÓatÈ, apadÈnena na sampÈyanatÈ, makkhi, paÄÈsitÈ, issuki, 
maccharitÈ, saÔha, mÈyÈvitÈ, thaddhÈtimÈnitÈ, sandiÔÔhiparÈmÈsi-
ÈdhÈnaggÈhi duppaÔinissaggitÈti ek|navÊsati4 dhammÈ veditabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÔhakaÑ (SÊ, SyÈ), KaÓÔakaÑ (Ka) (JÈtaka-®Ôha 1. 63; Khu 2 VimÈnavatthusmiÑ 

110 piÔÔhesu passitabbaÑ.) 
 2. TenÈpi (Ka) 3. Ma 1. 132 piÔÔhe. 4. PÈÄiyaÑ pana soÄasavidhena vibhattaÑ. 
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 OvÈdaÑ nakkhamati na sahatÊti akkhamo. YathÈnusiÔÔhaÑ 
appaÔipajjanato padakkhiÓena anusÈsaniÑ na gaÓhÈtÊti appadakkhiÓaggÈhÊ 
anusÈsaniÑ. 

 UddesapariyÈpannes|ti uddese pariyÈpannesu antogadhesu. “Yassa siyÈ 
Èpatti, so ÈvikareyyÈ”ti evaÑ sa~gahitattÈ anto pÈtimokkhassa vattamÈnes|ti 
attho. SahadhammikaÑ vuccamÈnoti sahadhammikena vuccamÈno, 
karaÓatthe upayogavacanaÑ, paÒcahi sahadhammikehi sikkhitabbattÈ, tesaÑ 
vÈ santakattÈ sahadhammikanti laddhanÈmena BuddhapaÒÒattena 
sikkhÈpadena vuccamÈnoti attho. 

 ViramathÈyasmanto mama vacanÈyÈti yena vacanena maÑ vadatha, tato 
mama vacanato viramatha, mÈ maÑ taÑ vacanaÑ vadathÈti vuttaÑ hoti. 

 Vadatu sahadhammenÈti sahadhammikena sikkhÈpadena, 
sahadhammena vÈ aÒÒenapi pÈsÈdikabhÈvasaÑvattanikena vacanena vadatu. 
Yadidanti vuÉÉhikÈraÓanidassanatthe nipÈto. Tena “yaÑ idaÑ 
aÒÒamaÒÒassa hitavacanaÑ, Èpattito vuÔÔhÈpanaÒca, tena 
aÒÒamaÒÒavacanena, aÒÒamaÒÒavuÔÔhÈpanena ca saÑvaÉÉhÈ parisÈ”ti evaÑ 
parisÈya vuÉÉhikÈraÓaÑ dassitaÑ hoti. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. 
 

SamuÔÔhÈnÈdÊni paÔhamasaÑghabhedasadisÈnevÈti. 
 

DubbacasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
13. Kulad|sakasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 431. Tena samayena Buddho BhagavÈti Kulad|sakasikkhÈpadaÑ. 
Tattha AssajipunabbasukÈ nÈmÈti Assaji ceva Punabbasuko ca. 
KÊÔÈgirisminti evaÑnÈmake janapade. ŒvÈsikÈ hontÊti ettha ÈvÈso etesaÑ 
atthÊti ÈvÈsikÈ. ŒvÈsoti vihÈro vuccati. So yesaÑ Èyatto 
navakammakaraÓapurÈÓapaÔisa~kharaÓÈdibhÈrahÈratÈya, te ÈvÈsikÈ. Ye 
pana kevalaÑ vihÈre vasanti, te nevÈsikÈti vuccanti. Ime ÈvÈsikÈ ahesuÑ. 
Alajjino pÈpabhikkh|ti nillajjÈ lÈmakabhikkh|, te hi chabbaggiyÈnaÑ 
jeÔÔhakachabbaggiyÈ. 
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 SÈvatthiyaÑ kira cha janÈ sahÈyakÈ “kasikammÈdÊni dukkarÈni, handa 
mayaÑ sammÈ pabbajÈma, pabbajantehi ca uppanne kicce 
nittharaÓakaÔÔhÈne pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti sammantayitvÈ dvinnaÑ 
aggasÈvakÈnaÑ santike pabbajiÑsu. Te paÒcavassÈ hutvÈ mÈtikaÑ paguÓaÑ 
katvÈ mantayiÑsu “janapado nÈma kadÈci subhikkho hoti, kadÈci 
dubbhikkho, mayaÑ mÈ ekaÔÔhÈne vasimha, tÊsu ÔhÈnesu vasÈmÈ”ti. Tato 
paÓÉukalohitake ÈhaÑsu “Èvuso SÈvatthÊ nÈma sattapaÒÒÈsÈya 
kulasatasahassehi ajjhÈvutthÈ, asÊtigÈmasahassapaÔimaÓÉitÈnaÑ 
tiyojanasatikÈnaÑ dvinnaÑ KÈsikosalaraÔÔhÈnaÑ Èyamukhabh|tÈ, tatra 
tumhe dhuraÔÔhÈneyeva pariveÓÈni kÈretvÈ ambapanasanÈÄikerÈdÊni ropetvÈ 
pupphehi ca phalehi ca kulÈni sa~gaÓhantÈ kuladÈrake pabbÈjetvÈ parisaÑ 
vaÉÉhethÈ”ti. 

 Mettiyabh|majake ÈhaÑsu “Èvuso RÈjagahaÑ nÈma aÔÔhÈrasahi 
manussakoÔÊhi ajjhÈvutthaÑ, asÊtigÈmasahassapaÔimaÓÉitÈnaÑ 
tiyojanasatikÈnaÑ dvinnaÑ A~gamagadharaÔÔhÈnaÑ Èyamukhabh|taÑ, tatra 
tumhe dhuraÔÔhÈneyeva -pa- parisaÑ vaÉÉhethÈ”ti. 

 Assajipunabbasuke ÈhaÑsu “Èvuso KÊÔÈgiri nÈma dvÊhi meghehi 
anuggahito, tÊÓi sassÈni pasavanti, tatra tumhe dhuraÔÔhÈneyeva pariveÓÈni 
kÈretvÈ -pa- parisaÑ vaÉÉhethÈ”ti. Te tathÈ akaÑsu. Tesu ekamekassa 
pakkhassa paÒca paÒca bhikkhusatÈni parivÈrÈ. EvaÑ samadhikaÑ 
diyaÉÉhabhikkhusahassaÑ hoti. Tatra paÓÉukalohitakÈ saparivÈrÈ 
sÊlavantova, BhagavatÈ saddhiÑ janapadacÈrikampi vicaranti, te 
akatavatthuÑ uppÈdenti, paÒÒattasikkhÈpadaÑ pana na maddanti, itare sabbe 
alajjino, akatavatthuÒca uppÈdenti, paÒÒattasikkhÈpadaÒca maddanti. Tena 
vuttaÑ “alajjino pÈpabhikkh|”ti. 

 Evar|panti evaÑjÈtikaÑ. AnÈcÈraÑ ÈcarantÊti anÈcaritabbaÑ Ècaranti, 
akÈtabbaÑ karonti. MÈlÈvacchanti taruÓapuppharukkhaÑ, taruÓakÈ hi 
puppharukkhÈpi pupphagacchÈpi “mÈlÈvacchÈ”tveva vuccanti. Te ca 
anekappakÈraÑ mÈlÈvacchaÑ sayampi ropenti aÒÒenapi ropÈpenti. Tena 
vuttaÑ “mÈlÈvacchaÑ ropentipi ropÈpentipÊ”ti. SiÒcantÊti sayameva1 
udakena siÒcanti. SiÒcÈpentÊti aÒÒenapi siÒcÈpenti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tameva (Ka) 
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 Ettha pana akappiyavohÈro kappiyavohÈro pariyÈyo obhÈso 
nimittakammanti imÈni paÒca jÈnitabbÈni. Tattha akappiyavohÈro nÈma 
allaharitÈnaÑ koÔÔanaÑ koÔÔÈpanaÑ, ÈvÈÔassa khaÓanaÑ khaÓÈpanaÑ, 
mÈlÈvacchassa ropanaÑ ropÈpanaÑ, ÈÄiyÈ bandhanaÑ bandhÈpanaÑ, 
udakassa secanaÑ secÈpanaÑ, mÈtikÈya sammukhakaraÓaÑ kappiya-
udakasiÒcanaÑ, hatthamukhapÈdadhovananhÈnodakasiÒcananti. 
KappiyavohÈro nÈma “imaÑ rukkhaÑ jÈna, imaÑ ÈvÈÔaÑ jÈna, imaÑ 
mÈlÈvacchaÑ jÈna, ettha udakaÑ jÈnÈ”ti vacanaÑ sukkhamÈtikÈya 
ujukaraÓaÒca. PariyÈyo nÈma “paÓÉitena nÈma mÈlÈvacchÈdayo 
ropÈpetabbÈ nacirasseva upakÈrÈya saÑvattantÊ”ti-ÈdivacanaÑ. ObhÈso 
nÈma kudÈlakhaÓittÈdÊni ca mÈlÈvacche ca gahetvÈ ÔhÈnaÑ. EvaÑ ÔhitaÑ hi 
sÈmaÓerÈdayo disvÈ “thero kÈrÈpetukÈmo”ti gantvÈ karonti. 
NimittakammaÑ nÈma kudÈlakhaÓittivÈsipharasu-udakabhÈjanÈni ÈharitvÈ 
samÊpe ÔhapanaÑ. 

 ImÈni paÒcapi kulasa~gahatthÈya ropane na vaÔÔanti, 
phalaparibhogatthÈya kappiyÈkappiyavohÈradvayameva na vaÔÔati, 
itarattayaÑ vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ pana “kappiyavohÈropi vaÔÔati. YaÒca 
attano paribhogatthÈya vaÔÔati, taÑ aÒÒapuggalassa vÈ saÑghassa vÈ 
cetiyassa vÈ atthÈyapi vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. 

 ŒrÈmatthÈya pana vanatthÈya1 ca chÈyatthÈya ca 
akappiyavohÈramattameva na vaÔÔati, sesaÑ vaÔÔati. Na kevalaÒca sesaÑ, 
yaÑkiÒci mÈtikampi ujuÑ kÈtuÑ, kappiya-udakaÑ siÒcituÑ, 
nhÈnakoÔÔhakaÑ katvÈ nhÈyituÑ, hatthapÈdamukhadhovanudakÈni ca tattha 
chaÉÉetumpi vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ, pana KurundiyaÒca 
“kappiyapathaviyaÑ sayaÑ ropetumpi vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. ŒrÈmÈdi-atthÈya 
pana ropitassa vÈ ropÈpitassa vÈ phalaÑ paribhuÒjitumpi vaÔÔati. 

 Ocinana-ocinÈpane pakatiyÈpi pÈcittiyaÑ. Kulad|sanatthÈya pana 
pÈcittiyaÒceva dukkaÔaÒca. GanthanÈdÊsu ca uracchadapariyosÈnesu 
kulad|sanatthÈya aÒÒatthÈya vÈ karontassa dukkaÔameva. KasmÈ? 
AnÈcÈrattÈ, “pÈpasamÈcÈro”ti ettha vuttapÈpasamÈcÈrattÈ ca. ŒrÈmÈdi-
atthÈya rukkharopane viya vatthup|janatthÈya kasmÈ na anÈpattÊti ce. 
AnÈpattiyeva. YathÈ hi tattha kappiyavohÈrena, pariyÈyÈdÊhi ca anÈpatti, 
tathÈ vatthup|janatthÈyapi anÈpatti. 
______________________________________________________________ 
 1. VatatthÈya (Vajira-®Ê. 207 piÔÔhe.) 
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 Nanu ca tattha “kappiyapathaviyaÑ sayaÑ ropetumpi vaÔÔatÊ”ti vuttanti. 
VuttaÑ, na pana MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ. AthÈpi maÒÒeyyÈsi “itarÈsu vuttampi 
pamÈÓaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÒca kappiya-udakasecanaÑ vuttaÑ, taÑ 
kathan”ti. Tampi na virujjhati, tatra hi avisesena “rukkhaÑ ropentipi 
ropÈpentipi siÒcantipi siÒcÈpentipÊ”ti vattabbe “mÈlÈvacchan”ti vadanto 
ÒÈpeti “kulasa~gahatthÈya pupphaphal|pagameva sandhÈyetaÑ vuttaÑ, 
aÒÒatra pana pariyÈyo atthÊ”ti. TasmÈ tattha pariyÈyaÑ, idha ca 
pariyÈyÈbhÈvaÑ ÒatvÈ yaÑ AÔÔhakathÈsu vuttaÑ, taÑ suvuttameva. 
VuttaÒcetaÑ– 

    “Buddhena dhammo vinayo ca vutto, 
    Yo tassa puttehi tatheva ÒÈto. 
    So yehi tesaÑ matimaccajantÈ, 
    YasmÈ pure AÔÔhakathÈ akaÑsu. 

    TasmÈ hi yaÑ AÔÔhakathÈsu vuttaÑ, 
    TaÑ vajjayitvÈna pamÈdalekhaÑ. 
    Sabbampi sikkhÈsu sagÈravÈnaÑ, 
    YasmÈ pamÈÓaÑ idha paÓÉitÈnan”ti. 

 SabbaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. Tattha siyÈ–yadi 
vatthup|janatthÈyapi ganthÈnÈdÊsu Èpatti, haraÓÈdÊsu kasmÈ anÈpattÊti. 
Kulitthi-ÈdÊnaÑ atthÈya haraÓato, haraÓÈdhikÈre hi visesetvÈ “te 
kulitthÊnan”ti-Èdi vuttaÑ. TasmÈ BuddhÈdÊnaÑ atthÈya harantassa anÈpatti. 

 Tattha ekatovaÓÔikanti pupphÈnaÑ vaÓÔe ekato katvÈ katamÈlaÑ. 
UbhatovaÓÔikanti ubhohi passehi pupphavaÓÔe katvÈ katamÈlaÑ. 
MaÒjarikanti-ÈdÊsu pana maÒjarÊ viya katÈ pupphavikati maÒjarikÈti vuccati. 
Vidh|tikÈti s|ciyÈ vÈ salÈkÈya vÈ sinduvÈrapupphÈdÊni vijjhitvÈ katÈ. 
VaÔaÑsakoti vataÑsako1. ŒveÄÈti kaÓÓikÈ. Uracchadoti hÈrasadisaÑ ure 
ÔhapanakapupphadÈmaÑ. AyaÑ tÈva ettha padavaÓÓanÈ. 

 AyaÑ pana Èdito paÔÔhÈya vitthÈrena Èpattivinicchayo–
kulad|sanatthÈya akappiyapathaviyaÑ mÈlÈvacchaÑ ropentassa 
pÈcittiyaÒceva dukkaÔaÒca, tathÈ akappiyavohÈrena ropÈpentassa. 
KappiyapathaviyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VataÑsakoti vaÔaÑsako (Ka) 
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ropanepi ropÈpanepi dukkaÔameva. UbhayatthÈpi sakiÑ ÈÓattiyÈ bah|nampi 
ropane ekameva sapÈcittiyadukkaÔaÑ vÈ suddhadukkaÔaÑ vÈ hoti. 
ParibhogatthÈya hi kappiyabh|miyaÑ vÈ akappiyabh|miyaÑ vÈ 
kappiyavohÈrena ropÈpane anÈpatti. ŒrÈmÈdi-atthÈyapi akappiyapathaviyaÑ 
ropentassa vÈ akappiyavacanena ropÈpentassa vÈ pÈcittiyaÑ. AyaÑ pana 
nayo MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ na suÔÔhu vibhatto, MahÈpaccariyaÑ vibhattoti. 

 SiÒcanasiÒcÈpane pana akappiya-udakena sabbattha pÈcittiyaÑ, 
kulad|sanaparibhogatthÈya dukkaÔampi. Kappiyena tesaÑyeva 
dvinnamatthÈya dukkaÔaÑ. ParibhogatthÈya cettha kappiyavohÈrena 
siÒcÈpane anÈpatti. ŒpattiÔÔhÈne pana dhÈrÈvacchedavasena1 
payogabahulatÈya ÈpattibahulatÈ veditabbÈ. 

 Kulad|sanatthÈya ocinane pupphagaÓanÈya dukkaÔapÈcittiyÈni. 
AÒÒattha pÈcittiyÈneva. Bah|ni pana pupphÈni ekapayogena ocinanto 
payogavasena kÈretabbo. OcinÈpane kulad|sanatthÈya sakiÑ ÈÓatto bahumpi 
ocinati, ekameva sapÈcittiyadukkaÔaÑ, aÒÒatra pÈcittiyameva. 

 GanthanÈdÊsu sabbÈpi cha pupphavikatiyo veditabbÈ ganthimaÑ 
gopphimaÑ vedhimaÑ veÔhimaÑ p|rimaÑ vÈyimanti. Tattha ganthimaÑ 
nÈma sadaÓÉakesu vÈ uppalapadumÈdÊsu aÒÒesu vÈ dÊghavaÓÔesu pupphesu 
daÔÔhabbaÑ. DaÓÉakena daÓÉakaÑ, vaÓÔena vÈ vaÓÔaÑ ganthetvÈ katameva 
hi ganthimaÑ. TaÑ bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ kÈtumpi 
akappiyavacanena kÈrÈpetumpi na vaÔÔati. EvaÑ jÈna, evaÑ kate sobheyya, 
yathÈ etÈni pupphÈni na vikirÊyanti, tathÈ karohÊti-ÈdinÈ pana 
kappiyavacanena kÈretuÑ vaÔÔati. 

 GopphimaÑ nÈma suttena vÈ vÈkÈdÊhi vÈ vassikapupphÈdÊnaÑ 
ekatovaÓÔika-ubhatovaÓÔikamÈlÈvasena gopphanaÑ, vÈkaÑ vÈ rajjuÑ vÈ 
diguÓaÑ katvÈ tattha avaÓÔakÈni nÊpapupphÈdÊni pavesetvÈ paÔipÈÔiyÈ 
bandhanti, etampi gopphimameva. SabbaÑ purimanayeneva na vaÔÔati. 

 VedhimaÑ nÈma savaÓÔakÈni vassikapupphÈdÊni vaÓÔesu, avaÓÔakÈni vÈ 
vakulapupphÈdÊni antochidde s|citÈlahÊrÈdÊhi vinivijjhitvÈ Èvunanti, etaÑ 
vedhimaÑ nÈma. Tampi purimanayeneva na vaÔÔati. Keci pana 
kadalikkhandhamhi kaÓÔake 
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vÈ tÈlahÊrÈdÊni vÈ pavesetvÈ tattha pupphÈni vijjhitvÈ Ôhapenti, keci 
kaÓÔakasÈkhÈsu, keci pupphacchattapupphak|ÔÈgÈrakaraÓatthaÑ chatte ca 
bhittiyaÒca pavesetvÈ ÔhapitakaÓÔakesu, keci dhammÈsanavitÈne 
baddhakaÓÔakesu, keci kaÓikÈrapupphÈdÊni salÈkÈhi vijjhanti, 
chattÈdhichattaÑ viya ca karonti, taÑ ati-oÄÈrikameva. PupphavijjhanatthaÑ 
pana dhammÈsanavitÈne kaÓÔakampi bandhituÑ kaÓÔakÈdÊhi vÈ 
ekapupphampi vijjhituÑ puppheyeva vÈ pupphaÑ pavesetuÑ na vaÔÔati. 
JÈlavitÈna vedikanÈgadantaka pupphapaÔicchakatÈlapaÓÓaguÄakÈdÊnaÑ pana 
chiddesu asokapiÓÉiyÈ vÈ antaresu pupphÈni pavesetuÑ na doso, etaÑ 
vedhimaÑ nÈma na hoti. Dhammarajjuyampi eseva nayo. 

 VeÔhimaÑ nÈma pupphadÈmapupphahatthakesu daÔÔhabbaÑ. Keci hi 
matthakadÈmaÑ karontÈ heÔÔhÈ ghaÔakÈkÈraÑ dassetuÑ pupphehi veÔhenti, 
keci aÔÔhaÔÔha vÈ dasa dasa vÈ uppalapupphÈdÊni suttena vÈ vÈkena vÈ 
daÓÉakesu bandhitvÈ uppalahatthake vÈ padumahatthake vÈ karonti, taÑ 
sabbaÑ purimanayeneva na vaÔÔati. SÈmaÓerehi uppÈÔetvÈ thale Ôhapita-
uppalÈdÊni kÈsÈvena bhaÓÉikampi bandhituÑ na vaÔÔati. TesaÑyeva pana 
vÈkena vÈ daÓÉakena vÈ bandhituÑ aÑsabhaÓÉikaÑ vÈ kÈtuÑ vaÔÔati. 
AÑsabhaÓÉikÈ nÈma khandhe ÔhapitakÈsÈvassa ubho ante ÈharitvÈ 
bhaÓÉikaÑ katvÈ tasmiÑ pasibbake viya pupphÈni pakkhipanti, ayaÑ 
vuccati aÑsabhaÓÉikÈ, etaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. DaÓÉakehi paduminÊpaÓÓaÑ 
vijjhitvÈ uppalÈdÊni paÓÓena veÔhetvÈ gaÓhanti, tatrÈpi pupphÈnaÑ upari 
paduminÊpaÓÓameva bandhituÑ vaÔÔati, heÔÔhÈ daÓÉakaÑ1 pana bandhituÑ 
na vaÔÔati.  

 P|rimaÑ nÈma mÈlÈguÓe ca pupphapaÔe ca daÔÔhabbaÑ. Yo hi 
mÈlÈguÓena cetiyaÑ vÈ bodhiÑ vÈ vedikaÑ vÈ parikkhipanto puna ÈnetvÈ 
purimaÔÔhÈnaÑ atikkÈmeti, ettÈvatÈpi p|rimaÑ nÈma hoti. Ko pana vÈdo 
anekakkhattuÑ parikkhipantassa. NÈgadantakantarehi2 pavesetvÈ haranto 
olambakaÑ katvÈ puna nÈgadantakaÑ parikkhipati, etampi p|rimaÑ nÈma. 
NÈgadantake pana pupphavalayaÑ pavesetuÑ vaÔÔati. MÈlÈguÓehi 
pupphapaÔaÑ karonti. TatrÈpi ekameva mÈlÈguÓaÑ harituÑ vaÔÔati. Puna 
paccÈharato p|rimameva hoti, taÑ sabbaÑ purimanayeneva na vaÔÔati. 
MÈlÈguÓehi pana bah|hipi kataÑ pupphadÈmaÑ labhitvÈ ÈsanamatthakÈdÊsu 
bandhituÑ vaÔÔati. AtidÊghaÑ pana 
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 1. DaÓÉakÈ (Ka), daÓÉako (SyÈ), daÓÉake (?) 2. NÈgadantakantarehi vÈ (SÊ) 



 VinayapiÔaka 204 

mÈlÈguÓaÑ ekavÈraÑ haritvÈ vÈ parikkhipitvÈ vÈ puna aÒÒassa bhikkhuno 
dÈtuÑ vaÔÔati. TenÈpi tatheva kÈtuÑ vaÔÔati. 

 VÈyimaÑ nÈma pupphajÈlapupphapaÔapupphar|pesu daÔÔhabbaÑ. 
Cetiyesu pupphajÈlaÑ karontassa ekamekamhi jÈlacchidde dukkaÔaÑ. 
BhitticchattabodhitthambhÈdÊsupi eseva nayo. PupphapaÔaÑ pana parehi 
p|ritampi vÈyituÑ na labbhati. Gopphimapuppheheva hatthi-assÈdir|pakÈni 
karonti, tÈnipi vÈyimaÔÔhÈne tiÔÔhanti. Purimanayeneva sabbaÑ na vaÔÔati. 
AÒÒehi kataparicchede pana pupphÈni Ôhapentena hatthi-assÈdir|pakampi 
kÈtuÑ vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ pana kalambakena, aÉÉhacandakena ca 
saddhiÑ aÔÔhapupphavikatiyo vuttÈ. Tattha kalambakoti aÉÉhacandakantare 
ghaÔikadÈma-olambako vutto, aÉÉhacandakoti aÉÉhacandÈkÈrena 
mÈlÈguÓaparikkhepo. Tadubhayampi p|rimeyeva paviÔÔhaÑ. KurundiyaÑ 
pana “dve tayo mÈlÈguÓe ekato katvÈ pupphadÈmakaraÓampi 
vÈyimaÑyevÈ”ti vuttaÑ. Tampi idha p|rimaÔÔhÈneyeva paviÔÔhaÑ. Na 
kevalaÒca pupphaguÄadÈmameva1, piÔÔhamayadÈmampi 
geÓÉukapupphadÈmampi KurundiyaÑ vuttaÑ, kharapattadÈmampi 
sikkhÈpadassa sÈdhÈraÓattÈ bhikkh|nampi bhikkhunÊnampi neva kÈtuÑ, na 
kÈrÈpetuÑ vaÔÔati. P|jÈnimittaÑ pana kappiyavacanaÑ sabbattha vattuÑ 
vaÔÔati. PariyÈya-obhÈsanimittakammÈni vaÔÔantiyeva. 

 TuvaÔÔentÊti nipajjanti. LÈsentÊti pÊtiyÈ uppilavamÈnÈ viya uÔÔhahitvÈ 
lÈsiyanÈÔakaÑ nÈÔenti, recakaÑ denti. NaccantiyÈpi naccantÊti yadÈ 
nÈÔakitthÊ naccati, tadÈ tepi tassÈ purato vÈ pacchato vÈ gacchantÈ naccanti. 
NaccantiyÈpi gÈyantÊti yadÈ sÈ naccati, tadÈ naccÈnur|paÑ gÈyanti. Esa 
nayo sabbattha. AÔÔhapadepi kÊÄantÊti aÔÔhapadaphalake j|taÑ kÊÄanti. TathÈ 
dasapade. ŒkÈsepÊti aÔÔhapadadasapadesu viya ÈkÈseyeva kÊÄanti. 
ParihÈrapathepÊti bh|miyaÑ nÈnÈpathamaÓÉalaÑ katvÈ tattha 
pariharitabbapathaÑ pariharantÈ kÊÄanti. SantikÈyapi kÊÄantÊti santikakÊÄÈya 
kÊÄanti, ekajjhaÑ ÔhapitÈ sÈriyo vÈ pÈsÈÓasakkharÈyo vÈ acÈlentÈ nakheneva 
apanenti upanenti ca, sace tattha kÈci calati, parÈjayo hoti. KhalikÈyÈti 
j|taphalake pÈsakakÊÄÈya kÊÄanti. GhaÔikÈyÈti ghaÔikÈ vuccati daÓÉakakÊÄÈ, 
tÈya kÊÄanti. DÊghadaÓÉakena rassadaÓÉakaÑ paharantÈ vicaranti. 
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 SalÈkahatthenÈti lÈkhÈya vÈ maÒjaÔÔhiyÈ1 vÈ piÔÔha-udake vÈ 
salÈkahatthaÑ temetvÈ “kiÑ hot|”ti bh|miyaÑ vÈ bhittiyaÑ vÈ taÑ 
paharitvÈ hatthi-assÈdir|pÈni dassentÈ kÊÄanti, akkhenÈti guÄena. 
Pa~gacÊrenÈti pa~gacÊraÑ vuccati paÓÓanÈÄikÈ, taÑ dhamantÈ kÊÄanti. 
Va~kakenÈti gÈmadÈrakÈnaÑ kÊÄanakena khuddakana~galena. 
MokkhacikÈyÈti mokkhacikÈ vuccati samparivattakakÊÄÈ, ÈkÈse vÈ daÓÉaÑ 
gahetvÈ, bh|miyaÑ vÈ sÊsaÑ ÔhapetvÈ heÔÔhupariyabhÈvena parivattantÈ 
kÊÄantÊti attho. Ci~gulakenÈti ci~gulakaÑ vuccati tÈlapaÓÓÈdÊhi kataÑ 
vÈtappahÈrena paribbhamanacakkaÑ, tena kÊÄanti. PattÈÄhakenÈti 
pattÈÄhakaÑ vuccati paÓÓanÈÄi, tÈya vÈlikÈdÊni minantÈ kÊÄanti. RathakenÈti 
khuddakarathena. DhanukenÈti khuddakadhanunÈ. 

 AkkharikÈyÈti akkharikÈ vuccati ÈkÈse vÈ piÔÔhiyaÑ vÈ 
akkharajÈnanakÊÄÈ, tÈya kÊlanti. ManesikÈyÈti manesikÈ vuccati manasÈ 
cintitajÈnanakÊÄÈ, tÈya kÊÄanti. YathÈvajjenÈti yathÈvajjaÑ vuccati 
kÈÓakuÓikhaÒjÈdÊnaÑ yaÑ yaÑ vajjaÑ, taÑ taÑ payojetvÈ dassanakÊÄÈ, tÈya 
kÊÄanti velambhakÈ viya. Hatthismimpi sikkhantÊti hatthinimittaÑ yaÑ 
sippaÑ sikkhitabbaÑ, taÑ sikkhanti. Eseva nayo assÈdÊsu. DhÈvantipÊti 
parammukhÈ gacchantÈ dhÈvanti, ÈdhÈvantipÊti yattakaÑ dhÈvanti, 
tattakameva abhimukhÈ puna ÈgacchantÈ ÈdhÈvanti. NibbujjhantÊti 
mallayuddhaÑ karonti. NalÈÔikampi dentÊti “sÈdhu sÈdhu bhaginÊ”ti attano 
nalÈÔe a~guliÑ ÔhapetvÈ tassÈ nalÈÔe Ôhapenti. Vividhampi anÈcÈraÑ 
ÈcarantÊti aÒÒampi PÈÄiyaÑ anÈgatÈ mukhaÉiÓÉimÈdivividhaÑ anÈcÈraÑ 
Ècaranti. 
 
 432. PÈsÈdikenÈti pasÈdÈvahena sÈruppena samaÓÈnucchavikena. 
AbhikkantenÈti gamanena. PaÔikkantenÈti nivattanena. ŒlokitenÈti purato 
dassanena. VilokitenÈti ito cito ca dassanena. SamiÒjitenÈti 
pabbasa~kocanena. PasÈritenÈti tesaÑyeva pasÈraÓena. Sabbattha 
itthambh|tÈkhyÈnatthe karaÓavacanaÑ, satisampajaÒÒehi abhisa~khatattÈ 
pÈsÈdika abhikkanta paÔikkanta Èlokita vilokita samiÒjita pasÈrito hutvÈti 
vuttaÑ hoti. Okkhittacakkh|ti 
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 1. MaÒjiÔÔhiyÈ (SÊ, SyÈ) 
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heÔÔhÈkhittacakkhu. IriyÈpathasampannoti tÈya pÈsÈdika-abhikkantÈditÈya 
sampanna-iriyÈpatho. 

 KvÈyanti ko ayaÑ. Abalabalo viyÈti abalo kira bondo vuccati, 
atisayatthe ca idaÑ ÈmeÉitaÑ1, tasmÈ atibondo viyÈti vuttaÑ hoti. 
Mandamandoti abhikkantÈdÊnaÑ anuddhatatÈya atimando atisaÓhoti evaÑ 
guÓameva dosato dassenti. BhÈkuÔikabhÈkuÔiko viyÈti okkhittacakkhutÈya 
bhakuÔiÑ katvÈ sa~kuÔitamukho kupito viya vicaratÊti maÒÒamÈnÈ vadanti. 
SaÓhÈti nipuÓÈ, “ammatÈta bhaginÊ”ti evaÑ upÈsakajanaÑ yuttaÔÔhÈne 
upanetuÑ chekÈ, na yathÈ ayaÑ, evaÑ abalabalÈ viyÈti adhippÈyo. SakhilÈti 
sÈkhalyena2 yuttÈ. SukhasambhÈsÈti idaÑ purimassa kÈraÓavacanaÑ. YesaÑ 
hi sukhasambhÈsÈ sammodanÊyakathÈ nelÈ hoti kaÓÓasukhÈ, te sakhilÈti 
vuccanti. TenÈhaÑsu “sakhilÈ sukhasambhÈsÈ”ti. AyaÑ panettha 
adhippÈyo–“amhÈkaÑ ayyÈ upÈsake disvÈ madhuraÑ sammodanÊyaÑ 
kathaÑ kathenti, tasmÈ sakhilÈ sukhasambhÈsÈ, na yathÈ ayaÑ, evaÑ 
mandamandÈ viyÈ”ti. Mihitapubba~gamÈti mihitaÑ pubba~gamaÑ etesaÑ 
vacanassÈti mihitapubba~gamÈ, paÔhamaÑ sitaÑ katvÈ pacchÈ vadantÊti 
attho. EhisvÈgatavÈdinoti upÈsakaÑ disvÈ “ehi svÈgataÑ tavÈ”ti 
evaÑvÈdino, na yathÈ ayaÑ, evaÑ sa~kuÔitamukhatÈya bhÈkuÔikabhÈkuÔikÈ 
viya. EvaÑ mihitapubba~gamÈditÈya abhÈkuÔikabhÈvaÑ atthato dassetvÈ 
puna sar|penapi dassento ÈhaÑsu “abhÈkuÔikÈ uttÈnamukhÈ 
pubbabhÈsino”ti. UppaÔipÈÔiyÈ vÈ tiÓÓampi ÈkÈrÈnaÑ abhÈvadassanametanti 
veditabbaÑ. KathaÑ? Ettha hi “abhÈkuÔikÈ”ti iminÈ 
bhÈkuÔikabhÈkuÔikÈkÈrassa abhÈvo dassito. “UttÈnamukhÈ”ti iminÈ 
mandamandÈkÈrassa, ye hi cakkh|ni ummÊletvÈ Èlokanena uttÈnamukhÈ 
honti, na te mandamandÈ. “PubbabhÈsino”ti iminÈ abalabalÈkÈrassa abhÈvo 
dassito. Ye hi ÈbhÈsanakusalatÈya “amma, tÈtÈ”ti paÔhamataraÑ ÈbhÈsanti, 
na te abalabalÈti. 

 Ehi bhante gharaÑ gamissÈmÈti so kira upÈsako “na kho Èvuso piÓÉo 
labbhatÊ”ti vutte “tumhÈkaÑ bhikkh|hiyeva etaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒmeÓÉitaÑ (SÊ) 2. SÈkhallena (SÊ, SyÈ) 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 207 

kataÑ, sakalampi gÈmaÑ vicarantÈ na lacchathÈ”ti vatvÈ piÓÉapÈtaÑ 
dÈtukÈmo “ehi bhante gharaÑ gamissÈmÈ”ti Èha. KiÑ panÈyaÑ payuttavÈcÈ 
hoti na hotÊti. Na hoti. PucchitapaÒho nÈmÈyaÑ, kathetuÑ vaÔÔati. TasmÈ 
idÈni cepi pubbaÓhe vÈ sÈyanhe vÈ antaragharaÑ paviÔÔhaÑ bhikkhuÑ koci 
puccheyya “kasmÈ bhante carathÈ”ti. Yenatthena carati, taÑ ÈcikkhitvÈ 
“laddhaÑ, na laddhan”ti vutte sace na laddhaÑ, “na laddhan”ti vatvÈ yaÑ so 
deti, taÑ gahetuÑ vaÔÔati. 

 DuÔÔhoti na pasÈdÈdÊnaÑ vinÈsena duÔÔho, puggalavasena duÔÔho. 
DÈnapathÈnÊti dÈnÈniyeva vuccanti. Atha vÈ dÈnapathÈnÊti dÈnanibaddhÈni, 
dÈnavattÈnÊti vuttaÑ hoti. UpacchinnÈnÊti dÈyakehi upacchinnÈni, na te tÈni 
etarahi denti. RiÒcantÊti visuÑ honti nÈnÈ honti, pakkamantÊti vuttaÑ hoti. 
SaÓÔhaheyyÈti sammÈ tiÔÔheyya, pesalÈnaÑ bhikkh|naÑ patiÔÔhÈ bhaveyya.  

 “EvamÈvuso”ti kho so bhikkhu saddhassa pasannassa upÈsakassa 
sÈsanaÑ sampaÔicchi. Evar|paÑ kira sÈsanaÑ kappiyaÑ harituÑ vaÔÔati. 
TasmÈ “mama vacanena Bhagavato pÈde vandathÈ”ti vÈ “cetiyaÑ paÔimaÑ 
bodhiÑ saÑghattheraÑ vandathÈ”ti vÈ “cetiye gandhap|jaÑ karotha, 
pupphap|jaÑ karothÈ”ti vÈ “bhikkh| sannipÈtetha, dÈnaÑ dassÈma, 
dhammaÑ sossÈmÈ”ti vÈ Êdisesu sÈsanesu kukkuccaÑ na kÈtabbaÑ. 
KappiyasÈsanÈni etÈni, na gihÊnaÑ gihikammapaÔisaÑyuttÈnÊti. Kuto ca 
tvaÑ bhikkhu ÈgacchasÊti nisinno so bhikkhu na Ègacchati, atthato pana 
Ègato hoti. EvaÑ santepi vattamÈnasamÊpe vattamÈnavacanaÑ labbhati, 
tasmÈ na doso. PariyosÈne “tato ahaÑ BhagavÈ ÈgacchÈmÊ”ti etthÈpi vacane 
eseva nayo. 
 
 433. PaÔhamaÑ AssajipunabbasukÈ bhikkh| codetabbÈti mayaÑ tumhe 
vattukÈmÈti okÈsaÑ kÈretvÈ vatthunÈ ca ÈpattiyÈ ca codetabbÈ. CodetvÈ yaÑ 
na saranti, taÑ sÈretabbÈ. Sace vatthuÒca ÈpattiÒca paÔijÈnanti, Èpattimeva 
vÈ paÔijÈnanti, na vatthuÑ, ÈpattiÑ ropetabbÈ. Atha vatthumeva paÔijÈnanti, 
nÈpattiÑ, evampi “imasmiÑ vatthusmiÑ ayaÑ nÈma ÈpattÊ”ti ropetabbÈ eva. 
Yadi neva vatthuÑ, nÈpattiÑ paÔijÈnanti, ÈpattiÑ na ropetabbÈ. Ayamettha 
vinicchayo. YathÈpaÔiÒÒÈya pana 
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ÈpattiÑ ropetvÈ evaÑ pabbÈjanÊyakammaÑ kÈtabbanti dassento “byattena 
bhikkhunÈ”ti-ÈdimÈha. TaÑ uttÈnatthameva. 

 EvaÑ pabbÈjanÊyakammakatena bhikkhunÈ yasmiÑ vihÈre vasantena 
yasmiÑ gÈme kulad|sakakammaÑ kataÑ hoti, tasmiÑ vihÈre vÈ tasmiÑ 
gÈme vÈ na vasitabbaÑ. TasmiÑ vihÈre vasantena sÈmantagÈmepi piÓÉÈya 
na caritabbaÑ. SÈmantavihÈrepi vasantena tasmiÑ gÈme piÓÉÈya na 
caritabbaÑ. Upatissatthero pana “bhante nagaraÑ nÈma mahantaÑ 
dvÈdasayojanikampi hotÊ”ti antevÈsikehi vutto “yassÈ vÊthiyÈ 
kulad|sakakammaÑ kataÑ, tattheva vÈritan”ti Èha. Tato “vÊthipi mahatÊ 
nagarappamÈÓÈva hotÊ”ti vutto “yassÈ gharapaÔipÈÔiyÈ”ti Èha, 
“gharapaÔipÈÔipi vÊthippamÈÓÈva hotÊ”ti vutto “ito cito ca satta gharÈni 
vÈritÈnÊ”ti Èha. TaÑ pana sabbaÑ therassa manorathamattameva. Sacepi 
vihÈro tiyojanaparamo hoti dvÈdasayojanaparamaÒca nagaraÑ, neva vihÈre 
vasituÑ labbhati, na nagare caritunti. 
 
 435. Te saÑghena pabbÈjanÊyakammakatÈti kathaÑ saÑgho tesaÑ 
kammaÑ akÈsi? Na gantvÈva ajjhottharitvÈ akÈsi, atha kho kulehi 
nimantetvÈ saÑghabhattesu kariyamÈnesu tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne therÈ 
samaÓapaÔipadaÑ kathetvÈ “ayaÑ samaÓo, ayaÑ assamaÓo”ti manusse 
saÒÒÈpetvÈ ekaÑ dve bhikkh| sÊmaÑ pavesetvÈ etenevupÈyena sabbesaÑ 
pabbÈjanÊyakammaÑ akaÑs|ti. EvaÑ pabbÈjanÊyakammakatassa ca 
aÔÔhÈrasa vattÈni p|retvÈ yÈcantassa kammaÑ paÔippassambhetabbaÑ. 
PaÔippassaddhakammenÈpi ca tena yesu kulesu pubbe kulad|sakakammaÑ 
kataÑ, tato paccayÈ na gahetabbÈ, ÈsavakkhayappattenÈpi na gahetabbÈ, 
akappiyÈva honti. “KasmÈ na gaÓhathÈ”ti pucchitena “pubbe evaÑ katattÈ”ti 
vutte sace vadanti “na mayaÑ tena kÈraÓena dema, idÈni sÊlavantatÈya 
demÈ”ti, gahetabbÈ. PakatiyÈ dÈnaÔÔhÈneyeva kulad|sakakammaÑ kataÑ 
hoti. Tato pakatidÈnameva gahetuÑ vaÔÔati, yaÑ vaÉÉhetvÈ denti, taÑ na 
vaÔÔati. 

 Na sammÈ vattantÊti te pana AssajipunabbasukÈ aÔÔhÈrasasu vattesu 
sammÈ na vattanti. Na lomaÑ pÈtentÊti anulomapaÔipadaÑ appaÔipajjanatÈya 
na pannalomÈ honti. Na netthÈraÑ vattantÊti attÈno nittharaÓamaggaÑ na 
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paÔipajjanti. Na bhikkh| khamÈpentÊti “dukkaÔaÑ bhante amhehi, na puna 
evaÑ karissÈma, khamatha amhÈkan”ti evaÑ bhikkh|naÑ khamÈpanaÑ na 
karonti. AkkosantÊti kÈrakasaÑghaÑ dasahi akkosavatth|hi akkosanti. 
ParibhÈsantÊti bhayaÑ nesaÑ dassenti. ChandagÈmitÈ -pa- bhayagÈmitÈ 
pÈpentÊti ete chandagÈmino ca -pa- bhayagÈmino cÈti evaÑ 
chandagÈmitÈyapi -pa- bhayagÈmitÈyapi pÈpenti, yojentÊti attho. 
PakkamantÊti tesaÑ parivÈresu paÒcasu samaÓasatesu ekacce disÈ 
pakkamanti. VibbhamantÊti ekacce gihÊ honti. KathaÒhi nÈma 
AssajipunabbasukÈ bhikkh|ti ettha dvinnaÑ pÈmokkhÈnaÑ vasena sabbepi 
“AssajipunabbasukÈ”ti vuttÈ. 
 
 436-7. GÈmaÑ vÈti ettha nagarampi gÈmaggahaÓeneva gahitaÑ. 
Tenassa padabhÈjane “gÈmopi nigamopi nagarampi gÈmo ceva nigamo cÈ”ti 
vuttaÑ. Tattha apÈkÈraparikkhepo sa-ÈpaÓo nigamoti veditabbo. 

 KulÈni d|setÊti kulad|sako. D|sento ca na asucikaddamÈdÊhi d|seti, 
atha kho attano duppaÔipattiyÈ tesaÑ pasÈdaÑ vinÈseti. Tenevassa 
padabhÈjane “pupphena vÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha yo haritvÈ vÈ harÈpetvÈ vÈ 
pakkositvÈ vÈ pakkosÈpetvÈ vÈ sayaÑ vÈ upagatÈnaÑ yaÑkiÒci attano 
santakaÑ pupphaÑ kulasa~gahatthÈya deti, dukkaÔaÑ. ParasantakaÑ deti, 
dukkaÔameva. Theyyacittena deti, bhaÓÉagghena kÈretabbo. Eseva nayo 
saÑghikepi. AyaÑ pana viseso, senÈsanatthÈya niyÈmitaÑ issaravatÈya 
dadato thullaccayaÑ. 

 PupphaÑ nÈma kassa dÈtuÑ vaÔÔati, kassa na vaÔÔatÊti. MÈtÈpit|naÑ 
tÈva haritvÈpi harÈpetvÈpi pakkositvÈpi pakkosÈpetvÈpi dÈtuÑ vaÔÔati, 
sesaÒÈtakÈnaÑ pakkosÈpetvÈva. TaÒca kho vatthup|janatthÈya. 
MaÓÉanatthÈya pana sivali~gÈdip|janatthÈya vÈ kassacipi dÈtuÑ na vaÔÔati. 
MÈtÈpit|naÒca harÈpentena ÒÈtisÈmaÓereheva harÈpetabbaÑ. Itare pana yadi 
sayameva icchanti, vaÔÔati. Sammatena pupphabhÈjakena bhÈjanakÈle 
sampattÈnaÑ sÈmaÓerÈnaÑ upaÉÉhabhÈgaÑ dÈtuÑ vaÔÔati. KurundiyaÑ 
sampattagihÊnaÑ upaÉÉhabhÈgaÑ. MahÈpaccariyaÑ “c|ÄakaÑ dÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. Asammatena apaloketvÈ dÈtabbaÑ. 
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 ŒcariyupajjhÈyesu sagÈravÈ sÈmaÓerÈ bah|ni pupphÈni ÈharitvÈ rÈsiÑ 
katvÈ Ôhapenti, therÈ pÈtova sampattÈnaÑ saddhivihÈrikÈdÊnaÑ upÈsakÈnaÑ 
vÈ “tvaÑ idaÑ gaÓha, tvaÑ idaÑ gaÓhÈ”ti denti, pupphadÈnaÑ nÈma na 
hoti. “CetiyaÑ p|jessÈmÈ”ti gahetvÈ gacchantÈpi p|jaÑ karontÈpi tattha 
tattha sampattÈnaÑ cetiyap|janatthÈya denti, etampi pupphadÈnaÑ nÈma na 
hoti. UpÈsake akkapupphÈdÊhi p|jente disvÈ “vihÈre kaÓikÈrapupphÈdÊni 
atthi, upÈsakÈ tÈni gahetvÈ p|jethÈ”ti vattumpi vaÔÔati. Bhikkh| 
pupphap|jaÑ katvÈ divÈtaraÑ gÈmaÑ paviÔÔhe “kiÑ bhante atidivÈ 
paviÔÔhatthÈ”ti pucchanti, “vihÈre bah|ni pupphÈni p|jaÑ akarimhÈ”ti 
vadanti. ManussÈ “bah|ni kira vihÈre pupphÈnÊ”ti punadivase pah|taÑ 
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ gahetvÈ vihÈraÑ gantvÈ pupphap|jaÒca karonti, 
dÈnaÒca denti, vaÔÔati. ManussÈ “mayaÑ bhante asukadivasaÑ nÈma 
p|jessÈmÈ”ti pupphavÈraÑ yÈcitvÈ anuÒÒÈtadivase Ègacchanti, sÈmaÓerehi 
ca pageva pupphÈni ocinitvÈ ÔhapitÈni honti, te rukkhesu pupphÈni apassantÈ 
“kuhiÑ bhante pupphÈnÊ”ti vadanti, sÈmaÓerehi ocinitvÈ ÔhapitÈni, tumhe 
pana p|jetvÈ gacchatha, saÑgho aÒÒaÑ divasaÑ p|jessatÊti. Te p|jetvÈ 
dÈnaÑ datvÈ gacchanti, vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ, pana KurundiyaÒca “therÈ 
sÈmaÓerehi dÈpetuÑ na labhanti. Sace sayameva tÈni pupphÈni tesaÑ denti, 
vaÔÔati. Therehi pana ‘sÈmaÓerehi ocinitvÈ ÔhapitÈnÊ’ti ettakameva 
vattabban”ti vuttaÑ. Sace pana pupphavÈraÑ yÈcitvÈ anocitesu pupphesu 
yÈgubhattÈdÊni ÈdÈya ÈgantvÈ sÈmaÓere “ocinitvÈ dethÈ”ti vadanti. 
©ÈtakasÈmaÓerÈnaÑyeva ocinitvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. AÒÒÈtake ukkhipitvÈ 
rukkhasÈkhÈya Ôhapenti, na orohitvÈ palÈyitabbaÑ, ocinitvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. 
Sace pana koci dhammakathiko “bah|ni upÈsakÈ vihÈre pupphÈni, 
yÈgubhattÈdÊni ÈdÈya gantvÈ pupphap|jaÑ karothÈ”ti vadati, tasseva na 
kappatÊti MahÈpaccariyaÒca KurundiyaÒca vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ 
pana “etaÑ akappiyaÑ na vaÔÔatÊ”ti avisesena vuttaÑ. 

 Phalampi attano santakaÑ vuttanayeneva mÈtÈpit|naÑ, sesaÒÈtakÈnaÒca 
dÈtuÑ vaÔÔati. Kulasa~gahatthÈya pana dentassa vuttanayeneva attano 
santake, parasantake, saÑghike, senÈsanatthÈya niyÈmite ca dukkaÔÈdÊni 
veditabbÈni. Attano santakaÑyeva gilÈnamanussÈnaÑ vÈ sampatta-
issarÈnaÑ 
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vÈ khÊÓaparibbayÈnaÑ vÈ dÈtuÑ vaÔÔati, phaladÈnaÑ na hoti. 
PhalabhÈjakenÈpi sammatena saÑghassa phalabhÈjanakÈle 
sampattamanussÈnaÑ upaÉÉhabhÈgaÑ dÈtuÑ vaÔÔati. Asammatena 
apaloketvÈ dÈtabbaÑ. SaÑghÈrÈmepi phalaparicchedena vÈ 
rukkhaparicchedena vÈ katikÈ kÈtabbÈ. Tato gilÈnamanussÈnaÑ vÈ aÒÒesaÑ 
vÈ phalaÑ yÈcantÈnaÑ yathÈparicchedena cattÈri paÒca phalÈni dÈtabbÈni. 
RukkhÈ vÈ dassetabbÈ “ito gahetuÑ labbhatÊ”ti. “Idha phalÈni sundarÈni, ito 
gaÓhÈthÈ”ti evaÑ pana na vattabbaÑ. 

 CuÓÓenÈti ettha attano santakaÑ sirÊsacuÓÓaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ kasÈvaÑ 
yaÑkiÒci kulasa~gahatthÈya deti, dukkaÔaÑ. ParasantakÈdÊsupi 
vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. AyaÑ pana viseso, idha saÑghassa 
rakkhitagopitÈpi rukkhacchalli garubhaÓÉameva. 
MattikÈdantakaÔÔhaveÄ|supi garubhaÓÉ|pagaÑ ÒatvÈ cuÓÓe vuttanayeneva 
vinicchayo veditabbo. PaÓÓadÈnaÑ pana ettha na ÈgataÑ, tampi 
vuttanayeneva veditabbaÑ. Paratopi garubhaÓÉavinicchaye sabbaÑ 
vitthÈrena vaÓÓayissÈma. 

 VejjikÈya vÈti ettha vejjakammavidhi tatiyapÈrÈjikavaÓÓanÈyaÑ 
vuttanayeneva veditabbo. 

 Ja~ghapesanikenÈti ettha ja~ghapesaniyanti gihÊnaÑ 
d|teyyasÈsanaharaÓakammaÑ vuccati, taÑ na kÈtabbaÑ. GihÊnaÑ hi 
sÈsanaÑ gahetvÈ gacchantassa pade pade dukkaÔaÑ. TaÑ kammaÑ nissÈya 
laddhabhojanaÑ bhuÒjantassÈpi ajjhohÈre ajjhohÈre dukkaÔaÑ. PaÔhamaÑ 
sÈsanaÑ aggahetvÈpi pacchÈ “ayaÑ dÈni so gÈmo, handa taÑ sÈsanaÑ 
ÈrocemÊ”ti maggÈ okkamantassÈpi pade pade dukkaÔaÑ. SÈsanaÑ ÈrocetvÈ 
laddhabhojanaÑ bhuÒjato purimanayeneva dukkaÔaÑ. SÈsanaÑ aggahetvÈ 
Ègatena pana “bhante tasmiÑ gÈme itthannÈmassa kÈ pavattÊ”ti 
pucchiyamÈnena kathetuÑ vaÔÔati, pucchitapaÒhe doso natthi. PaÒcannaÑ 
pana sahadhammikÈnaÑ, mÈtÈpit|naÑ, paÓÉupalÈsassa, attano 
veyyÈvaccakarassa ca sÈsanaÑ harituÑ vaÔÔati, gihÊnaÒca pubbe 
vuttappakÈraÑ kappiyasÈsanaÑ. IdaÒhi ja~ghapesaniyakammaÑ nÈma na 
hoti. Imehi pana aÔÔhahi kulad|sakakammehi uppannapaccayÈ paÒcannampi 
sahadhammikÈnaÑ na kappanti, abh|tÈrocanar|piyasaÑvohÈrehi 
uppannapaccayasadisÈva honti. 
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 PÈpÈ samÈcÈrÈ assÈti pÈpasamÈcÈro. Te pana yasmÈ 
mÈlÈvaccharopanÈdayo idha adhippetÈ, tasmÈ “mÈlÈvacchaÑ ropentipÊ”ti-
ÈdinÈ nayenassa padabhÈjanaÑ vuttaÑ. TirokkhÈti parammukhÈ. KulÈni ca 
tena duÔÔhÈnÊti ettha pana yasmÈ “kulÈnÊ”ti vohÈramattametaÑ, atthato hi 
manussÈ tena duÔÔhÈ honti, tasmÈssa padabhÈjane “pubbe saddhÈ hutvÈ”ti-
ÈdimÈha. ChandagÈminoti chandena gacchantÊti chandagÈmino. Esa nayo 
sesesu. SamanubhÈsitabbo tassa paÔinissaggÈyÈti ettha kulad|sakakammena 
dukkaÔameva. YaÑ pana so saÑghaÑ paribhavitvÈ chandagÈminoti-
ÈdimÈha, tassa paÔinissaggÈya samanubhÈsanakammaÑ kÈtabbanti 
evamattho daÔÔhabbo. SesaÑ sabbattha uttÈnatthameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊnipi paÔhamasaÑghabhedasadisÈnevÈti. 
 

Kulad|sakasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
NigamanavaÓÓanÈ 

 442. UddiÔÔhÈ kho -pa- evametaÑ dhÈrayÈmÊti ettha paÔhamaÑ Èpatti 
etesanti paÔhamÈpattikÈ, paÔhamaÑ vÊtikkamakkhaÓeyeva ÈpajjitabbÈti attho. 
Itare pana yathÈ tatiye, catutthe ca divase hotÊti jaro “tatiyako, catutthako”ti 
ca vuccati, evaÑ yÈvatatiye samanubhÈsanakamme hontÊti yÈvatatiyakÈti 
veditabbÈ. 

 YÈvatÊhaÑ jÈnaÑ paÔicchÈdetÊti yattakÈni ahÈni jÈnanto paÔicchÈdeti, 
“ahaÑ itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti sabrahmacÈrÊnaÑ nÈroceti. 
TÈvatÊhanti tattakÈni ahÈni. AkÈmÈ parivatthabbanti na kÈmena na vasena, 
atha kho akÈmena avasena parivÈsaÑ samÈdÈya vatthabbaÑ. Uttari 
chÈrattanti parivÈsato uttari cha rattiyo. BhikkhumÈnattÈyÈti bhikkh|naÑ 
mÈnanabhÈvÈya, ÈrÈdhanatthÈyÈti vuttaÑ hoti, vÊsatisaÑgho1 gaÓo assÈti 
vÊsati gaÓo. TatrÈti yatra sabbantimena paricchedena vÊsatigaÓo 
bhikkhusaÑgho atthi, tatra. Abbhetabboti abhi-etabbo sampaÔicchitabbo, 
abbhÈnakammavasena osÈretabboti vuttaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VÊsatisa~kho (SÊ) 
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hoti, avhÈtabboti vÈ attho. Anabbhitoti na abbhito asampaÔicchito, 
akatabbhÈnakammoti vuttaÑ hoti, anavhÈtoti vÈ attho. SÈmÊcÊti 
anudhammatÈ, lokuttaradhammaÑ anugatÈ ovÈdÈnusÈsanÊ, sÈmÊci 
dhammatÈti vuttaÑ hoti. Sesamettha vuttanayamevÈti. 
 

SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya 
 

TerasakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.



  

3. AniyatakaÓÉa 
 

1. PaÔhama-aniyatasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 443. Tena samayena Buddho BhagavÈti PaÔhama-aniyatasikkhÈpadaÑ. 
Tattha kÈlayuttaÑ samullapantoti kÈlaÑ sallakkhetvÈ yadÈ na aÒÒo koci 
samÊpena gacchati vÈ Ègacchati vÈ, tadÈ tadanur|paÑ “kacci na ukkaÓÔhasi 
na kilamasi na chÈtÈsÊ”ti-ÈdikaÑ gehassitaÑ kathaÑ kathento. KÈlayuttaÑ 
dhammaÑ bhaÓantoti kÈlaÑ sallakkhetvÈ yadÈ aÒÒo koci samÊpena gacchati 
vÈ Ègacchati vÈ, tadÈ tadanur|paÑ “uposathaÑ kareyyÈsi, salÈkabhattaÑ 
dadeyyÈsÊ”ti-ÈdikaÑ dhammakathaÑ kathento. 

 Bah| dhÊtaro ca puttÈ ca assÈti bahuputtÈ. TassÈ kira dasa puttÈ dasa 
dhÊtaro ahesuÑ. Bah| nattÈro assÈti bahunattÈ. Yatheva hi tassÈ, evamassÈ 
puttadhÊtÈnampi vÊsati vÊsati dÈrakÈ ahesuÑ, iti sÈ 
vÊsuttaracatusataputtanattaparivÈrÈ ahosi. Abhima~galasammatÈti 
uttamama~galasammatÈ. YaÒÒes|ti dÈnappadÈnesu. ChaÓes|ti 
ÈvÈhavivÈhama~galÈdÊsu antarussavesu. Ussaves|ti 
ÈsÈÄhÊpavÈraÓanakkhattÈdÊsu mahussavesu. PaÔhamaÑ bhojentÊti “imepi 
dÈrakÈ tayÈ samÈnÈyukÈ nirogÈ hont|”ti ÈyÈcantÈ paÔhamaÑyeva bhojenti. 
Yepi saddhÈ honti pasannÈ, tepi bhikkh| bhojetvÈ tadanantaraÑ 
sabbapaÔhamaÑ taÑyeva bhojenti. NÈdiyÊti tassÈ vacanaÑ na Èdiyi na gaÓhi, 
na vÈ ÈdaramakÈsÊti attho. 
 
 444-5. AlaÑkammaniyeti kammakkhamaÑ kammayogganti 
kammaniyaÑ, alaÑ pariyattaÑ kammaniyabhÈvÈyÈti1 alaÑkammaniyaÑ, 
tasmiÑ alaÑkammaniye, yattha ajjhÈcÈraÑ karontÈ sakkonti taÑ kammaÑ 
kÈtuÑ, tÈdiseti attho. Tenevassa padabhÈjane vuttaÑ “sakkÈ hoti methunaÑ 
dhammaÑ paÔisevitun”ti, yattha methunaÑ dhammaÑ sakkÈ hoti 
paÔisevitunti vuttaÑ hoti. NisajjaÑ kappeyyÈti nisajjaÑ kareyya, nisÊdeyyÈti 
attho. YasmÈ pana 
______________________________________________________________ 
 1. KammaniyaÑ assÈti (Ka) 
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nisÊditvÈva nipajjati, tenassa padabhÈjane ubhayampi vuttaÑ. Tattha 
upanisinnoti upagantvÈ nisinno. EvaÑ upanipannopi veditabbo. Bhikkhu 
nisinneti bhikkhumhi nisinneti attho. Ubho vÈ nisinnÈti dvepi apacchÈ 
apurimaÑ nisinnÈ. Ettha ca kiÒcÈpi PÈÄiyaÑ “sotassa raho”ti ÈgataÑ, 
cakkhussa raheneva pana paricchedo veditabbo. Sacepi hi pihitakavÈÔassa 
gabbhassa dvÈre nisinno viÒÒ| puriso hoti, neva anÈpattiÑ karoti. 
ApihitakavÈÔassa pana dvÈre nisinno anÈpattiÑ karoti. Na kevalaÒca dvÈre, 
antodvÈdasahatthepi okÈse nisinno sace sacakkhuko, vikkhittopi 
niddÈyantopi anÈpattiÑ karoti. SamÊpe Ôhitopi andho na karoti, cakkhumÈpi 
nipajjitvÈ niddÈyanto na karoti. ItthÊnaÑ pana satampi anÈpattiÑ na 
karotiyeva. 

 SaddheyyavacasÈti saddhÈtabbavacanÈ. SÈ pana yasmÈ ariyasÈvikÈva 
hoti, tenassa padabhÈjane “ÈgataphalÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha ÈgataÑ phalaÑ 
assÈti ÈgataphalÈ, paÔiladdhasotÈpattiphalÈti attho. AbhisametÈvinÊti 
paÔividdhacatusaccÈ. ViÒÒÈtaÑ sikkhattayasÈsanaÑ etÈyÈti viÒÒÈtasÈsanÈ. 
NisajjaÑ bhikkhu paÔijÈnamÈnoti kiÒcÈpi evar|pÈ upÈsikÈ disvÈ vadati, atha 
kho bhikkhu nisajjaÑ paÔijÈnamÈnoyeva tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarena 
kÈretabbo, na appaÔijÈnamÈnoti attho. 

 Yena vÈ sÈ saddheyyavacasÈ upÈsikÈ vadeyya, tena so bhikkhu 
kÈretabboti nisajjÈdÊsu ÈkÈresu yena vÈ ÈkÈrena saddhiÑ 
methunadhammÈdÊni ÈropetvÈ sÈ upÈsikÈ vadeyya, paÔijÈnamÈnova tena so 
bhikkhu kÈretabbo. Evar|pÈyapi upÈsikÈya vacanamattena na kÈretabboti 
attho. KasmÈ? YasmÈ diÔÔhaÑ nÈma tathÈpi hoti, aÒÒathÈpi hoti. 

 TadatthajotanatthaÒca idaÑ vatthuÑ udÈharanti–MallÈrÈmavihÈre kira 
eko khÊÓÈsavatthero ekadivasaÑ upaÔÔhÈkakulaÑ gantvÈ antogehe nisÊdi, 
upÈsikÈpi sayanapalla~kaÑ nissÈya ÔhitÈ hoti. Atheko piÓÉacÈriko dvÈre 
Ôhito disvÈ “thero upÈsikÈya saddhiÑ ekÈsane nisinno”ti saÒÒaÑ paÔilabhitvÈ 
punappunaÑ olokesi. Theropi “ayaÑ mayi asuddhaladdhiko jÈto”ti 
sallakkhetvÈ katabhattakicco vihÈraÑ gantvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ 
antova nisÊdi. Sopi bhikkhu “theraÑ
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codessÈmÊ”ti ÈgantvÈ ukkÈsitvÈ dvÈraÑ vivari. Thero tassa cittaÑ ÒatvÈ 
ÈkÈse uppatitvÈ k|ÔÈgÈrakaÓÓikaÑ nissÈya palla~kena nisÊdi. Sopi bhikkhu 
anto pavisitvÈ maÒcaÒca heÔÔhÈmaÒcaÒca oloketvÈ theraÑ apassanto 
uddhaÑ ullokesi, atha ÈkÈse nisinnaÑ theraÑ disvÈ “bhante 
evaÑmahiddhikÈ nÈma tumhe mÈtugÈmena saddhiÑ ekÈsane nisinnabhÈvaÑ 
vadÈpetha evÈ”ti Èha. Thero “antaragharasseveso Èvuso doso, ahaÑ pana 
taÑ saddhÈpetuÑ asakkonto evamakÈsiÑ, rakkheyyÈsi man”ti vatvÈ otarÊti. 
 
 446. Ito paraÑ sÈ ce evaÑ vadeyyÈti-Èdi sabbaÑ paÔiÒÒÈya 
kÈraÓÈkÈradassanatthaÑ vuttaÑ. Tattha mÈtugÈmassa methunaÑ dhammaÑ 
paÔisevantoti mÈtugÈmassa magge methunaÑ dhammaÑ paÔisevantoti attho. 
NisajjÈya kÈretabboti nisajjaÑ paÔijÈnitvÈ methunadhammapaÔisevanaÑ 
appaÔijÈnanto methunadhammapÈrÈjikÈpattiyÈ akÈretvÈ nisajjÈmattena yaÑ 
ÈpattiÑ Èpajjati, tÈya kÈretabbo, pÈcittiyÈpattiyÈ kÈretabboti attho. Etena 
nayena sabbacatukkesu vinicchayo veditabbo. 
 
 451. SikkhÈpadapariyosÈne pana ÈpattÈnÈpattiparicchedadassanatthaÑ 
vuttesu gamanaÑ paÔijÈnÈtÊti-ÈdÊsu gamanaÑ paÔijÈnÈtÊti 
“rahonisajjassÈdatthaÑ gatomhÊ”ti evaÑ gamanaÑ paÔijÈnÈti, nisajjanti 
nisajjassÈdeneva nisajjaÑ paÔijÈnÈti. Œpattinti tÊsu aÒÒataraÑ ÈpattiÑ. 
ŒpattiyÈ kÈretabboti tÊsu yaÑ paÔijÈnÈti, tÈya kÈretabbo. Sesamettha catukke 
uttÈnÈdhippÈyameva. Dutiyacatukke pana gamanaÑ na paÔijÈnÈtÊti raho 
nisajjassÈdavasena na paÔijÈnÈti, “salÈkabhattÈdinÈ attano kammena gatomhi, 
sÈ pana mayhaÑ nisinnaÔÔhÈnaÑ ÈgatÈ”ti vadati. SesametthÈpi 
uttÈnÈdhippÈyameva.  

 AyaÑ pana sabbattha vinicchayo–raho nisajjassÈdoti 
methunadhammasannissitakileso vuccati. Yo bhikkhu tenassÈdena 
mÈtugÈmassa santikaÑ gantukÈmo akkhiÑ aÒjeti, dukkaÔaÑ. NivÈsanaÑ 
nivÈseti, kÈyabandhanaÑ bandhati, cÊvaraÑ pÈrupati, sabbattha payoge 
payoge dukkaÔaÑ. Gacchati, padavÈre padavÈre dukkaÔaÑ. GantvÈ nisÊdati, 
dukkaÔameva. MÈtugÈme ÈgantvÈ 
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nisinnamatte pÈcittiyaÑ. Sace sÈ itthÊ kenaci karaÓÊyena uÔÔhÈyuÔÔhÈya 
punappunaÑ nisÊdati, nisajjÈya nisajjÈya pÈcittiyaÑ. YaÑ sandhÈya gato, sÈ 
na diÔÔhÈ, aÒÒÈ ÈgantvÈ nisÊdati, assÈde uppanne pÈcittiyaÑ. 
MahÈpaccariyaÑ pana “gamanakÈlato paÔÔhÈya asuddhacittattÈ ÈpattiyevÈ”ti 
vuttaÑ. Sace sambahulÈ Ègacchanti, mÈtugÈmagaÓanÈya pÈcittiyÈni. Sace 
uÔÔhÈyuÔÔhÈya punappunaÑ nisÊdanti, nisajjÈgaÓanÈya pÈcittiyÈni. 
AniyametvÈ “diÔÔhadiÔÔhÈya saddhiÑ rahassÈdaÑ kappessÈmÊ”ti gantvÈ 
nisinnassÈpi ÈgatÈgatÈnaÑ vasena, punappunaÑ nisajjÈvasena ca 
vuttanayeneva Èpattiyo veditabbÈ. Sace suddhacittena gantvÈ nisinnassa 
santikaÑ ÈgantvÈ nisinnÈya itthiyÈ rahassÈdo uppajjati, anÈpatti. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊni paÔhamapÈrÈjikasadisÈnevÈti. 
 

PaÔhama-aniyatasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. Dutiya-aniyatasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 452. Tena samayena Buddho BhagavÈti Dutiya-aniyatasikkhÈpadaÑ. 
Tattha BhagavatÈ paÔikkhittanti-Èdimhi “yaÑ eko ekÈya raho paÔicchanne 
Èsane alaÑkammaniye nisajjaÑ kappeyya, taÑ nisajjaÑ kappetuÑ 
paÔikkhittan”ti evaÑ sambandho veditabbo. ItarathÈ hi “ekassa ekÈyÈ”ti 
vattabbaÑ siyÈ, kasmÈ? “PaÔikkhittan”ti vuttattÈ. SÈmi-atthe vÈ etaÑ 
paccattavacanaÑ veditabbaÑ.  
 
 453. Na heva kho pana paÔicchannanti ettha pana yampi bahi 
parikkhittaÑ anto vivaÔaÑ pariveÓa~gaÓÈdi, tampi antogadhanti veditabbaÑ. 
Evar|paÑ hi ÔhÈnaÑ appaÔicchanneyeva gahitanti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. 
SesaÑ paÔhamasikkhÈpadanayeneva veditabbaÑ. KevalaÒhi idha itthÊpi 
purisopi yo koci viÒÒ| anandho abadhiro antodvÈdasahatthe okÈse Ôhito vÈ 
nisinno vÈ vikkhittopi niddÈyantopi anÈpattiÑ karoti. Badhiro pana 
cakkhumÈpi, andho vÈ abadhiropi na karoti. PÈrÈjikÈpattiÒca parihÈpetvÈ 
duÔÔhullÈpatti vuttÈti ayaÑ viseso. SesaÑ purimasadisameva. UbhayatthÈpi 
ummattaka-ÈdikammikÈnaÑ anÈpatti. 
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 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ sikkhÈpadaÑ tisamuÔÔhÈnaÑ–kÈyacittato 
vÈcÈcittato kÈyavÈcÈcittato samuÔÔhÈti, kiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, 
sacittakaÑ, lokavajjaÑ, kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ, akusalacittaÑ, 
sukhamajjhattavedanÈhi dvivedanaÑ. SesaÑ uttÈnatthamevÈti. 
 

Dutiya-aniyatasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya 
 

AniyatavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

4. NissaggiyakaÓÔa 
 

1. CÊvaravagga    1. PaÔhamakathinasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

   TiÑsa nissaggiyÈ dhammÈ, ye vuttÈ samitÈvinÈ. 
   TesaÑ dÈni karissÈmi1, apubbapadavaÓÓanaÑ. 
 
 459. Tena samayena Buddho BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati Gotamake 
cetiye. Tena kho pana samayena BhagavatÈ bhikkh|naÑ ticÊvaraÑ 
anuÒÒÈtaÑ hotÊti ettha ticÊvaranti antaravÈsako, uttarÈsa~go, sa~ghÈÔÊti idaÑ 
cÊvarattayaÑ paribhuÒjituÑ anuÒÒÈtaÑ hoti. Yattha panetaÑ anuÒÒÈtaÑ, 
yadÈ ca anuÒÒÈtaÑ, yena ca kÈraÓena anuÒÒÈtaÑ, taÑ sabbaÑ 
CÊvarakkhandhake JÊvakavatthusmiÑ2 Ègatameva. AÒÒeneva ticÊvarena 
gÈmaÑ pavisantÊti yena vihÈre acchanti, nhÈnaÒca otaranti, tato aÒÒena, 
evaÑ divase divase nava cÊvarÈni dhÈrenti. 
 
 460. UppannaÑ hotÊti anupaÒÒattiyÈ dvÈraÑ dadamÈnaÑ 
paÔilÈbhavasena uppannaÑ hoti, no nipphattivasena3. 

 Œyasmato SÈriputtassa dÈtukÈmo hotÊti ÈyasmÈ kira Œnando 
“BhagavantaÑ ÔhapetvÈ aÒÒo evar|po guÓavisiÔÔho puggalo natthÊ”ti 
guÓabahumÈnena ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ atimamÈyati. So sadÈpi manÈpaÑ 
cÊvaraÑ labhitvÈ rajitvÈ kappabinduÑ datvÈ therasseva deti, purebhatte 
paÓÊtaÑ yÈgukhajjakaÑ vÈ piÓÉapÈtaÑ vÈ labhitvÈpi therasseva deti, 
pacchÈbhatte madhuphÈÓitÈdÊni labhitvÈpi therasseva deti, upaÔÔhÈkakulehi 
dÈrake nikkhÈmetvÈ pabbÈjetvÈpi therassa santike upajjhaÑ gÈhÈpetvÈ 
sayaÑ anusÈvanakammaÑ karoti. ŒyasmÈpi SÈriputto “pitu kattabbakiccaÑ 
nÈma jeÔÔhaputtassa bhÈro, taÑ mayÈ Bhagavato kattabbaÑ kiccaÑ Œnando 
karoti, ahaÑ ŒnandaÑ nissÈya appossukko viharituÑ labhÈmÊ”ti 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ ativiya mamÈyati, sopi manÈpaÑ cÊvaraÑ labhitvÈ 
Œnandattherasseva detÊti sabbaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KarissÈma (SÊ) 2. Vi 3. 377 piÔÔhe. 3. Nibbattivasena (Ka) 
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purimasadisameva. EvaÑ guÓabahumÈnena mamÈyanto tadÈ uppannampi 
taÑ cÊvaraÑ Èyasmato SÈriputtassa dÈtukÈmo hotÊti veditabbo. 

 NavamaÑ vÈ BhagavÈ divasaÑ dasamaÑ vÈti ettha pana sace bhaveyya 
“kathaÑ thero jÈnÈtÊ”ti. Bah|hi kÈraÓehi jÈnÈti. SÈriputtatthero kira 
janapadacÈrikaÑ pakkamanto ŒnandattheraÑ ÈpucchitvÈva pakkamati 
“ahaÑ ettakena nÈma kÈlena ÈgacchissÈmi, etthantare BhagavantaÑ mÈ 
pamajjÊ”ti. Sace sammukhÈ na Èpucchati, bhikkh| pesetvÈpi ÈpucchitvÈva 
gacchati. Sace aÒÒattha vassaÑ vasati, ye paÔhamataraÑ bhikkh| Ègacchanti, 
te evaÑ pahiÓati “mama vacanena Bhagavato ca pÈde sirasÈ vandatha, 
Œnandassa ca ÈrogyaÑ vatvÈ maÑ ‘asukadivase nÈma ÈgamissatÊ’ti 
vadathÈ”ti. SadÈ ca yathÈparicchinnadivaseyeva eti. ApicÈyasmÈ Œnando 
anumÈnenapi jÈnÈti “ettake divase BhagavatÈ viyogaÑ sahanto adhivÈsento 
ÈyasmÈ SÈriputto vasi, ito dÈni paÔÔhÈya asukaÑ nÈma divasaÑ na 
atikkamissati, addhÈ ÈgamissatÊ”ti. YesaÑ yesaÑ hi paÒÒÈ mahatÊ, tesaÑ 
tesaÑ Bhagavati pemaÒca gÈravo ca mahÈ hotÊti iminÈ nayenÈpi jÈnÈti. 
EvaÑ bah|hi kÈraÓehi jÈnÈti. TenÈha “navamaÑ vÈ BhagavÈ divasaÑ 
dasamaÑ vÈ”ti. EvaÑ vutte yasmÈ idaÑ sikkhÈpadaÑ paÓÓattivajjaÑ, na 
lokavajjaÑ, tasmÈ ÈyasmatÈ Œnandena vuttasadisameva1 paricchedaÑ 
karonto “atha kho BhagavÈ -pa- dhÈretun”ti. Sace pana therena addhamÈso 
vÈ mÈso vÈ uddiÔÔho abhavissa, sopi BhagavatÈ anuÒÒÈto assa. 
 
 462-3. NiÔÔhitacÊvarasminti yena kenaci niÔÔhÈnena niÔÔhite cÊvarasmiÑ, 
yasmÈ pana taÑ cÊvaraÑ karaÓenapi niÔÔhitaÑ hoti nassanÈdÊhipi, tasmÈssa 
padabhÈjane atthamattameva dassetuÑ “bhikkhuno cÊvaraÑ kataÑ vÈ 
hotÊ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha katanti s|cikammapariyosÈnena kataÑ, 
s|cikammapariyosÈnaÑ nÈma yaÑkiÒci s|ciyÈ kattabbaÑ 
pÈsapaÔÔagaÓÔhikapaÔÔapariyosÈnaÑ katvÈ s|ciyÈ paÔisÈmanaÑ. NaÔÔhanti 
corÈdÊhi haÔaÑ, etampi hi karaÓapalibodhassa niÔÔhitattÈ niÔÔhitanti vuccati. 
VinaÔÔhanti upacikÈdÊhi khÈyitaÑ. DaÉÉhanti agginÈ daÉÉhaÑ. CÊvarÈsÈ vÈ 
upacchinnÈti “asukasmiÑ nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. Vuttadivasameva (SÊ, SyÈ)
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kule cÊvaraÑ labhissÈmÊ”ti yÈ cÊvarÈsÈ uppannÈ hoti, sÈ vÈ upacchinnÈ, 
etesampi hi karaÓapalibodhasseva niÔÔhitattÈ niÔÔhitabhÈvo veditabbo. 

 UbbhatasmiÑ kathineti kathine ca ubbhatasmiÑ, etena dutiyassa 
palibodhassa abhÈvaÑ dasseti. TaÑ pana kathinaÑ yasmÈ aÔÔhasu vÈ 
mÈtikÈsu ekÈya antarubbhÈrena vÈ uddharÊyati, tenassa niddese “aÔÔhannaÑ 
mÈtikÈnan”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha “aÔÔhimÈ bhikkhave mÈtikÈ kathinassa 
ubbhÈrÈya pakkamanantikÈ niÔÔhÈnantikÈ sanniÔÔhÈnantikÈ nÈsanantikÈ 
savanantikÈ ÈsÈvacchedikÈ sÊmÈtikkantikÈ sahubbhÈrÈ”ti1 evaÑ aÔÔha 
mÈtikÈyo Kathinakkhandhake ÈgatÈ. AntarubbhÈropi “suÓÈtu me bhante 
saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho kathinaÑ uddhareyya, esÈ 
Òatti.  . SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho kathinaÑ uddharati, 
yassÈyasmato khamati kathinassa uddhÈro, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhÈseyya.  . UddhataÑ saÑghena kathinaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ 
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti2 evaÑ BhikkhunÊvibha~ge Ègato. Tattha yaÑ 
vattabbaÑ, taÑ ÈgataÔÔhÈneyeva vaÓÓayissÈma. Idha pana vuccamÈne PÈÄi 
ÈharitabbÈ hoti, atthopi vattabbo. Vuttopi ca na suviÒÒeyyo hoti, aÔÔhÈne 
vuttatÈya. 

 DasÈhaparamanti dasa ahÈni paramo paricchedo assÈti dasÈhaparamo, 
taÑ dasÈhaparamaÑ kÈlaÑ dhÈretabbanti attho. PadabhÈjane pana 
atthamattameva dassetuÑ “dasÈhaparamatÈ dhÈretabban”ti vuttaÑ. IdaÒhi 
vuttaÑ hoti “dasÈhaparamanti ettha yÈ dasÈhaparamatÈ dasÈhaparamabhÈvo, 
ayaÑ ettako kÈlo yÈva nÈtikkamati, tÈva dhÈretabban”ti. 

 AdhiÔÔhitavikappitesu apariyÈpannattÈ atirekaÑ cÊvaranti 
atirekacÊvaraÑ. Tenevassa padabhÈjane vuttaÑ “anadhiÔÔhitaÑ 
avikappitan”ti. 

 ChannaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataranti khomaÑ kappÈsikaÑ koseyyaÑ 
kambalaÑ sÈÓaÑ bha~ganti imesaÑ channaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ. Etena 
cÊvarassa jÈtiÑ dassetvÈ idÈni pamÈÓaÑ dassetuÑ “vikappanupagaÑ 
pacchiman”ti Èha. Tassa pamÈÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sa-ubbhÈrÈti (SyÈ, Ka) Vi 3. 353 piÔÔhe passitabbaÑ. 2. Vi 2. 377 piÔÔhe. 



222 VinayapiÔaka  

dÊghato dve vidatthiyo, tiriyaÑ vidatthi. TatrÈyaÑ PÈÄi “anujÈnÈmi 
bhikkhave ÈyÈmena aÔÔha~gulaÑ Sugata~gulena catura~gulavitthataÑ 
pacchimaÑ cÊvaraÑ vikappetun”ti1. 

 TaÑ atikkÈmayato nissaggiyaÑ pÈcittiyanti taÑ 
yathÈvuttajÈtippamÈÓaÑ cÊvaraÑ dasÈhaparamaÑ kÈlaÑ atikkÈmayato, 
etthantare yathÈ atirekacÊvaraÑ na hoti, tathÈ akubbato nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ, taÒca cÊvaraÑ nissaggiyaÑ hoti, pÈcittiyÈpatti cassa hotÊti attho. 
Atha vÈ nissajjanaÑ nissaggiyaÑ, pubbabhÈge kattabbassa 
vinayakammassetaÑ nÈmaÑ. Nissaggiyamassa atthÊti nissaggiyamicceva. 
KintaÑ? PÈcittiyaÑ. TaÑ atikkÈmayato sanissaggiyavinayakammaÑ2 
pÈcittiyaÑ hotÊti ayamettha attho. PadabhÈjane pana paÔhamaÑ tÈva 
atthavikappaÑ dassetuÑ “taÑ atikkÈmayato nissaggiyaÑ hotÊ”ti mÈtikaÑ 
ÔhapetvÈ “ekÈdase aruÓuggamane nissaggiyaÑ hoti, nissajjitabban”ti vuttaÑ. 
Puna yassa ca nissajjitabbaÑ, yathÈ ca nissajjitabbaÑ, taÑ dassetuÑ 
“saÑghassa vÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha ekÈdase aruÓuggamaneti ettha yaÑ 
divasaÑ cÊvaraÑ uppannaÑ, tassa yo aruÓo, so uppannadivasanissito, tasmÈ 
cÊvaruppÈdadivasena saddhiÑ ekÈdase aruÓuggamane nissaggiyaÑ hotÊti 
veditabbaÑ. Sacepi bah|ni ekajjhaÑ bandhitvÈ vÈ veÔhetvÈ vÈ ÔhapitÈni, 
ekÈva Èpatti. AbaddhÈveÔhitesu vatthugaÓanÈya Èpattiyo. 

 NissajjitvÈ Èpatti desetabbÈti kathaÑ desetabbÈ? YathÈ Khandhake 
vuttaÑ. KathaÒca tattha vuttaÑ? EvaÑ vuttaÑ “tena bhikkhave bhikkhunÈ 
saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vuÉÉhÈnaÑ 
bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ 
evamassa vacanÊyo ‘ahaÑ bhante itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno, taÑ 
paÔidesemÊ’ti”3. Idha pana sace ekaÑ cÊvaraÑ hoti “ekaÑ nissaggiyaÑ 
pÈcittiyan”ti vattabbaÑ. Sace dve, “dve”ti vattabbaÑ. Sace bah|ni, 
“sambahulÈnÊ”ti vattabbaÑ. Nissajjanepi sace ekaÑ, yathÈpÈÄimeva “idaÑ 
me bhante cÊvaran”ti vattabbaÑ. Sace dve vÈ bah|ni vÈ, “imÈni me bhante 
cÊvarÈni dasÈhÈtikkantÈni nissaggiyÈni, imÈnÈhaÑ saÑghassa nissajjÈmÊ”ti 
vattabbaÑ. PÈÄiÑ vattuÑ asakkontena aÒÒathÈpi vattabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 412 piÔÔhe. 2. SahanissaggiyavinayakammaÑ (Ka) 3. Vi 4. 235 piÔÔhe. 
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 Byattena bhikkhunÈ paÔibalena Èpatti paÔiggahetabbÈti Khandhake 

vuttanayeneva paÔiggahetabbÈ. EvaÒhi tattha vuttaÑ “byattena bhikkhunÈ 

paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo– 

SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu ÈpattiÑ sarati 

vivarati uttÈniÑ karoti deseti, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ 

itthannÈmassa bhikkhuno ÈpattiÑ paÔiggaÓheyyanti. 

 Tena vattabbo ‘passasÊ’ti. Œma passÈmÊti. ŒyatiÑ saÑvareyyÈsÊ”ti1. 

DvÊsu pana sambahulÈsu vÈ purimanayeneva vacanabhedo ÒÈtabbo. 

 CÊvaradÈnepi “saÑgho imaÑ cÊvaraÑ, imÈni cÊvarÈnÊ”ti vatthuvasena 

vacanabhedo veditabbo. GaÓassa ca puggalassa ca nissajjanepi eseva nayo. 

 ŒpattidesanÈpaÔiggahaÓesu panettha ayaÑ PÈÄi–“tena bhikkhave 

bhikkhunÈ sambahule bhikkh| upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ katvÈ 

vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ 

paggahetvÈ evamassu vacanÊyÈ ‘ahaÑ bhante itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno, 

taÑ paÔidesemÊ’ti”. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena te bhikkh| ÒÈpetabbÈ– 

SuÓantu me ÈyasmantÈ, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu ÈpattiÑ sarati 

vivarati uttÈniÑ karoti deseti, yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, ahaÑ 

itthannÈmassa bhikkhuno ÈpattiÑ paÔiggaÓheyyanti. 

 Tena vattabbo “passasÊ”ti. Œma passÈmÊti. ŒyatiÑ saÑvareyyÈsÊti. 

 Tena bhikkhunÈ ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 

karitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ 

Èvuso itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno, taÑ paÔidesemÊti. Tena vattabbo 

‘passasÊ’ti. Œma passÈmÊti. ŒyatiÑ saÑvareyyÈsÊ”ti2. 

______________________________________________________________ 
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Tattha purimanayeneva ÈpattiyÈ nÈmaggahaÓaÑ, vacanabhedo ca veditabbo. 

 YathÈ ca gaÓassa nissajjane, evaÑ dvinnaÑ nissajjanepi PÈÄi veditabbÈ. 
Yadi hi viseso bhaveyya, yatheva “anujÈnÈmi bhikkhave tiÓÓannaÑ 
pÈrisuddhi-uposathaÑ kÈtuÑ, evaÒca pana bhikkhave kÈtabbo. Byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena te bhikkh| ÒÈpetabbÈ”ti-ÈdinÈ nayena “tiÓÓannaÑ 
pÈrisuddhi-uposathaÑ kÈtun”ti vatvÈ puna “anujÈnÈmi bhikkhave dvinnaÑ 
pÈrisuddhi-uposathaÑ kÈtuÑ, evaÒca pana bhikkhave kÈtabbo. Therena 
bhikkhunÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gan”ti-ÈdinÈ1 nayena visuÑyeva dvinnaÑ 
pÈrisuddhi-uposatho vutto, evamidhÈpi visuÑ PÈÄiÑ vadeyya, yasmÈ pana 
natthi, tasmÈ avatvÈ gatoti gaÓassa vuttÈ PÈÄiyevettha PÈÄi. 

 ŒpattipaÔiggahaÓe pana ayaÑ viseso, yathÈ gaÓassa nissajjitvÈ ÈpattiyÈ 
desiyamÈnÈya ÈpattipaÔiggÈhako bhikkhu ÒattiÑ Ôhapeti, evaÑ aÔÔhapetvÈ 
dvÊsu aÒÒatarena yathÈ ekapuggalo paÔiggaÓhÈti, evaÑ Èpatti 
paÔiggahetabbÈ. DvinnaÑ hi ÒattiÔÔhapanÈ nÈma natthi, yadi siyÈ, dvinnaÑ 
pÈrisuddhi-uposathaÑ visuÑ na vadeyya. 

 NissaÔÔhacÊvaradÈnepi yathÈ “imaÑ cÊvaraÑ Èyasmato dammÊ”ti eko 
vadati, evaÑ “imaÑ mayaÑ cÊvaraÑ Èyasmato demÈ”ti vattuÑ vaÔÔati. Ito 
garukatarÈni hi ÒattidutiyakammÈnipi “apaloketvÈ kÈtabbÈnÊ”ti vuttÈni atthi, 
tesaÑ etaÑ anulomaÑ. NissaÔÔhacÊvaraÑ pana dÈtabbameva, adÈtuÑ na 
kabbhati, vinayakammamattaÒhetaÑ. Na taÑ tena saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ 
puggalassa vÈ dinnameva hotÊti. 
 
 468. DasÈhÈtikkante atikkantasaÒÒÊti dasÈhaÑ atikkante cÊvare 
“atikkantaÑ idan”ti evaÑsaÒÒÊ, dasÈhe vÈ atikkante “atikkanto dasÈho”ti 
evaÑsaÒÒÊ. NissaggiyaÑ pÈcittiyanti na idha saÒÒÈ rakkhati. Yopi2 
evaÑsaÒÒÊ, tassapi taÑ cÊvaraÑ nissaggiyaÑ, pÈcittiyÈpatti ca. 
SanissaggiyavinayakammaÑ vÈ pÈcittiyanti ubhopi atthavikappÈ yujjanti. 
Esa nayo sabbattha. 
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 Avissajjite vissajjitasaÒÒÊti kassaci adinne apariccatte “pariccattaÑ 
mayÈ”ti evaÑsaÒÒÊ. 

 AnaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊti attano cÊvarena saddhiÑ bah|ni aÒÒesaÑ cÊvarÈni 
ekato ÔhapitÈni corÈ haranti. Tatresa attano cÊvare anaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊ hoti. 
Esa nayo avinaÔÔhÈdÊsupi. 

 Avilutteti ettha pana gabbhaÑ bhinditvÈ pasayhÈvahÈravasena avilutteti 
veditabbaÑ.  

 AnissajjitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassÈti sakiÑnivatthaÑ vÈ sakiÑ 
pÈrutaÑ vÈ kÈyato amocetvÈ divasampi vicarati, ekÈva Èpatti. MocetvÈ 
mocetvÈ nivÈseti vÈ pÈrupati vÈ, payoge payoge dukkaÔaÑ. DunnivatthaÑ 
vÈ duppÈrutaÑ vÈ saÓÔhapentassa anÈpatti. AÒÒassa taÑ paribhuÒjatopi 
anÈpatti, “anÈpatti aÒÒena kataÑ paÔilabhitvÈ paribhuÒjatÊ”ti1 
ÈdivacanaÒcettha sÈdhakaÑ. Anatikkante atikkantasaÒÒino, vematikassa ca 
dukkaÔaÑ paribhogaÑ sandhÈya vuttaÑ. 
 
 469. AnÈpatti antodasÈhaÑ adhiÔÔheti, vikappetÊti ettha pana 
adhiÔÔhÈnupagaÑ, vikappanupagaÒca veditabbaÑ. TatrÈyaÑ PÈÄi–atha kho 
bhikkh|naÑ etadahosi “yÈni tÈni BhagavatÈ anuÒÒÈtÈni ‘ticÊvaran’ti vÈ 
‘vassikasÈÔikÈ’ti vÈ ‘nisÊdanan’ti vÈ ‘paccattharaÓan’ti vÈ 
‘kaÓÉuppaÔicchÈdÊ’ti vÈ ‘mukhapuÒchanacoÄan’ti vÈ ‘parikkhÈracoÄan’ti vÈ, 
sabbÈni tÈni adhiÔÔhÈtabbÈni nu kho, udÈhu vikappetabbÈnÊ”ti. Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

AnujÈnÈmi bhikkhave ticÊvaraÑ adhiÔÔhÈtuÑ, na vikappetuÑ, 
vassikasÈÔikaÑ vassÈnaÑ2 cÈtumÈsaÑ adhiÔÔhÈtuÑ, tato 
paraÑvikappetuÑ, nisÊdanaÑ adhiÔÔhÈtuÑ, na vikappetuÑ, 
paccattharaÓaÑ adhiÔÔhÈtuÑ, na vikappetuÑ, kaÓÉuppaÔicchÈdiÑ yÈva 
ÈbÈdhÈ adhiÔÔhÈtuÑ, tato paraÑ vikappetuÑ, mukhapuÒchanacoÄaÑ 
adhiÔÔhÈtuÑ, na vikappetuÑ, parikkhÈracoÄaÑ adhiÔÔhÈtuÑ, na 
vikappetunti3. 
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 Tattha ticÊvaraÑ adhiÔÔhahantena rajitvÈ kappabinduÑ datvÈ 
pamÈÓayuttameva adhiÔÔhÈtabbaÑ. Tassa pamÈÓaÑ ukkaÔÔhaparicchedena 
SugatacÊvarato |nakaÑ vaÔÔati, lÈmakaparicchedena sa~ghÈÔiyÈ, 
uttarÈsa~gassa ca dÊghato muÔÔhipaÒcakaÑ, tiriyaÑ muÔÔhittikaÑ pamÈÓaÑ 
vaÔÔati. AntaravÈsako dÊghato muÔÔhipaÒcako, tiriyaÑ dvihatthopi vaÔÔati. 
PÈrupanenapi hi sakkÈ nÈbhiÑ paÔicchÈdetunti. VuttappamÈÓato pana 
atirekaÑ, |nakaÒca “parikkhÈracoÄan”ti adhiÔÔhÈtabbaÑ. 

 Tattha yasmÈ “dve cÊvarassa adhiÔÔhÈnÈ kÈyena vÈ adhiÔÔheti, vÈcÈya vÈ 
adhiÔÔhetÊ”ti1 vuttaÑ, tasmÈ purÈÓasa~ghÈÔiÑ “imaÑ sa~ghÈÔiÑ 
paccuddharÈmÊ”ti paccuddharitvÈ navaÑ sa~ghÈÔiÑ2 hatthena gahetvÈ 
“imaÑ sa~ghÈÔiÑ adhiÔÔhÈmÊ”ti cittena ÈbhogaÑ katvÈ kÈyavikÈraÑ 
karontena kÈyena adhiÔÔhÈtabbÈ. IdaÑ kÈyena adhiÔÔhÈnaÑ, taÑ yena kenaci 
sarÊrÈvayavena aphusantassa na vaÔÔati. VÈcÈya adhiÔÔhÈne pana vacÊbhedaÑ 
katvÈ vÈcÈya adhiÔÔhÈtabbÈ. Tatra duvidhaÑ adhiÔÔhÈnaÑ–sace hatthapÈse 
hoti “imaÑ sa~ghÈÔiÑ adhiÔÔhÈmÊ”ti vÈcÈ bhinditabbÈ. Atha antogabbhe vÈ 
uparipÈsÈde vÈ sÈmantavihÈre vÈ hoti, ÔhapitaÔÔhÈnaÑ sallakkhetvÈ “etaÑ 
sa~ghÈÔiÑ adhiÔÔhÈmÊ”ti vÈcÈ bhinditabbÈ. Esa nayo uttarÈsa~ge 
antaravÈsake ca. NÈmamattameva hi viseso. TasmÈ sabbÈni sa~ghÈÔiÑ 
uttarÈsa~gaÑ antaravÈsakanti evaÑ attano nÈmeneva adhiÔÔhÈtabbÈni. Sace 
adhiÔÔhahitvÈ Ôhapitavatthehi sa~ghÈÔi-ÈdÊni karoti, niÔÔhite rajane ca kappe 
ca “imaÑ paccuddharÈmÊ”ti paccuddharitvÈ puna adhiÔÔhÈtabbÈni. 
AdhiÔÔhitena pana saddhiÑ mahantatarameva dutiyapaÔÔaÑ vÈ khaÓÉaÑ vÈ 
saÑsibbantena puna adhiÔÔhÈtabbameva. Same vÈ khuddake vÈ 
adhiÔÔhÈnakiccaÑ natthi. 

 TicÊvaraÑ pana parikkhÈracoÄaÑ adhiÔÔhÈtuÑ vaÔÔati na vaÔÔatÊti? 
MahÈpadumatthero kirÈha “ticÊvaraÑ ticÊvarameva adhiÔÔhÈtabbaÑ. Sace 
parikkhÈracoÄÈdhiÔÔhÈnaÑ labheyya, udositasikkhÈpade parihÈro niratthako 
bhaveyyÈ”ti. EvaÑ vutte kira avasesÈ bhikkh| ÈhaÑsu “parikkhÈracoÄampi 
BhagavatÈva adhiÔÔhÈtabbanti vuttaÑ tasmÈ vaÔÔatÊ”ti. MahÈpaccariyampi 
vuttaÑ “parikkhÈracoÄaÑ nÈma pÈÔekkaÑ nidhÈnamukhametanti 
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ticÊvaraÑ ‘parikkhÈracoÄan’ti adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔati. 
UdositasikkhÈpade pana ticÊvaraÑ adhiÔÔhahitvÈ pariharantassa parihÈro 
vutto”ti. Ubhatovibha~gabhÈÓako PuÓÓavÈlikavÈsÊ MahÈtissattheropi kira 
Èha “mayaÑ pubbe mahÈtherÈnaÑ assumha araÒÒavÈsino bhikkh| 
rukkhasusirÈdÊsu cÊvaraÑ ÔhapetvÈ padhÈnaÑ padahanatthÈya gacchanti. 
SÈmantavihÈre dhammasavanatthÈya gatÈnaÒca nesaÑ s|riye uÔÔhite 
sÈmaÓerÈ vÈ daharabhikkh| vÈ pattacÊvaraÑ gahetvÈ gacchanti, tasmÈ 
sukhaparibhogatthaÑ ticÊvaraÑ ‘parikkhÈracoÄan’ti adhiÔÔhÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. 
MahÈpaccariyampi vuttaÑ “pubbe ÈraÒÒikÈ bhikkh| abaddhasÊmÈyaÑ 
dupparihÈranti ticÊvaraÑ parikkhÈracoÄameva adhiÔÔhahitvÈ 
paribhuÒjiÑs|”ti. 

 VassikasÈÔikÈ anatirittappamÈÓÈ nÈmaÑ gahetvÈ vuttanayeneva cattÈro 
vassike mÈse adhiÔÔhÈtabbÈ, tato paraÑ paccuddharitvÈ vikappetabbÈ. 
VaÓÓabhedamattarattÈpi cesÈ vaÔÔati. Dve pana na vaÔÔanti. NisÊdanaÑ 
vuttanayena adhiÔÔhÈtabbameva, taÒca kho pamÈÓayuttaÑ ekameva, dve na 
vaÔÔanti. PaccattharaÓampi adhiÔÔhÈtabbameva, taÑ pana mahantampi vaÔÔati, 
ekampi vaÔÔati, bah|nipi vaÔÔanti. NÊlampi pÊtakampi sadasampi 
pupphadasampÊti sabbappakÈraÑ vaÔÔati. SakiÑ adhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhitameva 
hoti. KaÓÉuppaÔicchÈdi yÈva ÈbÈdho atthi, tÈva pamÈÓikÈ adhiÔÔhÈtabbÈ. 
ŒbÈdhe v|pasante paccuddharitvÈ vikappetabbÈ, ekÈva vaÔÔati. 
MukhapuÒchanacoÄaÑ adhiÔÔhÈtabbameva, yÈva ekaÑ dhovÊyati, tÈva aÒÒaÑ 
paribhogatthÈya icchitabbanti dve vaÔÔanti. Apare pana therÈ 
“nidhÈnamukhametaÑ bah|nipi vaÔÔantÊ”ti vadanti. ParikkhÈracoÄe gaÓanÈ 
natthi, yattakaÑ icchati, tattakaÑ adhiÔÔhÈtabbameva. ThavikÈpi 
parissÈvanampi vikappanupagaÑ pacchimacÊvarappamÈÓaÑ 
“parikkhÈracoÄan”ti adhiÔÔhÈtabbameva. Bah|ni ekato katvÈ “imÈni cÊvarÈni 
parikkhÈracoÄÈni adhiÔÔhÈmÊ”ti adhiÔÔhÈtumpi vaÔÔatiyeva. 
Bhesajjanavakamma mÈtÈpitu-ÈdÊnaÑ1 atthÈya Ôhapentenapi 
adhiÔÔhÈtabbameva. MahÈpaccariyaÑ pana “anÈpattÊ”ti vuttaÑ. MaÒcabhisi 
pÊÔhakabhisi bimbohanaÑ pÈvÈro kojavoti etesu pana 
senÈsanaparikkhÈratthÈya dinnapaccattharaÓe ca adhiÔÔhÈnakiccaÑ 
natthiyeva. 

 AdhiÔÔhitacÊvaraÑ pana paribhuÒjato kathaÑ adhiÔÔhÈnaÑ vijahatÊti? 
AÒÒassa dÈnena, acchinditvÈ gahaÓena, vissÈsaggÈhena, hÊnÈyÈvattanena, 
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sikkhÈpaccakkhÈnena, kÈlaÑkiriyÈya, li~gaparivattanena, paccuddharaÓena, 
chiddabhÈvenÈti imehi navahi kÈraÓehi vijahati. Tattha purimehi aÔÔhahi 
sabbacÊvarÈni adhiÔÔhÈnaÑ vijahanti, chiddabhÈvena pana ticÊvarasseva 
sabba-aÔÔhakathÈsu adhiÔÔhÈnavijahanaÑ vuttaÑ, taÒca 
nakhapiÔÔhippamÈÓena chiddena. Tattha na khapiÔÔhippamÈÓaÑ 
kaniÔÔha~gulinakhavasena veditabbaÑ, chiddaÒca vinibbiddhachiddameva. 
Chiddassa hi abbhantare ekatantu cepi acchinno hoti, rakkhati. Tattha 
sa~ghÈÔiyÈ ca uttarÈsa~gassa ca dÊghantato vidatthippamÈÓassa, tiriyantato 
aÔÔha~gulappamÈÓassa padesassa orato chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ bhindati, 
parato na bhindati. AntaravÈsakassa pana dÊghantato vidatthippamÈÓasseva 
tiriyantato catura~gulappamÈÓassa padesassa orato chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ 
bhindati, parato na bhindati. TasmÈ jÈte chidde taÑ cÊvaraÑ 
atirekacÊvaraÔÔhÈne tiÔÔhati, s|cikammaÑ katvÈ puna adhiÔÔhÈtabbaÑ. 
MahÈsumatthero panÈha “pamÈÓacÊvarassa yattha katthaci chiddaÑ 
adhiÔÔhÈnaÑ bhindati, mahantassa pana pamÈÓato bahi chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ 
na bhindati, antojÈtaÑ bhindatÊ”ti. KaravÊkatissatthero Èha “khuddakaÑ 
mahantaÑ na pamÈÓaÑ, dve cÊvarÈni pÈrupantassa vÈmahatthe sa~gharitvÈ1 
ÔhapitaÔÔhÈne chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ na bhindati, orabhÈge bhindati. 
AntaravÈsakassapi ovaÔÔikaÑ karontena sa~gharitaÔÔhÈne chiddaÑ na 
bhindati, tato oraÑ bhindatÊ”ti. AndhakaÔÔhakathÈyaÑ pana ticÊvare 
MahÈsumatthera vÈdaÑ pamÈÓaÑ katvÈ uttaripi idaÑ vuttaÑ 
“pacchimappamÈÓaÑ adhiÔÔhÈnaÑ rakkhatÊ”ti. ParikkhÈracoÄe dÊghaso 
aÔÔha~gule Sugata~gulena tiriyaÑ catura~gule yattha katthaci chiddaÑ 
adhiÔÔhÈnaÑ vijahati. Mahante coÄe tato parena chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ na 
vijahati. Esa nayo sabbesu adhiÔÔhÈtabbakesu cÊvares|ti. 

 Tattha yasmÈ sabbesampi adhiÔÔhÈtabbakacÊvarÈnaÑ 
vikappanupagapacchimappamÈÓato aÒÒaÑ2 pacchimappamÈÓaÑ nÈma 
natthi. YaÒhi nisÊdanakaÓÉuppaÔicchÈdivassikasÈÔikÈnaÑ pamÈÓaÑ vuttaÑ, 
taÑ ukkaÔÔhaÑ, tato uttari paÔisiddhattÈ, na pacchimaÑ, tato heÔÔhÈ 
appaÔisiddhattÈ. TicÊvarassÈpi SugatacÊvarappamÈÓato |nakattaÑ 
ukkaÔÔhappamÈÓameva. PacchimaÑ pana visuÑ sutte vuttaÑ natthi. 
MukhapuÒchanapaccattharaÓaparikkhÈracoÄÈnaÑ ukkaÔÔhaparicchedo 
natthiyeva. Vikappanupagapacchimena pana pacchimaparicchedo vutto. 
TasmÈ yaÑ tÈva 
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AndhakaÔÔhakathÈyaÑ “pacchimappamÈÓaÑ adhiÔÔhÈnaÑ rakkhatÊ”ti vatvÈ 
tattha parikkhÈracoÄasseva Sugata~gulena 
aÔÔha~gulacatura~gulapacchimappamÈÓaÑ dassetvÈ itaresaÑ ticÊvarÈdÊnaÑ 
muÔÔhipaÒcakÈdipabhedaÑ pacchimappamÈÓaÑ sandhÈya “esa nayo sabbesu 
adhiÔÔhÈtabbakesu cÊvares|”ti vuttaÑ, taÑ na sameti. 

 KaravÊkatissattheravÈdepi dÊghantatoyeva chiddaÑ dassitaÑ, tiriyantato 
na dassitaÑ, tasmÈ so aparicchinno. MahÈsumattheravÈde “pamÈÓacÊvarassa 
yattha katthaci chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ bhindati, mahantassa pana pamÈÓato 
bahi chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ na bhindatÊ”ti vuttaÑ. IdaÑ pana na vuttaÑ 
“idaÑ nÈma pamÈÓacÊvaraÑ, ito uttari mahantaÑ cÊvaran”ti. Apicettha 
ticÊvarÈdÊnaÑ muÔÔhipaÒcakÈdibhedaÑ pacchimappamÈÓanti adhippetaÑ. 
Tattha yadi pacchimappamÈÓato bahi chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ na bhindeyya, 
ukkaÔÔhapattassÈpi majjhimapattassa vÈ omakappamÈÓato bahi chiddaÑ 
adhiÔÔhÈnaÑ na bhindeyya, na ca na bhindati. TasmÈ ayampi vÈdo 
aparicchinno. 

 Yo panÈyaÑ sabbapaÔhamo AÔÔhakathÈvÈdo, ayamevettha pamÈÓaÑ. 
KasmÈ? ParicchedasabbhÈvato. TicÊvarassa hi pacchimappamÈÓaÒca 
chiddappamÈÓaÒca chidduppattidesappamÈÓaÒca sabba-aÔÔhakathÈsuyeva1 
paricchinditvÈ vuttaÑ, tasmÈ sveva vÈdo pamÈÓaÑ. AddhÈ hi so Bhagavato 
adhippÈyaÑ anugantvÈ vutto. Itaresu pana neva paricchedo atthi, na 
pubbÈparaÑ sametÊti. 

 Yo pana dubbalaÔÔhÈne paÔhamaÑ aggaÄaÑ datvÈ pacchÈ 
dubbalaÔÔhÈnaÑ chinditvÈ apaneti, adhiÔÔhÈnaÑ na bhijjati. 
MaÓÉalaparivattanepi eseva nayo.  
DupaÔÔassa ekasmiÑ paÔale chidde vÈ jÈte gaÄite vÈ adhiÔÔhÈnaÑ na bhijjati. 
KhuddakaÑ cÊvaraÑ mahantaÑ karoti, mahantaÑ vÈ khuddakaÑ karoti, 
adhiÔÔhÈnaÑ na bhijjati. Ubho koÔiyo majjhe karonto sace paÔhamaÑ 
chinditvÈ pacchÈ ghaÔeti, adhiÔÔhÈnaÑ bhijjati. Atha ghaÔetvÈ chindati, na 
bhijjati. Rajakehi dhovÈpetvÈ setaÑ kÈrÈpentassÈpi adhiÔÔhÈnaÑ 
adhiÔÔhÈnamevÈti. AyaÑ tÈva antodasÈhaÑ adhiÔÔheti, vikappetÊti ettha 
adhiÔÔhÈne vinicchayo. 
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 Vikappane pana dve vikappanÈ sammukhÈvikappanÈ ca 
parammukhÈvikappanÈ ca. KathaÑ sammukhÈvikappanÈ hotÊti? CÊvarÈnaÑ 
ekabahubhÈvaÑ, sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ “imaÑ cÊvaranti vÈ, 
imÈni cÊvarÈnÊti vÈ, etaÑ cÊvaranti vÈ, etÈni cÊvarÈnÊti vÈ tuyhaÑ 
vikappemÊ”ti vattabbaÑ, ayamekÈ sammukhÈvikappanÈ. EttÈvatÈ nidhetuÑ 
vaÔÔati, paribhuÒjituÑ pana vissajjetuÑ vÈ adhiÔÔhÈtuÑ vÈ na vaÔÔati. 
“MayhaÑ santakaÑ, mayhaÑ santakÈni paribhuÒja vÈ vissajjehi vÈ 
yathÈpaccayaÑ vÈ karohÊ”ti evaÑ pana vutte paccuddhÈro nÈma hoti. Tato 
pabhuti paribhogÈdayopi vaÔÔanti. 

 Aparopi nayo tatheva cÊvarÈnaÑ ekabahubhÈvaÑ, 
sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ tasseva bhikkhuno santike “imaÑ cÊvaranti 
vÈ, imÈni cÊvarÈnÊti vÈ, etaÑ cÊvaranti vÈ, etÈni cÊvarÈnÊti vÈ vatvÈ paÒcasu 
sahadhammikesu aÒÒatarassa attanÈ1 abhirucitassa yassa kassaci nÈmaÑ 
gahetvÈ tissassa bhikkhuno vikappemÊti vÈ, tissÈya bhikkhuniyÈ, 
sikkhamÈnÈya, tissassa sÈmaÓerassa, tissÈya sÈmaÓeriyÈ vikappemÊ”ti vÈ 
vattabbaÑ. AyaÑ aparÈpi sammukhÈvikappanÈ. EttÈvatÈ nidhetuÑ vaÔÔati, 
paribhogÈdÊsu pana ekampi na vaÔÔati. Tena pana bhikkhunÈ “tissassa 
bhikkhuno santakaÑ -pa- tissÈya sÈmaÓeriyÈ santakaÑ paribhuÒja vÈ 
vissajjehi vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karohÊ”ti vutte paccuddhÈro nÈma hoti. Tato 
pabhuti paribhogÈdayopi vaÔÔanti. 

 KathaÑ parammukhÈvikappanÈ hotÊti? CÊvarÈnaÑ tatheva 
ekabahubhÈvaÑ, sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ “imaÑ cÊvaranti vÈ, 
imÈni cÊvarÈnÊti vÈ, etaÑ cÊvaranti vÈ, etÈni cÊvarÈnÊti vÈ vatvÈ tuyhaÑ 
vikappanatthÈya dammÊ”ti vattabbaÑ. Tena vattabbo “ko te mitto vÈ 
sandiÔÔho vÈ”ti2. Tato itarena purimanayeneva “tisso bhikkh|ti vÈ -pa- tissÈ 
sÈmaÓerÊ”ti vÈ vattabbaÑ. Puna tena bhikkhunÈ “ahaÑ tissassa bhikkhuno 
dammÊti vÈ -pa- tissÈya sÈmaÓeriyÈ dammÊ”ti vÈ vattabbaÑ. AyaÑ 
parammukhÈvikappanÈ. EttÈvatÈ nidhetuÑ vaÔÔati. ParibhogÈdÊsu pana 
ekampi na vaÔÔati. Tena pana bhikkhunÈ dutiyasammukhÈvikappanÈyaÑ 
vuttanayeneva “itthannÈmassa santakaÑ paribhuÒja vÈ vissajjehi vÈ 
yathÈpaccayaÑ vÈ karohÊ”ti vutte paccuddhÈro nÈma hoti. Tato pabhuti 
paribhogÈdayopi vaÔÔanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Attano (SÊ) 2. SandiÔÔho vÈ sambhatto vÈti (SyÈ, Ka) 
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 DvinnaÑ vikappanÈnaÑ kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ? SammukhÈvikappanÈya 
sayaÑ vikappetvÈ parena paccuddharÈpeti. ParammukhÈvikappanÈya 
pareneva vikappÈpetvÈ pareneva paccuddharÈpeti, idamettha nÈnÈkaraÓaÑ. 
Sace pana yassa vikappeti, so paÒÒattikovido na hoti, na jÈnÈti 
paccuddharituÑ1, taÑ cÊvaraÑ gahetvÈ aÒÒassa byattassa santikaÑ gantvÈ 
puna vikappetvÈ paccuddharÈpetabbaÑ. VikappitavikappanÈ nÈmesÈ vaÔÔati. 
AyaÑ “vikappetÊ”ti imasmiÑ pade vinicchayo. 

 “AnujÈnÈmi bhikkhave ticÊvaraÑ adhiÔÔhÈtuÑ na vikappetun”ti-
Èdivacanato ca idaÑ “vikappetÊ”ti avisesena vuttavacanaÑ viruddhaÑ viya 
dissati, na ca viruddhaÑ TathÈgatÈ bhÈsanti. TasmÈ evamassa attho 
veditabbo–ticÊvaraÑ ticÊvarasa~khepeneva pariharato adhiÔÔhÈtumeva 
anujÈnÈmi, na vikappetuÑ. VassikasÈÔikaÑ pana cÈtumÈsato paraÑ 
vikappetumeva, na adhiÔÔhÈtuÑ. EvaÒca sati yo ticÊvare ekena cÊvarena 
vippavasitukÈmo hoti, tassa ticÊvarÈdhiÔÔhÈnaÑ paccuddharitvÈ 
vippavÈsasukhatthaÑ vikappanÈya okÈso dinno hoti. DasÈhÈtikkame ca 
anÈpattÊti. EtenupÈyena sabbattha vikappanÈya appaÔisiddhabhÈvo veditabbo. 

 VissajjetÊti aÒÒassa deti. KathaÑ pana dinnaÑ hoti? KathaÑ gahitaÑ? 
“ImaÑ tuyhaÑ demi dadÈmi dajjÈmi oÓojemi pariccajÈmi vissajjÈmi 
nissajjÈmÊ”ti vÈ “itthannÈmassa demi -pa- nissajjÈmÊ”ti vÈ vadati, 
sammukhÈpi parammukhÈpi dinnaÑyeva hoti. “TuyhaÑ gaÓhÈhÊ”ti vutte 
“mayhaÑ gaÓhÈmÊ”ti vadati, sudinnaÑ, suggahitaÒca. “Tava santakaÑ 
karohi, tava santakaÑ hotu, tava santakaÑ karissasÊ”ti2 vutte “mama 
santakaÑ karomi, mama santakaÑ hotu, mama santakaÑ karissÈmÊ”ti 
vadati, duddinnaÑ, duggahitaÒca. Neva dÈtÈ dÈtuÑ jÈnÈti, na itaro gahetuÑ. 
Sace pana “tava santakaÑ karohÊ”ti vutte “sÈdhu bhante mayhaÑ gaÓhÈmÊ”ti 
gaÓhÈti, suggahitaÑ. Sace pana eko “gaÓhÈhÊ”ti vadati, itaro “na gaÓhÈmÊ”ti, 
puna so “dinnaÑ mayÈ tuyhaÑ, gaÓhÈhÊ”ti vadati, itaropi “na mayhaÑ 
iminÈ attho”ti vadati. Tato purimopi “mayÈ dinnan”ti dasÈhaÑ atikkÈmeti, 
pacchimopi “mayÈ paÔikkhittan”ti. Kassa ÈpattÊti? Na kassaci Èpatti. Yassa 
pana ruccati, tena adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjitabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaccuddharitvÈ (Ka) 2. KÈrÈpehÊti (Ka) 
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 Yo pana adhiÔÔhÈne vematiko, tena kiÑ kÈtabbaÑ? VematikabhÈvaÑ 
ÈrocetvÈ sace anadhiÔÔhitaÑ bhavissati, evaÑ me kappiyaÑ hotÊti vatvÈ 
vuttanayeneva nissajjitabbaÑ. Na hi evaÑ jÈnÈpetvÈ vinayakammaÑ 
karontassa musÈvÈdo hoti. Keci pana “ekena bhikkhunÈ vissÈsaÑ gahetvÈ 
puna dinnaÑ vaÔÔatÊ”ti vadanti. TaÑ na yujjati. Na hi tassetaÑ 
vinayakammaÑ, nÈpi taÑ ettakena aÒÒaÑ vatthu hoti. 

 NassatÊti-Èdi uttÈnatthameva. Yo na dadeyya, Èpatti dukkaÔassÈti ettha 
“mayhaÑ dinnaÑ iminÈ”ti imÈya saÒÒÈya na dentassa dukkaÔaÑ. Tassa 
santakabhÈvaÑ pana ÒatvÈ lesena acchindanto bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ 
kÈretabboti. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ sikkhÈpadaÑ kathinasamuÔÔhÈnaÑ nÈma–
kÈyavÈcÈto ca kÈyavÈcÈcittato ca samuÔÔhÈti, anadhiÔÔhÈnena ca 
avikappanena ca Èpajjanato akiriyaÑ, saÒÒÈya abhÈvepi na muccati, 
ajÈnantopi ÈpajjatÊti nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, paÓÓattivajjaÑ, 
kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

PaÔhamakathinasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. UdositasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 471. Tena samayena Buddho BhagavÈti UdositasikkhÈpadaÑ1. Tattha 
santaruttarenÈti antaranti antaravÈsako vuccati. Uttaranti uttarÈsa~go, saha 
antarena uttaraÑ santaruttaraÑ, tena santaruttarena, saha antaravÈsakena 
uttarÈsa~genÈti attho. KaÓÓakitÈnÊti sedena phuÔÔhokÈsesu 
saÒjÈtakÈÄasetamaÓÉalÈni. Addasa kho ÈyasmÈ Œnando senÈsanacÈrikaÑ 
ÈhiÓÉantoti thero kira Bhagavati divÈ paÔisallÈnatthÈya GandhakuÔiÑ 
paviÔÔhe taÑ okÈsaÑ labhitvÈ dunnikkhittÈni dÈrubhaÓÉamattikÈbhaÓÉÈni 
paÔisÈmento asammaÔÔhaÔÔhÈnaÑ sammajjanto gilÈnehi bhikkh|hi saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ karonto tesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. UddositasikkhÈpadaÑ (SÊ, SyÈ) 
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bhikkh|naÑ senÈsanaÔÔhÈnaÑ sampatto addasa. Tena vuttaÑ “addasa kho 
ÈyasmÈ Œnando senÈsanacÈrikaÑ ÈhiÓÉanto”ti. 
 
 473. AvippavÈsasammutiÑ dÈtunti avippavÈse sammuti 
avippavÈsasammuti, avippavÈsÈya vÈ sammuti avippavÈsasammuti. Ko 
panettha ÈnisaÑso? Yena cÊvarena vippavasati, taÑ nissaggiyaÑ na hoti, 
ÈpattiÒca nÈpajjati. KittakaÑ kÈlaÑ? MahÈsumatthero tÈva Èha “yÈva rogo 
na v|pasamati, v|pasante pana roge sÊghaÑ cÊvaraÔÔhÈnaÑ Ègantabban”ti. 
MahÈpadumatthero Èha “sÊghaÑ Ègacchato rogo paÔikuppeyya, tasmÈ 
saÓikaÑ ÈgantabbaÑ. Yato paÔÔhÈya hi satthaÑ vÈ pariyesati, ‘gacchÈmÊ’ti 
ÈbhogaÑ vÈ karoti, tato paÔÔhÈya vaÔÔati. ‘Na dÈni gamissÈmÊ’ti evaÑ pana 
dhuranikkhepaÑ karontena paccuddharitabbaÑ, atirekacÊvaraÔÔhÈne 
ÔhassatÊ”ti. Sace panassa rogo paÔikuppati, kiÑ kÈtabbanti? Phussadevatthero 
tÈva Èha “sace soyeva rogo paÔikuppati, sÈ eva sammuti, puna 
sammutidÈnakiccaÑ natthi. AthaÒÒo kuppati, puna dÈtabbÈ sammutÊ”ti. 
Upatissatthero Èha “so vÈ rogo hotu, aÒÒo vÈ, puna sammutidÈnakiccaÑ 
natthÊ”ti. 
 
 475-6. NiÔÔhitacÊvarasmiÑ bhikkhunÈti idha pana purimasikkhÈpade 
viya atthaÑ aggahetvÈ niÔÔhite cÊvarasmiÑ bhikkhunoti evaÑ sÈmivasena 
karaÓavacanassa attho veditabbo. KaraÓavasena hi bhikkhunÈ idaÑ nÈma 
kÈtabbanti natthi. SÈmivasena pana bhikkhuno cÊvarasmiÑ niÔÔhite, kathine 
ca ubbhate evaÑ chinnapalibodho ekarattampi ce bhikkhu ticÊvarena 
vippavaseyyÈti evaÑ attho yujjati. Tattha ticÊvarenÈti adhiÔÔhitesu tÊsu 
cÊvaresu yena kenaci. Ekena vippavutthopi hi ticÊvarena vippavuttho hoti 
paÔisiddhapariyÈpannena vippavutthattÈ. Tenevassa padabhÈjane “sa~ghÈÔiyÈ 
vÈ”ti-Èdi vuttaÑ. VippavaseyyÈti vippayutto vaseyya. 
 
 477-8. GÈmo ek|pacÈroti-Èdi avippavÈsalakkhaÓavavatthÈpanatthaÑ 
vuttaÑ. Tato paraÑ yathÈkkamena tÈneva pannarasa mÈtikÈpadÈni 
vitthÈrento “gÈmo ek|pacÈro nÈmÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha ekakulassa gÈmoti 
ekassa raÒÒo vÈ bhojakassa vÈ gÈmo. Parikkhittoti 
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yena kenaci pÈkÈrena vÈ vatiyÈ vÈ1 parikhÈya vÈ parikkhitto. EttÈvatÈ 
ekakulagÈmassa ek|pacÈratÈ dassitÈ. AntogÈme vatthabbanti evar|pe gÈme 
cÊvaraÑ nikkhipitvÈ gÈmabbhantare yathÈrucite ÔhÈne aruÓaÑ uÔÔhÈpetuÑ 
vaÔÔati. Aparikkhittoti iminÈ tasseva gÈmassa nÈn|pacÈratÈ dassitÈ. Evar|pe 
gÈme yasmiÑ ghare cÊvaraÑ nikkhittaÑ, tattha vatthabbaÑ. HatthapÈsÈ vÈ 
na vijahitabbanti atha vÈ taÑ gharaÑ samantato hatthapÈsÈ na vijahitabbaÑ, 
aÉÉhateyyaratanappamÈÓappadesÈ uddhaÑ na vijahitabbanti vuttaÑ hoti. 
AÉÉhateyyaratanabbhantare pana vatthuÑ vaÔÔati. TaÑ pamÈÓaÑ 
atikkamitvÈ sacepi iddhimÈ bhikkhu ÈkÈse aruÓaÑ uÔÔhÈpeti, 
nissaggiyameva hoti. Ettha ca yasmiÑ ghareti gharaparicchedo “ekakulassa 
nivesanaÑ hotÊ”ti-ÈdinÈ2 lakkhaÓena veditabbo. 
 
 479. NÈnÈkulassa gÈmoti nÈnÈrÈj|naÑ vÈ bhojakÈnaÑ vÈ gÈmo 
VesÈlÊkusinÈrÈdisadiso. Parikkhittoti iminÈ nÈnÈkulagÈmassa ek|pacÈratÈ 
dassitÈ. SabhÈye vÈ dvÈram|le vÈti ettha sabhÈyanti li~gabyattayena sabhÈ 
vuttÈ. DvÈram|leti nagaradvÈrassa samÊpe. IdaÑ vuttaÑ hoti–evar|pe 
gÈme yasmiÑ ghare cÊvaraÑ nikkhittaÑ, tattha vÈ vatthabbaÑ. Tattha 
saddasa~ghaÔÔanena vÈ janasambÈdhena vÈ vasituÑ asakkontena sabhÈye vÈ 
vatthabbaÑ nagaradvÈram|le vÈ. Tatrapi vasituÑ asakkontena yattha 
katthaci phÈsukaÔÔhÈne vasitvÈ anto-aruÓe Ègamma tesaÑyeva 
sabhÈyadvÈram|lÈnaÑ hatthapÈsÈ vÈ na vijahitabbaÑ. Gharassa pana 
cÊvarassa vÈ hatthapÈse vattabbameva natthi. 

 SabhÈyaÑ gacchantena hatthapÈse cÊvaraÑ nikkhipitvÈti sace ghare 
aÔÔhapetvÈ “sabhÈye ÔhapessÈmÊ”ti sabhÈyaÑ gacchati, tena sabhÈyaÑ 
gacchantena, hatthapÈse hatthaÑ pasÈretvÈ “handimaÑ cÊvaraÑ ÔhapemÊ”ti3 
evaÑ nikkhepasukhe hatthapÈsagate kismiÒci ÈpaÓe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ 
purimanayeneva sabhÈye vÈ vatthabbaÑ dvÈram|le vÈ, hatthapÈsÈ vÈ na 
vijahitabbaÑ. 

 TatrÈyaÑ vinicchayo–Phussadevatthero tÈva Èha “cÊvarahatthapÈse 
vasitabbaÑ natthi, yattha katthaci vÊthihatthapÈsepi sabhÈyahatthapÈsepi 
______________________________________________________________ 
 1. VatiyÈ vÈ sÈkhÈya vÈ (Ka) 2. Vi 1. 300 piÔÔhe. 3. ®hapehÊti (SÊ, Ka) 
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dvÈrahatthapÈsepi vasituÑ vaÔÔatÊ”ti. Upatissatthero panÈha “nagarassa 
bah|nipi dvÈrÈni honti bah|nipi sabhÈyÈni, tasmÈ sabbattha na vaÔÔati. YassÈ 
pana vÊthiyÈ cÊvaraÑ ÔhapitaÑ, yaÑ tassÈ sammukhaÔÔhÈne sabhÈyaÒca 
dvÈraÒca, tassa sabhÈyassa ca dvÈrassa ca hatthapÈsÈ na vijahitabbaÑ. 
EvaÒhi sati sakkÈ cÊvarassa pavatti jÈnitun”ti. SabhÈyaÑ pana gacchantena 
yassa ÈpaÓikassa hatthe nikkhittaÑ, sace so taÑ cÊvaraÑ atiharitvÈ ghare 
nikkhipati, vÊthihatthapÈso na rakkhati, gharassa hatthapÈse vatthabbaÑ. 
Sace mahantaÑ gharaÑ hoti, dve vÊthiyo pharitvÈ ÔhitaÑ, purato vÈ 
pacchato vÈ hatthapÈseyeva aruÓaÑ uÔÔhÈpetabbaÑ. SabhÈye nikkhipitvÈ 
pana sabhÈye vÈ tassa sammukhe nagaradvÈram|le vÈ tesaÑyeva hatthapÈse 
vÈ aruÓaÑ uÔÔhÈpetabbaÑ.  

 Aparikkhittoti-iminÈ tasseva gÈmassa nÈn|pacÈratÈ dassitÈ. 
Etenev|pÈyena sabbattha ek|pacÈratÈ ca nÈn|pacÈratÈ ca veditabbÈ. 
PÈÄiyaÑ pana “gÈmo ek|pacÈro nÈmÈ”ti evaÑ Èdimhi, “ajjhokÈso ek|pacÈro 
nÈmÈ”ti evaÑ ante ca ekameva mÈtikÈpadaÑ uddharitvÈ padabhÈjanaÑ 
vitthÈritaÑ. TasmÈ tasseva padassÈnusÈrena sabbattha parikkhepÈdivasena 
ek|pacÈratÈ ca nÈn|pacÈratÈ ca veditabbÈ. 
 
 480-1. NivesanÈdÊsu ovarakÈti gabbhÈnaÑyevetaÑ pariyÈyavacanaÑ. 
HatthapÈsÈ vÈti gabbhassa hatthapÈsÈ. DvÈram|le vÈti sabbesaÑ sÈdhÈraÓe 
gharadvÈram|le. HatthapÈsÈ vÈti gabbhassa vÈ gharadvÈram|lassa vÈ 
hatthapÈsÈ. 
 
 482-7. Udositoti yÈnÈdÊnaÑ bhaÓÉÈnaÑ sÈlÈ. Ito paÔÔhÈya ca nivesane 
vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. AÔÔoti paÔirÈjÈdipaÔibÈhanatthaÑ 
iÔÔhakÈhi kato bahalabhittiko catupaÒcabh|miko patissayaviseso. MÈÄoti 
ekak|Ôasa~gahito caturassapÈsÈdo. PÈsÈdoti dÊghapÈsÈdo. Hammiyanti 
muÓÉacchadanapÈsÈdo. 
 
 489. SattabbhantarÈti-ettha ekaÑ abbhantaraÑ aÔÔhavÊsatihatthaÑ hoti. 
Sace sattho gacchanto gÈmaÑ vÈ nadiÑ vÈ pariyÈdiyitvÈ tiÔÔhati, 
antopaviÔÔhena saddhiÑ ekÈbaddho hutvÈ oraÒca pÈraÒca pharitvÈ Ôhito hoti, 
satthaparihÈrova labbhati. Atha gÈme vÈ nadiyÈ vÈ pariyÈpanno hoti 
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antopaviÔÔho, gÈmaparihÈro ceva nadÊparihÈro ca labbhati. Sace 
vihÈrasÊmaÑ atikkamitvÈ tiÔÔhati, antosÊmÈya ca cÊvaraÑ hoti, vihÈraÑ 
gantvÈ vasitabbaÑ. Sace bahisÊmÈya cÊvaraÑ hoti, satthasamÊpeyeva 
vasitabbaÑ. Sace gacchanto sakaÔe vÈ bhagge, goÓe vÈ naÔÔhe antarÈ chijjati, 
yasmiÑ koÔÔhÈse cÊvaraÑ, tattha vasitabbaÑ. 
 
 490. Ekakulassa khette hatthapÈso nÈma cÊvarahatthapÈsoyeva. 
NÈnÈkulassa khette hatthapÈso nÈma khettadvÈrassa hatthapÈso. 
Aparikkhitte cÊvarasseva hatthapÈso. 
 
 491-4. DhaÒÒakaraÓanti khalaÑ vuccati. ŒrÈmoti pupphÈrÈmo vÈ 
phalÈrÈmo vÈ, dvÊsupi khette vuttasadisova vinicchayo. VihÈro 
nivesanasadiso. Rukkham|le antochÈyÈyanti chÈyÈya phuÔÔhokÈsassa anto 
eva. ViraÄasÈkhassa pana rukkhassa Ètapena phuÔÔhokÈse ÔhapitaÑ 
nissaggiyameva hoti. TasmÈ tÈdisassa sÈkhÈcchÈyÈya vÈ khandhacchÈyÈya 
vÈ ÔhapetabbaÑ. Sace sÈkhÈya vÈ viÔape vÈ Ôhapeti, upari 
aÒÒasÈkhÈcchÈyÈya phuÔÔhokÈseyeva ÔhapetabbaÑ. Khujjarukkhassa chÈyÈ 
d|raÑ gacchati, chÈyÈya gataÔÔhÈne ÔhapetuÑ vaÔÔatiyeva. IdhÈpi hatthapÈso 
cÊvarahatthapÈsoyeva. 

 AgÈmake araÒÒeti agÈmakaÑ nÈma araÒÒaÑ viÒjhÈÔavÊ-ÈdÊsu vÈ 
samuddamajjhe vÈ macchabandhÈnaÑ agamanapathe dÊpakesu labbhati. 
SamantÈ sattabbhantarÈti majjhe Ôhitassa samantÈ sabbadisÈsu 
sattabbhantarÈ, vinibbedhena cuddasa honti. Majjhe nisinno puratthimÈya vÈ 
pacchimÈya vÈ disÈya pariyante ÔhapitacÊvaraÑ rakkhati. Sace pana 
aruÓuggamanasamaye kesaggamattampi puratthimaÑ disaÑ gacchati, 
pacchimÈya disÈya cÊvaraÑ nissaggiyaÑ hoti. Esa nayo itarasmiÑ. 
UposathakÈle pana parisapariyante nisinnabhikkhuto paÔÔhÈya 
sattabbhantarasÊmÈ sodhetabbÈ. YattakaÑ bhikkhusaÑgho vaÉÉhati, sÊmÈpi 
tattakaÑ vaÉÉhati. 
 
 495. AnissajjitvÈ paribhuÒjati, Èpatti dukkaÔassÈti ettha sace padhÈniko 
bhikkhu sabbarattiÑ padhÈnamanuyuÒjitvÈ pacc|sasamaye “nhÈyissÈmÊ”ti 
tÊÓipi cÊvarÈni tÊre ÔhapetvÈ nadiÑ otarati, nhÈyantasseva cassa aruÓaÑ 
uÔÔhahati, kiÑ kÈtabbaÑ. So hi yadi uttaritvÈ cÊvaraÑ nivÈseti, 
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nissaggiyacÊvaraÑ anissajjitvÈ paribhuÒjanapaccayÈ dukkaÔaÑ Èpajjati. Atha 
naggo gacchati, evampi dukkaÔaÑ ÈpajjatÊti. Na Èpajjati. So hi yÈva aÒÒaÑ 
bhikkhuÑ disvÈ vinayakammaÑ na karoti, tÈva tesaÑ cÊvarÈnaÑ 
aparibhogÈrahattÈ naÔÔhacÊvaraÔÔhÈne Ôhito hoti. NaÔÔhacÊvarassa ca 
akappiyaÑ nÈma natthi. TasmÈ ekaÑ nivÈsetvÈ dve hatthena gahetvÈ 
vihÈraÑ gantvÈ vinayakammaÑ kÈtabbaÑ. Sace d|re vihÈro hoti. 
AntarÈmagge manussÈ saÒcaranti. EkaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ ekaÑ 
aÑsak|Ôe ÔhapetvÈ gantabbaÑ. Sace vihÈre sabhÈgabhikkh| na passati, 
bhikkhÈcÈraÑ gatÈ honti. Sa~ghÈÔiÑ bahigÈme ÔhapetvÈ santaruttarena 
ÈsanasÈlaÑ gantvÈ vinayakammaÑ kÈtabbaÑ. Sace bahigÈme corabhayaÑ 
hoti, pÈrupitvÈ gantabbaÑ. Sace ÈsanasÈlÈ sambÈdhÈ hoti janÈkiÓÓÈ, na 
sakkÈ ekamante cÊvaraÑ apanetvÈ vinayakammaÑ kÈtuÑ, ekaÑ bhikkhuÑ 
ÈdÈya bahigÈmaÑ gantvÈ vinayakammaÑ katvÈ cÊvarÈni paribhuÒjitabbÈni. 

 Sace bhikkh| daharÈnaÑ hatthe pattacÊvaraÑ datvÈ maggaÑ gacchantÈ 
pacchime yÈme sayitukÈmÈ honti, attano attano cÊvaraÑ hatthapÈse katvÈva 
sayitabbaÑ. Sace gacchantÈnaÑyeva asampattesu daharesu aruÓaÑ 
uggacchati, cÊvaraÑ nissaggiyaÑ hoti, nissayo pana na paÔippassambhati. 
DaharÈnampi purato gacchantÈnaÑ theresu asampattesu eseva nayo. 
MaggaÑ virajjhitvÈ araÒÒe aÒÒamaÒÒaÑ apassantesupi eseva nayo. Sace 
pana daharÈ “mayaÑ bhante muhuttaÑ sayitvÈ asukasmiÑ nÈma okÈse 
tumhe sampÈpuÓissÈmÈ”ti vatvÈ yÈva aruÓuggamanÈ sayanti, cÊvaraÒca 
nissaggiyaÑ hoti nissayo ca paÔippassambhati. Dahare uyyojetvÈ theresu 
sayantesupi eseva nayo. DvedhÈpathaÑ disvÈ therÈ “ayaÑ maggo”, daharÈ 
“ayaÑ maggo”ti vatvÈ aÒÒamaÒÒassa vacanaÑ aggahetvÈ gatÈ, saha 
aruÓuggamanÈ cÊvarÈni ca nissaggiyÈni honti, nissayo ca paÔippassambhati. 
Sace daharÈ maggato okkamma “anto-aruÓeyeva nivattissÈmÈ”ti 
bhesajjatthÈya gÈmaÑ pavisitvÈ Ègacchanti. AsampattÈnaÑyeva ca tesaÑ 
aruÓo uggacchati, cÊvarÈni nissaggiyÈni honti, nissayo pana na 
paÔippassambhati. Sace pana dhenubhayena vÈ sunakhabhayena vÈ 
“muhuttaÑ ÔhatvÈ gamissÈmÈ”ti ÔhatvÈ vÈ nisÊditvÈ vÈ gacchanti, antarÈ 
aruÓe uggate cÊvarÈni nissaggiyÈni honti, nissayo ca paÔippassambhati. Sace 
“anto-aruÓeyeva ÈgamissÈmÈ”ti 
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antosÊmÈyaÑ gÈmaÑ paviÔÔhÈnaÑ antarÈ aruÓo uggacchati, neva cÊvarÈni 
nissaggiyÈni honti, na nissayo paÔippassambhati. Sace pana “vibhÈyatu 
tÈvÈ”ti nisÊdanti, aruÓe uggatepi na cÊvarÈni nissaggiyÈni honti, nissayo pana 
paÔippassambhati. Yepi “anto-aruÓeyeva ÈgamissÈmÈ”ti sÈmantavihÈraÑ 
dhammasavanatthÈya sa-ussÈhÈ gacchanti, antarÈmaggeyeva ca nesaÑ aruÓo 
uggacchati, cÊvarÈni nissaggiyÈni honti, nissayo pana na paÔippassambhati. 
Sace dhammagÈravena “yÈva pariyosÈnaÑ sutvÈva gamissÈmÈ”ti nisÊdanti, 
saha aruÓassuggamanÈ cÊvarÈnipi nissaggiyÈni honti, nissayopi 
paÔippassambhati. 

 Therena daharaÑ cÊvaradhovanatthÈya gÈmakaÑ pesentena attano 
cÊvaraÑ paccuddharitvÈva dÈtabbaÑ. DaharassÈpi cÊvaraÑ 
paccuddharÈpetvÈ ÔhapetabbaÑ. Sace assatiyÈ gacchati, attano cÊvaraÑ 
paccuddharitvÈ daharassa cÊvaraÑ vissÈsena gahetvÈ ÔhapetabbaÑ. Sace 
thero nassarati, daharo eva sarati, daharena attano cÊvaraÑ paccuddharitvÈ 
therassa cÊvaraÑ vissÈsena gahetvÈ gantvÈ vattabbo “bhante tumhÈkaÑ 
cÊvaraÑ adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjathÈ”ti. Attanopi cÊvaraÑ adhiÔÔhÈtabbaÑ. 
EvaÑ ekassa satiyÈpi Èpattimokkho hotÊti. SesaÑ uttÈnatthameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu paÔhamakathinasikkhÈpade anadhiÔÔhÈnaÑ 
avikappanaÒca akiriyaÑ, idha apaccuddharaÓaÑ, ayameva viseso. SesaÑ 
sabbattha vuttanayamevÈti. 
 

UdositasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. TatiyakathinasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 397. Tena samayenÈti TatiyakathinasikkhÈpadaÑ. Tattha ussÈpetvÈ 
punappunaÑ vimajjatÊti “valÊsu naÔÔhÈsu idaÑ mahantaÑ bhavissatÊ”ti 
maÒÒamÈno udakena siÒcitvÈ pÈdehi akkamitvÈ hatthehi ussÈpetvÈ 
ukkhipitvÈ piÔÔhiyaÑ ghaÑsati, taÑ Ètape sukkhaÑ paÔhamappamÈÓameva 
hoti. So punapi tathÈ karoti. Tena vuttaÑ “ussÈpetvÈ punappunaÑ 
vimajjatÊ”ti. TaÑ evaÑ kilamantaÑ BhagavÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova 
disvÈ nikkhamitvÈ senÈsanacÈrikaÑ ÈhiÓÉanto viya tattha agamÈsi. Tena 
vuttaÑ “addasa kho BhagavÈ”ti-Èdi. 
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 500. EkÈdasamÈseti ekaÑ pacchimakattikamÈsaÑ ÔhapetvÈ sese 
ekÈdasamÈse. SattamÈseti kattikamÈsaÑ hemantike ca cattÈroti paÒcamÈse 
ÔhapetvÈ sese sattamÈse. KÈlepi Èdissa dinnanti saÑghassa vÈ “idaÑ 
akÈlacÊvaran”ti uddisitvÈ dinnaÑ, ekapuggalassa vÈ “idaÑ tuyhaÑ dammÊ”ti 
dinnaÑ. 

 SaÑghato vÈti attano pattabhÈgavasena saÑghato vÈ uppajjeyya. GaÓato 
vÈti idaÑ suttantikagaÓassa dema, idaÑ ÈbhidhammikagaÓassÈti evaÑ 
gaÓassa denti. Tato attano pattabhÈgavasena gaÓato vÈ uppajjeyya. 

 No cassa pÈrip|rÊti no ce pÈrip|rÊ bhaveyya, yattakena kariyamÈnaÑ 
adhiÔÔhÈnacÊvaraÑ pahoti, taÒce cÊvaraÑ tattakaÑ na bhaveyya, |nakaÑ 
bhaveyyÈti attho. 

 PaccÈsÈ hoti saÑghato vÈti-ÈdÊsu asukadivasaÑ nÈma saÑgho cÊvarÈni 
labhissati, gaÓo labhissati, tato me cÊvaraÑ uppajjissatÊti evaÑ saÑghato vÈ 
gaÓato vÈ paccÈsÈ hoti. ©Ètakehi me cÊvaratthÈya pesitaÑ. Mittehi pesitaÑ, 
te ÈgatÈ1 cÊvare dassantÊti evaÑ ÒÈtito vÈ mittato vÈ paccÈsÈ hoti. 
PaÑsuk|laÑ vÈti ettha pana paÑsuk|laÑ vÈ lacchÈmÊti evaÑ paccÈsÈ hotÊti 
yojetabbaÑ. Attano vÈ dhanenÈti attano kappÈsasuttÈdinÈ dhanena 
asukadivasaÑ nÈma lacchÈmÊti evaÑ vÈ paccÈsÈ hotÊti attho. 

 Tato ce uttari nikkhipeyya satiyÈpi paccÈsÈyÈti mÈsaparamato ce uttari 
nikkhipeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyanti attho. EvaÑ pana avatvÈ yasmÈ antarÈ 
uppajjamÈne paccÈsÈcÊvare m|lacÊvarassa uppannadivasato yÈva vÊsatimo 
divaso, tÈva uppannaÑ paccÈsÈcÊvaraÑ m|lacÊvaraÑ attano gatikaÑ karoti. 
Tato uddhaÑ m|lacÊvaraÑ paccÈsÈcÊvaraÑ attano gatikaÑ karoti. TasmÈ 
taÑ visesaÑ dassetuÑ “tadahuppanne m|lacÊvare”ti-ÈdinÈ nayena 
padabhÈjanaÑ vuttaÑ. TaÑ uttÈnatthameva. 

 VisabhÈge uppanne m|lacÊvareti yadi m|lacÊvaraÑ saÓhaÑ, 
paccÈsÈcÊvaraÑ th|laÑ, na sakkÈ yojetuÑ. Rattiyo ca sesÈ honti, na tÈva 
mÈso 
______________________________________________________________ 
 1. Te Ègate (Ka) 
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p|rati, na akÈmÈ niggahena cÊvaraÑ kÈretabbaÑ. AÒÒaÑ paccÈsÈcÊvaraÑ 
labhitvÈyeva kÈlabbhantare kÈretabbaÑ. PaccÈsÈcÊvarampi parikkhÈracoÄaÑ 
adhiÔÔhÈtabbaÑ. Atha m|lacÊvaraÑ thulaÑ hoti, paccÈsÈcÊvaraÑ saÓhaÑ, 
m|lacÊvaraÑ parikkhÈracoÄaÑ adhiÔÔhahitvÈ paccÈsÈcÊvarameva 
m|lacÊvaraÑ katvÈ ÔhapetabbaÑ. TaÑ puna mÈsaparihÈraÑ labhati. 
EtenupÈyena yÈva icchati, tÈva aÒÒamaÒÒaÑ m|lacÊvaraÑ katvÈ ÔhapetuÑ 
vaÔÔatÊti. SesaÑ uttÈnameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊni paÔhamakathinasadisÈnevÈti. 
 

TatiyakathinasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. PurÈÓacÊvarasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 503-5. Tena samayenÈti PurÈÓacÊvarasikkhÈpadaÑ. Tattha yÈva sattamÈ 
pitÈmahayugÈti pitupitÈ pitÈmaho, pitÈmahassa yugaÑ pitÈmahayugaÑ. 
Yuganti ÈyuppamÈÓaÑ vuccati. AbhilÈpamattameva cetaÑ. Atthato pana 
pitÈmahoyeva pitÈmahayugaÑ. Tato uddhaÑ sabbepi pubbapurisÈ 
pitÈmahaggahaÓeneva gahitÈ. EvaÑ yÈva sattamo puriso, tÈva yÈ 
asambaddhÈ, sÈ yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ asambaddhÈti vuccati. 
DesanÈmukhameva cetaÑ. “MÈtito vÈ pitito vÈ”tivacanato pana 
pitÈmahayugampi pitÈmahiyugampi mÈtÈmahayugampi mÈtÈmahiyugampi 
tesaÑ bhÈtubhaginÊbhÈgineyyaputtapaputtÈdayopi sabbe idha sa~gahitÈ evÈti 
veditabbÈ. 

 TatrÈyaÑ vitthÈranayo–pitÈ pitupitÈ tassa pitÈ tassÈpi pitÈti evaÑ yÈva 
sattamÈ yugÈ, pitÈ pitumÈtÈ tassÈ pitÈ ca mÈtÈ ca bhÈtÈ ca bhaginÊ ca puttÈ 
ca dhÊtaro cÈti evampi uddhaÒca adho ca yÈva sattamÈ yugÈ, pitÈ pitubhÈtÈ 
pitubhaginÊ pituputtÈ pitudhÊtaro tesampi puttadhÊtuparamparÈti evampi yÈva 
sattamÈ yugÈ, mÈtÈ mÈtumÈtÈ tassÈ mÈtÈ tassÈpi mÈtÈti evaÑ yÈva sattamÈ 
yugÈ, mÈtÈ mÈtupitÈ tassa mÈtÈ ca pitÈ ca bhÈtÈ ca bhaginÊ ca puttÈ ca 
dhÊtaro cÈti evampi uddhaÒca adho ca yÈva sattamÈ yugÈ, mÈtÈ mÈtubhÈtÈ 
mÈtubhaginÊ mÈtuputtÈ mÈtudhÊtaro tesampi 
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puttadhÊtuparamparÈti evampi yÈva sattamÈ yugÈ neva mÈtusambandhena na 
pitusambandhena sambaddhÈ, ayaÑ aÒÒÈtikÈ nÈma. 

 Ubhato saÑgheti bhikkhunisaÑghe Òatticatutthena, bhikkhusaÑghe 
ÒatticatutthenÈti aÔÔhavÈcikavinayakammena upasampannÈ. 

 SakiÑ nivatthampi sakiÑ pÈrutampÊti rajitvÈ kappaÑ katvÈ ekavÈrampi 
nivatthaÑ vÈ pÈrutaÑ vÈ antamaso paribhogasÊsena aÑse vÈ matthake vÈ 
katvÈ maggaÑ gato hoti, ussÊsakaÑ vÈ katvÈ nipanno hoti, etampi 
purÈÓacÊvarameva. Sace pana paccattharaÓassa heÔÔhÈ katvÈ nipajjati. 
Hatthehi vÈ ukkhipitvÈ ÈkÈse vitÈnaÑ katvÈ sÊsena aphusanto gacchati, ayaÑ 
paribhogo nÈma na hotÊti KurundiyaÑ vuttaÑ. 

 DhotaÑ nissaggiyanti ettha evaÑ ÈÓattÈ bhikkhunÊ dhovanatthÈya 
uddhanaÑ sajjeti, dÈr|ni saÑharati, aggiÑ karoti, udakaÑ Èharati, yÈva naÑ 
dhovitvÈ ukkhipati, tÈva bhikkhuniyÈ payoge payoge bhikkhussa dukkaÔaÑ. 
DhovitvÈ ukkhittamatte nissaggiyaÑ hoti. Sace duddhotanti maÒÒamÈnÈ 
puna siÒcati vÈ dhovati vÈ, yÈva niÔÔhÈnaÑ na gacchati, tÈva payoge payoge 
dukkaÔaÑ. Esa nayo rajanÈkoÔanesu. RajanadoÓiyaÒhi rajanaÑ ÈkiritvÈ yÈva 
sakiÑ cÊvaraÑ rajati, tato pubbe yaÑkiÒci rajanatthÈya karoti, pacchÈ vÈ 
paÔirajati, sabbattha payoge payoge bhikkhussa dukkaÔaÑ. EvaÑ ÈkoÔanepi 
payogo veditabbo. 
 
 506. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊ purÈÓacÊvaraÑ dhovÈpetÊti no cepi 
“imaÑ dhovÈ”ti vadati, atha kho dhovanatthÈya kÈyavikÈraÑ katvÈ hatthena 
vÈ hatthe deti, pÈdam|le vÈ Ôhapeti, upari vÈ khipati, 
sikkhamÈnÈsÈmaÓerÊsÈmaÓera-upÈsakatitthiyÈdÊnaÑ vÈ hatthe peseti, 
nadÊtitthe dhovantiyÈ upacÈre vÈ khipati antodvÈdasahatthe okÈse ÔhatvÈ1, 
dhovÈpitaÑyeva hoti. Sace pana upacÈraÑ muÒcitvÈ orato Ôhapeti, sÈ ce 
dhovitvÈ Èneti, anÈpatti. SikkhamÈnÈya vÈ sÈmaÓeriyÈ vÈ upÈsikÈya vÈ 
hatthe dhovanatthÈya deti, sÈ ce upasampajjitvÈ dhovati, Èpattiyeva. 
UpÈsakassa hatthe deti, so ce li~ge parivatte bhikkhunÊsu pabbajitvÈ 
upasampajjitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. OkÈse ÔhatvÈ dhovÈpitaÑ (SÊ) 
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dhovati, Èpattiyeva. SÈmaÓerassa vÈ bhikkhussa vÈ hatthe dinnepi 
li~gaparivattane eseva nayo. 

 DhovÈpeti rajÈpetÊti-ÈdÊsu ekena vatthunÈ nissaggiyaÑ, dutiyena 
dukkaÔaÑ. TÊÓipi kÈrÈpentassa ekena nissaggiyaÑ, sesehi dve dukkaÔÈni. 
YasmÈ panetÈni dhovanÈdÊni paÔipÈÔiyÈ vÈ uppaÔipÈÔiyÈ vÈ kÈrentassa 
mokkho natthi, tasmÈ ettha tÊÓi catukkÈni vuttÈni. Sacepi hi “imaÑ cÊvaraÑ 
rajitvÈ dhovitvÈ ÈnehÊ”ti vutte sÈ bhikkhunÊ paÔhamaÑ dhovitvÈ pacchÈ 
rajati, nissaggiyena dukkaÔameva. EvaÑ sabbesu viparÊtavacanesu nayo 
netabbo. Sace pana “dhovitvÈ ÈnehÊ”ti vuttÈ dhovati ceva rajati ca, 
dhovÈpanapaccayÈ eva Èpatti, rajane anÈpatti. EvaÑ sabbattha 
vuttÈdhikakaraÓe “avuttÈ dhovatÊ”ti iminÈ lakkhaÓena anÈpatti veditabbÈ. 
“ImasmiÑ cÊvare yaÑ kÈtabbaÑ, sabbaÑ taÑ tuyhaÑ bhÈro”ti vadanto pana 
ekavÈcÈya sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjatÊti. 

 AÒÒÈtikÈya vematiko, aÒÒÈtikÈya ÒÈtikasaÒÒÊti imÈnipi padÈni 
vuttÈnaÑyeva tiÓÓaÑ catukkÈnaÑ vasena vitthÈrato veditabbÈni. 

 Ekato upasampannÈyÈti bhikkhunÊnaÑ santike upasampannÈya 
dhovÈpentassa dukkaÔaÑ. Bhikkh|naÑ santike upasampannÈya pana 
yathÈvatthukameva. Bhikkh|naÑ santike upasampannÈ nÈma paÒcasatÈ 
sÈkiyÈniyo. 
 
 507. AvuttÈ dhovatÊti uddesÈya vÈ ovÈdÈya vÈ ÈgatÈ kilinnaÑ cÊvaraÑ 
disvÈ ÔhapitaÔÔhÈnato gahetvÈ vÈ, “detha ayya dhovissÈmÊ”ti ÈharÈpetvÈ vÈ 
dhovati ceva rajati ca ÈkoÔeti ca, ayaÑ avuttÈ dhovati nÈma. YÈpi “imaÑ 
cÊvaraÑ dhovÈ”ti daharaÑ vÈ sÈmaÓeraÑ vÈ ÈÓÈpentassa bhikkhuno sutvÈ 
“Èharathayya ahaÑ dhovissÈmÊ”ti dhovati, tÈvakÈlikaÑ vÈ gahetvÈ dhovitvÈ 
rajitvÈ deti, ayampi avuttÈ dhovati nÈma. 

 AÒÒaÑ parikkhÈranti upÈhanatthavika pattatthavika aÑsabaddhaka 
kÈyabandhanamaÒcapÊÔhabhisitaÔÔikÈdiÑ1 yaÑkiÒci dhovÈpeti, anÈpatti. 
Sesamettha uttÈnatthameva. 
______________________________________________________________ 
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 SamuÔÔhÈnÈdÊsu pana idaÑ sikkhÈpadaÑ chasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, 
nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ, 
ticittaÑ, tivedananti. 
 

PurÈÓacÊvarasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. CÊvarapaÔiggahaÓasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 508. Tena samayenÈti CÊvarapaÔiggahaÓasikkhÈpadaÑ. Tattha 
piÓÉapÈtapaÔikkantÈti piÓÉapÈtato paÔikkantÈ. Yena AndhavanaÑ 
tenupasa~kamÊti apaÒÒatte sikkhÈpade yena AndhavanaÑ tenupasa~kami. 
KatakammÈti katacorikakammÈ, sandhicchedanÈdÊhi parabhaÓÉaÑ haritÈti 
vuttaÑ hoti. CoragÈmaÓikoti corajeÔÔhako. So kira pubbe theriÑ jÈnÈti, 
tasmÈ corÈnaÑ purato gacchanto disvÈ “etto mÈ gacchatha, sabbe ito ethÈ”ti 
te gahetvÈ aÒÒena maggena agamÈsi. SamÈdhimhÈ vuÔÔhahitvÈti therÊ kira 
paricchinnavelÈyaÑyeva samÈdhimhÈ vuÔÔhahi. Sopi tasmiÑyeva khaÓe 
evaÑ avaca, tasmÈ sÈ assosi. SutvÈ ca “natthi dÈni aÒÒo ettha samaÓo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ aÒÒatra mayÈ”ti taÑ maÑsaÑ aggahesi. Tena vuttaÑ “atha 
kho UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ”ti-Èdi.  

 Ohiyyakoti avahÊyako avaseso, vihÈravÈraÑ patvÈ ekova vihÈre Ôhitoti 
attho. Sace me tvaÑ antaravÈsakaÑ dadeyyÈsÊti kasmÈ Èha. SaÓhaÑ 
ghanamaÔÔhaÑ1 antaravÈsakaÑ disvÈ lobhena. Apica appako tassÈ 
antaravÈsake lobho, theriyÈ pana sikhÈppattÈ koÔÔhÈsasampatti, tenassÈ 
sarÊrapÈrip|riÑ passissÈmÊti visamalobhaÑ uppÈdetvÈ evamÈha. Antimanti 
maÒcannaÑ cÊvarÈnaÑ sabbapariyantaÑ hutvÈ antimaÑ. Antimanti 
pacchimaÑ. AÒÒaÑ lesenÈpi vikappetvÈ vÈ paccuddharitvÈ vÈ ÔhapitaÑ 
cÊvaraÑ natthÊti evaÑ yathÈ-anuÒÒÈtÈnaÑ paÒcannaÑ cÊvarÈnaÑ 
dhÈraÓavaseneva Èha, na lobhena, na hi khÊÓÈsavÈnaÑ lobho atthi. 
NippÊÄiyamÈnÈti upamaÑ dassetvÈ gÈÄhaÑ pÊÄiyamÈnÈ. 
______________________________________________________________ 
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 AntaravÈsakaÑ datvÈ upassayaÑ agamÈsÊti sa~kaccikaÑ nivÈsetvÈ 
yathÈ tassa manoratho na p|rati, evaÑ hatthataleyeva dassetvÈ agamÈsi. 
 
 510. KasmÈ pÈrivattakacÊvaraÑ appaÔiggaÓhante ujjhÈyiÑsu? Sace 
ettakopi amhesu ayyÈnaÑ vissÈso natthi, kathaÑ mayaÑ yÈpessÈmÈti 
vihatthatÈya samabhitunnattÈ. 

 AnujÈnÈmi bhikkhave imesaÑ paÒcannanti imesaÑ paÒcannaÑ 
sahadhammikÈnaÑ samasaddhÈnaÑ samasÊlÈnaÑ samadiÔÔhÊnaÑ 
pÈrivattakaÑ gahetuÑ anujÈnÈmÊti attho. 
 
 512. Payoge dukkaÔanti gahaÓatthÈya hatthappasÈraÓÈdÊsu dukkaÔaÑ. 
PaÔilÈbhenÈti paÔiggahaÓena. Tattha ca hatthena vÈ hatthe detu, pÈdam|le vÈ 
Ôhapetu, upari vÈ khipatu, so ce sÈdiyati,1 gahitameva hoti. Sace pana 
sikkhamÈnÈsÈmaÓerasÈmaÓerÊ-upÈsaka-upÈsikÈdÊnaÑ hatthe pesitaÑ 
paÔiggaÓhÈti, anÈpatti. DhammakathaÑ kathentassa catassopi parisÈ cÊvarÈni 
ca nÈnÈvirÈgavatthÈni ca ÈnetvÈ pÈdam|le Ôhapenti, upacÈre vÈ ÔhatvÈ 
upacÈraÑ vÈ muÒcitvÈ khipanti, yaÑ tattha bhikkhunÊnaÑ santakaÑ, taÑ 
aÒÒatra pÈrivattakÈ gaÓhantassa Èpattiyeva. Atha pana rattibhÈge khittÈni 
honti “idaÑ bhikkhuniyÈ, idaÑ aÒÒesan”ti ÒÈtuÑ na sakkÈ, 
pÈrivattakakiccaÑ natthÊti MahÈpaccariyaÑ KurundiyaÒca vuttaÑ, taÑ 
acittakabhÈvena na sameti. Sace bhikkhunÊ vassÈvÈsikaÑ deti, 
pÈrivattakameva kÈtabbaÑ. Sace pana sa~kÈrak|ÔÈdÊsu Ôhapeti “paÑsuk|laÑ 
gaÓhissantÊ”ti, paÑsuk|laÑ adhiÔÔhahitvÈ gahetuÑ vaÔÔati. 
 
 513. AÒÒÈtikÈya aÒÒÈtikasaÒÒÊti tikapÈcittiyaÑ. Ekato upasampannÈyÈti 
bhikkhunÊnaÑ santike upasampannÈya hatthato gaÓhantassa dukkaÔaÑ, 
bhikkh|naÑ santike upasampannÈya pana pÈcittiyameva. 
 
 514. Parittena vÈ vipulanti appagghacÊvarena vÈ 
upÈhanatthavikapattatthavika aÑsabaddhaka kÈyabandhanÈdinÈ vÈ 
mahagghaÑ cetÈpetvÈ sacepi 
______________________________________________________________ 
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cÊvaraÑ paÔiggaÓhÈti, anÈpatti. MahÈpaccariyaÑ pana “antamaso 
harÊtakÊkhaÓÉenÈpÊ”ti vuttaÑ. Vipulena vÈ parittanti idaÑ vuttavipallÈsena 
veditabbaÑ. AÒÒaÑ parikkhÈranti pattatthavikÈdiÑ yaÑkiÒci, 
vikappanupagapacchimacÊvarappamÈÓaÑ pana paÔaparissÈvanampi na 
vaÔÔati. YaÑ neva adhiÔÔhÈnupagaÑ na vikappanupagaÑ, taÑ sabbaÑ vaÔÔati. 
Sacepi maÒcappamÈÓÈ bhisicchavi hoti, vaÔÔatiyeva, ko pana vÈdo 
pattatthavikÈdÊsu. SesaÑ uttÈnatthameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ chasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyÈkiriyaÑ, 
nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, 
ticittaÑ, tivedananti. 
 

CÊvarapaÔiggahaÓasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. AÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 515. Tena samayenÈti AÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpadaÑ. Tattha Upanando 
Sakyaputtoti asÊtisahassamattÈnaÑ SakyakulÈ pabbajitÈnaÑ bhikkh|naÑ 
patikiÔÔho lolajÈtiko. PaÔÔoti cheko samattho paÔibalo sarasampanno 
kaÓÔhamÈdhuriyena samannÈgato. KismiÑ viyÈti kiÑsu viya, kileso viya 
hirottappavasena kampanaÑ viya sa~kampanaÑ viya hotÊti attho. 

 AddhÈnamagganti1 addhÈnasa~khÈtaÑ dÊghamaggaÑ, na 
nagaravÊthimagganti attho. Te bhikkh| acchindiÑs|ti musiÑsu, 
pattacÊvarÈni nesaÑ hariÑs|ti attho. AnuyuÒjÈhÊti 
bhikkhubhÈvajÈnanatthÈya puccha. AnuyuÒjiyamÈnÈti pabbajjÈ-
upasampadÈpattacÊvarÈdhiÔÔhÈnÈdÊni pucchiyamÈnÈ. EtamatthaÑ Èrocesunti 
bhikkhubhÈvaÑ jÈnÈpetvÈ yo “sÈketÈ SÈvatthiÑ 
addhÈnamaggappaÔipannÈ”ti-ÈdinÈ nayena vutto, etamatthaÑ ÈrocesuÑ.  
 
 517. AÒÒÈtakaÑ gahapatiÑ vÈti-ÈdÊsu yaÑ parato “tiÓena vÈ paÓÓena 
vÈ paÔicchÈdetvÈ”ti vuttaÑ, taÑ ÈdiÑ katvÈ evaÑ anupubbakathÈ 
veditabbÈ–sace core passitvÈ daharÈ pattacÊvarÈni gahetvÈ palÈtÈ, corÈ 
therÈnaÑ nivÈsanapÈrupanamattaÑyeva haritvÈ gacchanti, 
______________________________________________________________ 
 1. AddhÈnamaggappaÔipannÈ (PÈÄiyaÑ) 
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therehi neva tÈva cÊvaraÑ viÒÒÈpetabbaÑ, na sÈkhÈpalÈsaÑ bhaÒjitabbaÑ. 
Atha daharÈ sabbaÑ bhaÓÉakaÑ chaÉÉetvÈ palÈtÈ, corÈ therÈnaÑ 
nivÈsanapÈrupanaÑ, taÒca bhaÓÉakaÑ gahetvÈ gacchanti, daharehi ÈgantvÈ 
attano nivÈsanapÈrupanÈni na tÈva therÈnaÑ dÈtabbÈni, na hi 
anacchinnacÊvarÈ attano atthÈya sÈkhÈpalÈsaÑ bhaÒjituÑ labhanti, 
acchinnacÊvarÈnaÑ pana atthÈya labhanti, acchinnacÊvarÈva attanopi 
paresampi atthÈya labhanti. TasmÈ therehi vÈ sÈkhÈpalÈsaÑ bhaÒjitvÈ 
vÈkÈdÊhi ganthetvÈ daharÈnaÑ dÈtabbaÑ, daharehi vÈ therÈnaÑ atthÈya 
bhaÒjitvÈ ganthetvÈ tesaÑ hatthe datvÈ vÈ adatvÈ vÈ attanÈ nivÈsetvÈ attano 
nivÈsanapÈrupanÈni therÈnaÑ dÈtabbÈni. Neva bh|tagÈmapÈtabyatÈya 
pÈcittiyaÑ hoti, na tesaÑ dhÈraÓe dukkaÔaÑ. 

 Sace antarÈmagge rajakattharaÓaÑ vÈ hoti, aÒÒe vÈ tÈdise manusse 
passanti, cÊvaraÑ viÒÒÈpetabbaÑ. YÈni ca nesaÑ te vÈ viÒÒattamanussÈ, 
aÒÒe vÈ sÈkhÈpalÈsanivÈsane bhikkh| disvÈ ussÈhajÈtÈ vatthÈni denti, tÈni 
sadasÈni vÈ hontu adasÈni vÈ nÊlÈdinÈnÈvaÓÓÈni vÈ, kappiyÈnipi 
akappiyÈnipi sabbÈni acchinnacÊvaraÔÔhÈne ÔhitattÈ tesaÑ nivÈsetuÒca 
pÈrupituÒca vaÔÔanti. VuttampihetaÑ ParivÈre– 

    “AkappakataÑ napi rajanÈya rattaÑ, 
    Tena nivattho yena kÈmaÑ vajeyya. 
    Na cassa hoti Èpatti, 
    So ca dhammo Sugatena desito. 
    PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti1. 

 AyaÑ hi paÒho acchinnacÊvarakaÑ bhikkhuÑ sandhÈya vutto. Atha 
pana titthiyehi saha gacchanti2, te ca nesaÑ kusacÊravÈkacÊraphalakacÊrÈni 
denti, tÈnipi laddhiÑ aggahetvÈ nivÈsetuÑ vaÔÔanti, nivÈsetvÈpi laddhi na 
gahetabbÈ. 

 IdÈni “yaÑ ÈvÈsaÑ paÔhamaÑ upagacchati, sace tattha hoti saÑghassa 
vihÈracÊvaraÑ vÈ”ti-ÈdÊsu vihÈracÊvaraÑ nÈma manussÈ ÈvÈsaÑ kÈretvÈ 
“cattÈropi paccayÈ amhÈkaÑyeva santakÈ paribhogaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 5. 378 piÔÔhe. 2. SamÈgacchanti (SÊ, SyÈ) 
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gacchant|”ti ticÊvaraÑ sajjetvÈ attanÈ kÈrÈpite ÈvÈse Ôhapenti, etaÑ 
vihÈracÊvaraÑ nÈma. UttarattharaÓanti maÒcakassa upari attharaÓakaÑ1 
vuccati. Bh|mattharaÓanti parikammakathÈya bh|miyÈ rakkhaÓatthaÑ2 
cimilikÈhi kata-attharaÓaÑ3, tassa upari taÔÔikaÑ pattharitvÈ ca~kamanti. 
BhisicchavÊti maÒcabhisiyÈ vÈ pÊÔhabhisiyÈ vÈ chavi, sace p|ritÈ hoti, 
vidhunitvÈpi gahetuÑ vaÔÔati. Evametesu vihÈracÊvarÈdÊsu yaÑ tattha ÈvÈse 
hoti, taÑ anÈpucchÈpi gahetvÈ nivÈsetuÑ vÈ pÈrupituÑ vÈ 
acchinnacÊvarakÈnaÑ bhikkh|naÑ labbhatÊti veditabbaÑ. TaÒca kho 
labhitvÈ odahissÈmi puna ÔhapessÈmÊti adhippÈyena, na m|lacchejjÈya. 
LabhitvÈ ca pana ÒÈtito vÈ upaÔÔhÈkato vÈ aÒÒato vÈ kutoci pÈkatikameva 
kÈtabbaÑ. Videsagatena ekasmiÑ saÑghike ÈvÈse saÑghikaparibhogena 
paribhuÒjanatthÈya ÔhapetabbaÑ. Sacassa paribhogeneva taÑ jÊrati vÈ nassati 
vÈ, gÊvÈ na hoti. Sace pana etesaÑ vuttappakÈrÈnaÑ gihivatthÈdÊnaÑ 
bhisicchavipariyantÈnaÑ kiÒci na labbhati, tena tiÓena vÈ paÓÓena vÈ 
paÔicchÈdetvÈ Ègantabbanti. 
 
 519. Yehi kehici vÈ4 acchinnanti ettha yampi acchinnacÊvarÈ 
ÈcariyupajjhÈyÈ aÒÒe “Èharatha Èvuso cÊvaran”ti yÈcitvÈ vÈ vissÈsena vÈ 
gaÓhanti, tampi sa~gahaÑ gacchatÊti vattuÑ yujjati. 

 ParibhogajiÓÓaÑ vÈti ettha ca acchinnacÊvarÈnaÑ ÈcariyupajjhÈyÈdÊnaÑ 
attanÈ tiÓapaÓÓehi paÔicchÈdetvÈ dinnacÊvarampi sa~gahaÑ gacchatÊti 
vattuÑ yujjati. EvaÑ hi te acchinnacÊvaraÔÔhÈne, naÔÔhacÊvaraÔÔhÈne ca ÔhitÈ 
bhavissanti. Tena nesaÑ viÒÒattiyaÑ akappiyacÊvaraparibhoge ca anÈpatti 
anur|pÈ bhavissati. 
 
 521. ©ÈtakÈnaÑ pavÈritÈnanti ettha “etesaÑ santakaÑ dethÈ”ti 
viÒÒÈpentassa yÈcantassa anÈpattÊti evamattho daÔÔhabbo. Na hi 
ÒÈtakapavÈritÈnaÑ Èpatti vÈ anÈpatti vÈ hoti. Attano dhanenÈti etthÈpi attano 
kappiyabhaÓÉena kappiyavohÈreneva cÊvaraÑ viÒÒÈpentassa 
______________________________________________________________ 
 1. AttharaÓakaÑ paccattharaÓaÑ (SÊ) 2. VaÓÓarakkhaÓatthaÑ (SÊ) 
 3. KatvÈ attharanti (Ka) 4. Kehici vÈ (SÊ, SyÈ) 
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cetÈpentassa parivattÈpentassa anÈpattÊti evamattho daÔÔhabbo. PavÈritÈnanti 
ettha ca saÑghavasena pavÈritesu pamÈÓameva vaÔÔati. PuggalikapavÈraÓÈya 
yaÑ yaÑ pavÈreti, taÑ taÑyeva viÒÒÈpetabbaÑ. Yo cat|hi paccayehi 
pavÈretvÈ sayameva sallakkhetvÈ kÈlÈnukÈlaÑ cÊvarÈni divase divase 
yÈgubhattÈdÊnÊti evaÑ yena yenattho, taÑ taÑ deti, tassa viÒÒÈpanakiccaÑ 
natthi. Yo pana pavÈretvÈ bÈlatÈya vÈ satisammosena vÈ na deti, so 
viÒÒÈpetabbo. Yo “mayhaÑ gehaÑ pavÈremÊ”ti vadati, tassa gehaÑ gantvÈ 
yathÈsukhaÑ nisÊditabbaÑ nipajjitabbaÑ, na kiÒci gahetabbaÑ. Yo pana 
“yaÑ mayhaÑ gehe atthi, taÑ pavÈremÊ”ti vadati. YaÑ tattha kappiyaÑ, 
taÑ viÒÒÈpetabbaÑ, gehe pana nisÊdituÑ vÈ nipajjituÑ vÈ na labbhatÊti 
KurundiyaÑ vuttaÑ. 

 AÒÒassatthÈyÈti ettha attano ÒÈtakapavÈrite na kevalaÑ attano atthÈya, 
atha kho aÒÒassatthÈya viÒÒÈpentassa anÈpattÊti ayameko attho. AyaÑ pana 
dutiyo, aÒÒassÈti ye aÒÒassa ÒÈtakapavÈritÈ, te tasseva “aÒÒassÈ”ti 
laddhavohÈrassa Buddharakkhitassa vÈ Dhammarakkhitassa vÈ atthÈya 
viÒÒÈpentassa anÈpattÊti. SesaÑ uttÈnatthameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idampi chasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, 
acittakaÑ, paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

AÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. TatuttarisikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 522-4. Tena samayenÈti TatuttarisikkhÈpadaÑ. Tattha abhihaÔÔhunti 
abhÊti upasaggo, haritunti attho, gaÓhitunti vuttaÑ hoti. PavÈreyyÈti 
icchÈpeyya, icchaÑ ruciÑ uppÈdeyya vadeyya nimanteyyÈti attho. 
AbhihaÔÔhuÑ pavÈrentena pana yathÈ vattabbaÑ, taÑ ÈkÈraÑ dassetuÑ 
“yÈvatakaÑ icchasi, tÈvatakaÑ gaÓhÈhÊ”ti evamassa padabhÈjanaÑ vuttaÑ. 
Atha vÈ yathÈ “nekkhammaÑ daÔÔhu khemato”ti1 ettha disvÈti attho, 
evamidhÈpi “abhihaÔÔhuÑ pavÈreyyÈ”ti abhiharitvÈ pavÈreyyÈti attho. 
______________________________________________________________ 
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Tattha kÈyÈbhihÈro, vÈcÈbhihÈroti duvidho abhihÈro, kÈyena vÈ hi vatthÈni 
abhiharitvÈ pÈdam|le ÔhapetvÈ “yattakaÑ icchasi, tattakaÑ gaÓhÈhÊ”ti 
vadanto pavÈreyya, vÈcÈya vÈ “amhÈkaÑ dussakoÔÔhÈgÈraÑ paripuÓÓaÑ, 
yattakaÑ icchasi, tattakaÑ gaÓhÈhÊ”ti vadanto pavÈreyya, tadubhayampi 
ekajjhaÑ katvÈ “abhihaÔÔhuÑ pavÈreyyÈ”ti vuttaÑ. 

 Santaruttaraparamanti sa-antaraÑ uttaraÑ paramaÑ assa cÊvarassÈti 
santaruttaraparamaÑ, nivÈsanena saddhiÑ pÈrupanaÑ ukkaÔÔhaparicchedo 
assÈti vuttaÑ hoti. Tato cÊvaraÑ sÈditabbanti tato abhihaÔacÊvarato ettakaÑ 
cÊvaraÑ gahetabbaÑ, na ito paranti attho. YasmÈ pana 
acchinnasabbacÊvarena ticÊvarikeneva bhikkhunÈ evaÑ paÔipajjitabbaÑ, 
aÒÒena aÒÒathÈpi, tasmÈ taÑ vibhÈgaÑ dassetuÑ “sace tÊÓi naÔÔhÈni 
hontÊ”ti-ÈdinÈ nayenassa padabhÈjanaÑ vuttaÑ. 

 TatrÈyaÑ vinicchayo–yassa tÊÓi naÔÔhÈni, tena dve sÈditabbÈni, ekaÑ 
nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ aÒÒaÑ sabhÈgaÔÔhÈnato pariyesissati. Yassa dve 
naÔÔhÈni, tena ekaÑ sÈditabbaÑ. Sace pakatiyÈva santaruttarena carati, dve 
sÈditabbÈni. EvaÑ ekaÑ sÈdiyanteneva samo bhavissati. Yassa tÊsu ekaÑ 
naÔÔhaÑ, na sÈditabbaÑ. Yassa pana dvÊsu ekaÑ naÔÔhaÑ, ekaÑ sÈditabbaÑ. 
Yassa ekaÑyeva hoti, taÒca naÔÔhaÑ, dve sÈditabbÈni. BhikkhuniyÈ pana 
paÒcasupi naÔÔhesu dve sÈditabbÈni, cat|su naÔÔhesu ekaÑ sÈditabbaÑ, tÊsu 
naÔÔhesu kiÒci na sÈditabbaÑ, ko pana vÈdo dvÊsu vÈ ekasmiÑ vÈ. Yena 
kenaci hi santaruttaraparamatÈya ÔhÈtabbaÑ, tato uttari na labbhatÊti 
idamettha lakkhaÓaÑ.  
 
 526. SesakaÑ ÈharissÈmÊti dve cÊvarÈni katvÈ sesaÑ puna ÈharissÈmÊti 
attho. Na acchinnakÈraÓÈti bÈhusaccÈdiguÓavasena denti. ©ÈtakÈnanti-ÈdÊsu 
ÒÈtakÈnaÑ dentÈnaÑ sÈdiyantassa, pavÈritÈnaÑ dentÈnaÑ sÈdiyantassa, 
attano dhanena sÈdiyantassa anÈpattÊti attho. AÔÔhakathÈsu pana 
“ÒÈtakapavÈritaÔÔhÈne pakatiyÈ bahumpi vaÔÔati, acchinnakÈraÓÈ 
pamÈÓameva vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. TaÑ PÈÄiyÈ na sameti. YasmÈ panidaÑ 
sikkhÈpadaÑ aÒÒassatthÈya viÒÒÈpanavatthusmiÑyeva paÒÒattaÑ, tasmÈ 
idha “aÒÒassatthÈyÈ”ti na vuttaÑ. SesaÑ uttÈnatthameva. 
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 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idampi chasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, 
acittakaÑ, paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

TatuttarisikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. PaÔhama-upakkhaÔasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 527. Tena samayenÈti UpakkhaÔasikkhÈpadaÑ. Tattha atthÈvuso maÑ 
so upaÔÔhÈkoti Èvuso yaÑ tvaÑ bhaÓasi, atthi evar|po so mama upaÔÔhÈkoti 
ayamettha attho. Api meyya1 evaÑ hotÊti api me ayya evaÑ hoti. Api 
mayyÈ evantipi pÈÔho. 
 
 528-9. BhikkhuÑ paneva uddissÈti ettha uddissÈti apadissa Èrabbha. 
YasmÈ pana yaÑ uddissa upakkhaÔaÑ hoti, taÑ tassatthÈya upakkhaÔaÑ 
nÈma hoti. TasmÈssa padabhÈjane “bhikkhussatthÈyÈ”ti vuttaÑ. 

 BhikkhuÑ ÈrammaÓaÑ karitvÈti bhikkhuÑ paccayaÑ katvÈ, yaÑ hi 
bhikkhuÑ uddissa upakkhaÔaÑ, taÑ niyameneva bhikkhuÑ paccayaÑ katvÈ 
upakkhaÔaÑ hoti. Tena vuttaÑ “bhikkhuÑ ÈrammaÓaÑ karitvÈ”ti. Paccayopi 
hi “labhati mÈro ÈrammaÓan”ti-ÈdÊsu2 ÈrammaÓanti Ègato. IdÈni “uddissÈ”ti 
ettha yo kattÈ, tassa ÈkÈradassanatthaÑ “bhikkhuÑ acchÈdetukÈmo”ti 
vuttaÑ. BhikkhuÑ acchÈdetukÈmena hi tena taÑ uddissa upakkhaÔaÑ, na 
aÒÒena kÈraÓena. Iti so acchÈdetukÈmo hoti. Tena vuttaÑ “bhikkhuÑ 
acchÈdetukÈmo”ti. 

 AÒÒÈtakassa gahapatissa vÈti aÒÒÈtakena gahapatinÈ vÈti attho, 
karaÓatthe hi idaÑ sÈmivacanaÑ. PadabhÈjane pana byaÒjanaÑ avicÈretvÈ 
atthamattameva dassetuÑ “aÒÒÈtako nÈma -pa- gahapati nÈmÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 

 CÊvaracetÈpannanti cÊvaram|laÑ, taÑ pana yasmÈ hiraÒÒÈdÊsu 
aÒÒataraÑ hoti, tasmÈ padabhÈjane “hiraÒÒaÑ vÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 
UpakkhaÔaÑ hotÊti sajjitaÑ hoti saÑharitvÈ ÔhapitaÑ, yasmÈ pana “hiraÒÒaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Api mayya (SyÈ) 2. SaÑ 2. 391 piÔÔhe paÔhamapantiyaÑ. 
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vÈ”ti-ÈdinÈ vacanenassa upakkhaÔabhÈvo dassito hoti, tasmÈ “upakkhaÔaÑ 
nÈmÈ”ti padaÑ uddharitvÈ visuÑ padabhÈjanaÑ na vuttaÑ. IminÈti 
upakkhaÔaÑ sandhÈyÈha, tenevassa padabhÈjane “paccupaÔÔhitenÈ”ti vuttaÑ. 
YaÒhi upakkhaÔaÑ saÑharitvÈ ÔhapitaÑ, taÑ paccupaÔÔhitaÑ hotÊti. 
AcchÈdessÈmÊti vohÈravacanametaÑ, “itthannÈmassa bhikkhuno dassÈmÊ”ti 
ayaÑ panettha attho. Tenevassa padabhÈjanepi “dassÈmÊ”ti vuttaÑ. 

 Tatra ce so bhikkh|ti yatra so gahapati vÈ gahapatÈnÊ vÈ, tatra so 
bhikkhu pubbe appavÈrito upasa~kamitvÈ cÊvare vikappaÑ Èpajjeyya ceti 
ayamettha padasambandho. Tattha “upasa~kamitvÈ”ti imassa “gantvÈ”ti 
iminÈva atthe siddhe pacuravohÈravasena “gharan”ti vuttaÑ. Yatra pana so 
dÈyako, tatra gantvÈti ayamevettha attho. TasmÈ punapi vuttaÑ “yattha 
katthaci upasa~kamitvÈ”ti. VikappaÑ ÈpajjeyyÈti visiÔÔhakappaÑ 
adhikavidhÈnaÑ Èpajjeyya, padabhÈjane pana yenÈkÈrena vikappaÑ Èpanno 
hoti, tameva dassetuÑ “ÈyataÑ vÈ”ti-Èdi vuttaÑ. SÈdh|ti ÈyÈcane nipÈto. 
VatÈti parivitakke. Manti attÈnaÑ niddisati. ŒyasmÈti paraÑ Èlapati 
Èmanteti. YasmÈ panidaÑ sabbaÑ byaÒjanamattameva, uttÈnatthameva, 
tasmÈssa padabhÈjane attho na vutto. KalyÈÓakamyataÑ upÈdÈyÈti 
sundarakÈmataÑ visiÔÔhakÈmataÑ cittena gahetvÈ, tassa “Èpajjeyya ce”ti 
iminÈ sambandho. YasmÈ pana yo kalyÈÓakamyataÑ upÈdÈya Èpajjati, so 
sÈdhatthiko mahagghatthiko hoti, tasmÈssa padabhÈjane byaÒjanaÑ pahÈya 
adhippetatthameva dassetuÑ tadeva vacanaÑ vuttaÑ. YasmÈ pana na imassa 
Èpajjanamatteneva Èpatti sÊsaÑ eti, tasmÈ “tassa vacanenÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 
 
 531. AnÈpatti ÒÈtakÈnanti-ÈdÊsu ÒÈtakÈnaÑ cÊvare vikappaÑ 
Èpajjantassa anÈpattÊti evamattho daÔÔhabbo. MahagghaÑ cetÈpetukÈmassa 
appagghaÑ cetÈpetÊti gahapatissa vÊsati-agghanakaÑ cÊvaraÑ 
cetÈpetukÈmassa “alaÑ mayhaÑ etena, dasagghanakaÑ vÈ aÔÔhagghanakaÑ 
vÈ dehÊ”ti vadati, anÈpatti. Appagghanti idaÒca atirekanivÈraÓatthameva 
vuttaÑ, samakepi pana anÈpatti, taÒca kho agghavaseneva, na 
pamÈÓavasena, agghavaÉÉhanakaÑ hi idaÑ sikkhÈpadaÑ. TasmÈ yo vÊsati-
agghanakaÑ antaravÈsakaÑ 
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cetÈpetukÈmo, taÑ “ettakameva me agghanakaÑ cÊvaraÑ dehÊ”ti vattumpi 
vaÔÔati, sesaÑ uttÈnatthameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊnipi tatuttarisikkhÈpadasadisÈnevÈti. 
 

PaÔhama-upakkhaÔasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. Dutiya-upakkhaÔasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 532. Dutiya-upakkhaÔepi iminÈva nayena attho veditabbo. TaÒhi imassa 
anupaÒÒattisadisaÑ. KevalaÑ paÔhamasikkhÈpade ekassa pÊÄÈ katÈ, dutiye 
dvinnaÑ, ayamevettha viseso. SesaÑ sabbaÑ paÔhamasadisameva. YathÈ ca 
dvinnaÑ, evaÑ bah|naÑ pÊÄaÑ katvÈ gaÓhatopi Èpatti veditabbÈti. 
 

Dutiya-upakkhaÔasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. RÈjasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 537. Tena samayenÈti RÈjasikkhÈpadaÑ. Tattha upÈsakaÑ saÒÒÈpetvÈti 
jÈnÈpetvÈ, “iminÈ m|lena cÊvaraÑ kiÓitvÈ therassa dehÊ”ti evaÑ vatvÈti 
adhippÈyo. PaÒÒÈsabandhoti paÒÒÈsakahÈpaÓadaÓÉoti vuttaÑ hoti. 
PaÒÒÈsaÑ bandhotipi pÈÔho, paÒÒÈsaÑ jito paÒÒÈsaÑ dÈpetabboti 
adhippÈyo. AjjaÓho bhante ÈgamehÊti bhante ajja ekadivasaÑ amhÈkaÑ 
tiÔÔha, adhivÈsehÊti attho. ParÈmasÊti gaÓhi. JÊnosÊti jitosi. 
 
 538-9. RÈjabhoggoti rÈjato bhoggaÑ bhuÒjitabbaÑ assatthÊti 
rÈjabhoggo. RÈjabhogotipi pÈÔho, rÈjato bhogo assa atthÊti attho. 

 PahiÓeyyÈti peseyya, uttÈnatthattÈ panassa padabhÈjanaÑ na vuttaÑ. 
YathÈ ca etassa, evaÑ “cÊvaraÑ, itthannÈmaÑ, bhikkhun”ti-ÈdÊnampi 
padÈnaÑ uttÈnatthattÈyeva padabhÈjanaÑ na vuttanti veditabbaÑ. Œbhatanti 
ÈnÊtaÑ. 
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KÈlena kappiyanti yuttapattakÈlena, yadÈ no attho hoti, tadÈ kappiyaÑ 
cÊvaraÑ gaÓhÈmÈti attho. 

 VeyyÈvaccakaroti kiccakaro, kappiyakÈrakoti attho. SaÒÒatto so mayÈti 
ÈÓatto so mayÈ, yathÈ tumhÈkaÑ cÊvarena atthe sati cÊvaraÑ dassati, evaÑ 
vuttoti attho. Attho me Èvuso cÊvarenÈti codanÈlakkhaÓanidassanametaÑ. 
IdaÒhi vacanaÑ vattabbaÑ, assa vÈ attho yÈya kÈyaci bhÈsÈya. IdaÑ 
codanÈlakkhaÓaÑ. Dehi me cÊvaranti-ÈdÊni pana 
navattabbÈkÈradassanatthaÑ vuttÈni, etÈni hi vacanÈni, etesaÑ vÈ attho yÈya 
kÈyaci bhÈsÈya na vattabbo. 

 Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabboti “attho me Èvuso cÊvarenÈ”ti 
idameva yÈvatatiyaÑ vattabboti. EvaÑ “dvattikkhattuÑ codetabbo 
sÈretabbo”ti ettha uddiÔÔhacodanÈparicchedaÑ dassetvÈ idÈni 
“dvattikkhattuÑ codayamÈno sÈrayamÈno taÑ cÊvaraÑ abhinipphÈdeyya, 
iccetaÑ kusalan”ti imesaÑ padÈnaÑ sa~khepato atthaÑ dassento “sace 
abhinipphÈdeti, iccetaÑ kusalan”ti Èha. EvaÑ yÈvatatiyaÑ codento taÑ 
cÊvaraÑ yadi nipphÈdeti, sakkoti attano paÔilÈbhavasena nipphÈdetuÑ, 
iccetaÑ kusalaÑ sÈdhu suÔÔhu sundaraÑ. 

 CatukkhattuÑ paÒcakkhattuÑ chakkhattuparamaÑ tuÓhÊbh|tena 
uddissa ÔhÈtabbanti ÔhÈnalakkhaÓanidassanametaÑ. Chakkhattuparamanti ca 
bhÈvanapuÑsakavacanametaÑ. ChakkattuparamaÑ hi etena cÊvaraÑ uddissa 
tuÓhÊbh|tena ÔhÈtabbaÑ, na aÒÒaÑ kiÒci kÈtabbaÑ. IdaÑ ÔhÈnalakkhaÓaÑ. 
Tattha yo sabbaÔhÈnÈnaÑ sÈdhÈraÓo tuÓhÊbhÈvo, taÑ tÈva dassetuÑ 
padabhÈjane “tattha gantvÈ tuÓhÊbh|tenÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha na Èsane 
nisÊditabbanti “idha bhante nisÊdathÈ”ti vuttenÈpi na nisÊditabbaÑ. Na 
ÈmisaÑ paÔiggahetabbanti yÈgukhajjakÈdibhedaÑ kiÒci ÈmisaÑ “gaÓhatha 
bhante”ti yÈciyamÈnenÈpi na gaÓhitabbaÑ. Na dhammo bhÈsitabboti 
“ma~galaÑ vÈ anumodanaÑ vÈ bhÈsathÈ”ti yÈciyamÈnenÈpi kiÒci na 
bhÈsitabbaÑ, kevalaÑ “kiÑ kÈraÓÈ ÈgatosÊ”ti pucchiyamÈnena “jÈnÈhi 
Èvuso”ti vattabbo. PucchiyamÈnoti idaÒhi karaÓatthe paccattavacanaÑ. Atha 
vÈ pucchaÑ kurumÈno pucchiyamÈnoti evampettha attho daÔÔhabbo. Yo hi 
pucchaÑ karoti, so ettakaÑ vattabboti. ®hÈnaÑ bhaÒjatÊti ÈgatakÈraÓaÑ 
bhaÒjati. 



254 VinayapiÔaka  

 IdÈni yÈ tisso codanÈ, cha ca ÔhÈnÈni vuttÈni. Tattha vuÉÉhiÒca hÈniÒca 
dassento “catukkhattuÑ codetvÈ”ti-ÈdimÈha. YasmÈ ca ettha 
ekacodanÈvuÉÉhiyÈ dvinnaÑ ÔhÈnÈnaÑ hÈni vuttÈ, tasmÈ “ekÈ codanÈ 
diguÓaÑ ÔhÈnan”ti lakkhaÓaÑ dassitaÑ hoti. Iti iminÈ lakkhaÓena 
tikkhattuÑ codetvÈ chakkhattuÑ ÔhÈtabbaÑ, dvikkhattuÑ codetvÈ 
aÔÔhakkhattuÑ ÔhÈtabbaÑ, sakiÑ codetvÈ dasakkhattuÑ ÔhÈtabbanti. YathÈ 
ca “chakkhattuÑ codetvÈ na ÔhÈtabban”ti vuttaÑ, evaÑ “dvÈdasakkhattuÑ 
ÔhatvÈ na codetabban”tipi vuttameva hoti. TasmÈ sace codetiyeva na tiÔÔhati, 
cha codanÈ labbhanti. Sace tiÔÔhatiyeva na codeti, dvÈdasa ÔhÈnÈni labbhanti. 
Sace codetipi tiÔÔhatipi, ekÈya codanÈya dve ÔhÈnÈni hÈpetabbÈni. Tattha yo 
ekadivasameva punappunaÑ gantvÈ chakkhattuÑ codeti, sakiÑyeva vÈ 
gantvÈ “attho me Èvuso cÊvarenÈ”ti chakkhattuÑ vadati. TathÈ 
ekadivasameva punappunaÑ gantvÈ dvÈdasakkhattuÑ tiÔÔhati, sakiÑyeva vÈ 
gantvÈ tatra tatra ÔhÈne tiÔÔhati, sopi sabbacodanÈyo, sabbaÔhÈnÈni ca 
bhaÒjati. Ko pana vÈdo nÈnÈdivasesu evaÑ karontassÈti evamettha 
vinicchayo veditabbo. 

 Yatassa cÊvaracetÈpannaÑ Èbhatanti yato rÈjato vÈ rÈjabhoggato vÈ assa 
bhikkhuno cÊvaracetÈpannaÑ ÈnÊtaÑ. YatvassÈtipi pÈÔho. Ayamevattho. 
YatthassÈtipi paÔhanti, yasmiÑ ÔhÈne assa cÊvaracetÈpannaÑ pesitanti ca 
atthaÑ kathenti, byaÒjanaÑ pana na sameti. TatthÈti tassa raÒÒo vÈ 
rÈjabhoggassa vÈ santike, samÊpatthe hi idaÑ bhummavacanaÑ. Na taÑ 
tassa bhikkhuno kiÒci atthaÑ anubhotÊti taÑ cÊvaracetÈpannaÑ tassa 
bhikkhuno kiÒci appamattakampi kammaÑ na nipphÈdeti. 
YuÒjantÈyasmanto sakanti Èyasmanto attano santakaÑ dhanaÑ pÈpuÓantu. 
MÈ vo sakaÑ vinassÈti tumhÈkaÑ santakaÑ mÈ vinassatu. Yo pana neva 
sÈmaÑ gacchati, na d|taÑ pÈheti, vattabhede dukkaÔaÑ Èpajjati. 

 KiÑ pana sabbakappiyakÈrakesu evaÑ paÔipajjitabbanti? Na 
paÔipajjitabbaÑ. AyaÒhi kappiyakÈrako nÈma sa~khepato duvidho niddiÔÔho 
ca aniddiÔÔho ca. Tattha niddiÔÔho duvidho bhikkhunÈ niddiÔÔho, d|tena 
niddiÔÔhoti. AniddiÔÔhopi duvidho mukhavevaÔika1 kappiyakÈrako, 
parammukhakappiyakÈrakoti. Tesu 
______________________________________________________________ 
 1. SammukhavevaÔika (Ka) 
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bhikkhunÈ niddiÔÔho sammukhÈsammukhavasena catubbidho hoti. TathÈ 
d|tena niddiÔÔhopi. 

 KathaÑ? Idhekacco bhikkhussa cÊvaratthÈya d|tena akappiyavatthuÑ 
pahiÓati, d|to taÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ “idaÑ bhante itthannÈmena 
tumhÈkaÑ cÊvaratthÈya pahitaÑ, gaÓhatha nan”ti vadati, bhikkhu “nayidaÑ 
kappatÊ”ti paÔikkhipati. D|to “atthi pana te bhante veyyÈvaccakaro”ti 
pucchati, puÒÒatthikehi ca upÈsakehi “bhikkh|naÑ veyyÈvaccaÑ karothÈ”ti 
ÈÓattÈ vÈ, bhikkh|naÑ vÈ sandiÔÔhÈ sambhattÈ keci veyyÈvaccakarÈ honti, 
tesaÑ aÒÒataro tasmiÑ khaÓe bhikkhussa santike nisinno hoti, bhikkhu taÑ 
niddisati “ayaÑ bhikkh|naÑ veyyÈvaccakaro”ti. D|to tassa hatthe 
akappiyavatthuÑ datvÈ “therassa cÊvaraÑ kiÓitvÈ dehÊ”ti gacchati, ayaÑ 
bhikkhunÈ sammukhÈniddiÔÔho. 

 No ce bhikkhussa santike nisinno hoti, apica kho bhikkhu niddisati 
“asukasmiÑ nÈma gÈme itthannÈmo bhikkh|naÑ veyyÈvaccakaro”ti, so 
gantvÈ tassa hatthe akappiyavatthuÑ datvÈ “therassa cÊvaraÑ kiÓitvÈ 
dadeyyÈsÊ”ti ÈgantvÈ bhikkhussa ÈrocetvÈ gacchati, ayameko bhikkhunÈ 
asammukhÈniddiÔÔho. 

 Na heva kho so d|to attanÈ ÈgantvÈ Èroceti, apica kho aÒÒaÑ pahiÓati 
“dinnaÑ mayÈ bhante tassa hatthe cÊvaracetÈpannaÑ, cÊvaraÑ 
gaÓheyyÈthÈ”ti, ayaÑ dutiyo bhikkhunÈ asammukhÈniddiÔÔho. 

 Na heva kho aÒÒaÑ pahiÓati, apica kho gacchantova bhikkhuÑ vadati 
“ahaÑ tassa hatthe cÊvaracetÈpannaÑ dassÈmi, tumhe cÊvaraÑ 
gaÓheyyÈthÈ”ti, ayaÑ tatiyo bhikkhunÈ asammukhÈniddiÔÔhoti evaÑ eko 
sammukhÈniddiÔÔho, tayo asammukhÈniddiÔÔhÈti ime cattÈro bhikkhunÈ 
niddiÔÔhaveyyÈvaccakarÈ nÈma. Etesu imasmiÑ RÈjasikkhÈpade 
vuttanayeneva paÔipajjitabbaÑ. 

 Aparo bhikkhu purimanayeneva d|tena pucchito natthitÈya vÈ 
avicÈretukÈmatÈya vÈ “natthamhÈkaÑ kappiyakÈrako”ti vadati, tasmiÒca 
khaÓe koci manusso Ègacchati, d|to tassa hatthe akappiyavatthuÑ datvÈ 
“imassa hatthato cÊvaraÑ gaÓheyyÈthÈ”ti vatvÈ gacchati, ayaÑ d|tena 
sammukhÈniddiÔÔho. 
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 Aparo d|to gÈmaÑ pavisitvÈ attanÈ abhirucitassa kassaci hatthe 
akappiyavatthuÑ datvÈ purimanayeneva ÈgantvÈ Èroceti, aÒÒaÑ vÈ pahiÓati, 
“ahaÑ asukassa nÈma hatthe cÊvaracetÈpannaÑ dassÈmi, tumhe cÊvaraÑ 
gaÓheyyÈthÈ”ti vatvÈ vÈ gacchati, ayaÑ tatiyo d|tena asammukhÈniddiÔÔhoti 
evaÑ eko sammukhÈniddiÔÔho, tayo asammukhÈniddiÔÔhÈti ime cattÈro 
d|tena niddiÔÔhaveyyÈvaccakarÈ nÈma. Etesu MeÓÉakasikkhÈpade 
vuttanayena paÔipajjitabbaÑ. VuttaÒhetaÑ “santi bhikkhave manussÈ saddhÈ 
pasannÈ, te kappiyakÈrakÈnaÑ hatthe hiraÒÒaÑ upanikkhipanti ‘iminÈ 
ayyassa yaÑ kappiyaÑ, taÑ dethÈ’ti. AnujÈnÈmi bhikkhave yaÑ tato 
kappiyaÑ, taÑ sÈdituÑ, na tvevÈhaÑ bhikkhave kenaci pariyÈyena 
jÈtar|parajataÑ sÈditabbaÑ pariyesitabbanti vadÈmÊ”ti1. Ettha ca codanÈya 
pamÈÓaÑ natthi, m|laÑ asÈdiyantena sahassakkhattumpi codanÈya vÈ 
ÔhÈnena vÈ kappiyabhaÓÉaÑ sÈdituÑ vaÔÔati. No ce deti, aÒÒaÑ 
kappiyakÈrakaÑ ÔhapetvÈpi ÈharÈpetabbaÑ. Sace icchati, m|lasÈmikÈnampi 
kathetabbaÑ. No ce icchati, na kathetabbaÑ. 

 Aparo bhikkhu purimanayeneva d|tena pucchito “natthamhÈkaÑ 
kappiyakÈrako”ti vadati, tadaÒÒo samÊpe Ôhito sutvÈ “Èhara bho, ahaÑ 
ayyassa cÊvaraÑ cetÈpetvÈ dassÈmÊ”ti vadati. D|to “handa bho dadeyyÈsÊ”ti 
tassa hatthe datvÈ bhikkhussa anÈrocetvÈva gacchati, ayaÑ 
mukhavevaÔikakappiyakÈrako. Aparo bhikkhuno upaÔÔhÈkassa vÈ aÒÒassa vÈ 
hatthe akappiyavatthuÑ datvÈ “therassa cÊvaraÑ dadeyyÈsÊ”ti ettova 
pakkamati, ayaÑ parammukhakappiyakÈrakoti ime dve 
aniddiÔÔhakappiyakÈrakÈ nÈma. Etesu aÒÒÈtaka-appavÈritesu viya 
paÔipajjitabbaÑ. Sace sayameva cÊvaraÑ ÈnetvÈ denti, gahetabbaÑ. No ce, 
kiÒci na vattabbÈ. DesanÈmattameva cetaÑ “d|tena cÊvaracetÈpannaÑ 
pahiÓeyyÈ”ti, sayaÑ ÈharitvÈpi piÓÉapÈtÈdÊnaÑ atthÈya dadantesupi eseva 
nayo. Na kevalaÒca attanoyeva atthÈya sampaÔicchituÑ na vaÔÔati, sacepi 
koci jÈtar|parajataÑ ÈnetvÈ “idaÑ saÑghassa dammi, ÈrÈmaÑ vÈ karotha 
cetiyaÑ vÈ bhojanasÈlÈdÊnaÑ vÈ aÒÒataran”ti vadati, idampi sampaÔicchituÑ 
na vaÔÔati. Yassa kassaci hi aÒÒassatthÈya sampaÔicchantassa dukkaÔaÑ hotÊti 
MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 342 piÔÔhe. 
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 Sace pana “nayidaÑ bhikkh|naÑ sampaÔicchituÑ vaÔÔatÊ”ti paÔikkhitte 
“vaÉÉhakÊnaÑ vÈ kammakarÈnaÑ vÈ hatthe bhavissati, kevalaÑ tumhe 
sukatadukkaÔaÑ jÈnÈthÈ”ti vatvÈ tesaÑ hatthe datvÈ pakkamati, vaÔÔati. 
AthÈpi “mama manussÈnaÑ hatthe bhavissati, mayhameva vÈ hatthe 
bhavissati, kevalaÑ tumhe yaÑ yassa dÈtabbaÑ, tadatthÈya peseyyÈthÈ”ti 
vadati, evampi vaÔÔati. 

 Sace pana saÑghaÑ vÈ gaÓaÑ vÈ puggalaÑ vÈ anÈmasitvÈ “idaÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓaÑ cetiyassa dema, vihÈrassa dema, navakammassa demÈ”ti 
vadanti, paÔikkhipituÑ na vaÔÔati. “Ime idaÑ bhaÓantÊ”ti kappiyakÈrakÈnaÑ 
ÈcikkhitabbaÑ. “CetiyÈdÊnaÑ atthÈya tumhe gahetvÈ ÔhapethÈ”ti vuttena 
pana “amhÈkaÑ gahetuÑ na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhipitabbaÑ. 

 Sace pana koci bahuÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ ÈnetvÈ “idaÑ saÑghassa 
dammi, cattÈro paccaye paribhuÒjathÈ”ti vadati, taÑ ce saÑgho 
sampaÔicchati, paÔiggahaÓepi paribhogepi Èpatti. Tatra ce eko bhikkhu 
“nayidaÑ kappatÊ”ti paÔikkhipati, upÈsako ca “yadi na kappati, mayhameva 
bhavissatÊ”ti gacchati. So bhikkhu “tayÈ saÑghassa lÈbhantarÈyo kato”ti na 
kenaci kiÒci vattabbo. Yo hi taÑ codeti, sveva sÈpattiko hoti, tena pana 
ekena bah| anÈpattikÈ katÈ. Sace pana bhikkh|hi “na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhitte 
“kappiyakÈrakÈnaÑ vÈ hatthe bhavissati, mama purisÈnaÑ vÈ mayhaÑ vÈ 
hatthe bhavissati, kevalaÑ tumhe paccaye paribhuÒjathÈ”ti vadati, vaÔÔati. 

 CatupaccayatthÈya ca dinnaÑ yena yena paccayena attho hoti, 
tadatthaÑ upanetabbaÑ, cÊvaratthÈya dinnaÑ cÊvareyeva upanetabbaÑ. Sace 
cÊvarena tÈdiso attho natthi, piÓÉapÈtÈdÊhi saÑgho kilamati, 
saÑghasuÔÔhutÈya apaloketvÈ tadatthÈyapi upanetabbaÑ. Esa nayo 
piÓÉapÈtagilÈnapaccayatthÈya dinnepi, senÈsanatthÈya dinnaÑ pana 
senÈsanassa garubhaÓÉattÈ senÈsaneyeva upanetabbaÑ. Sace pana bhikkh|su 
senÈsanaÑ chaÉÉetvÈ gatesu senÈsanaÑ vinassati, Êdise kÈle senÈsanaÑ 
vissajjetvÈpi bhikkh|naÑ paribhogo anuÒÒÈto, tasmÈ senÈsanajagganatthaÑ 
m|lacchejjaÑ akatvÈ yÈpanamattaÑ paribhuÒjitabbaÑ. 
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 Na kevalaÒca hiraÒÒasuvaÓÓameva, aÒÒampi khettavatthÈdi akappiyaÑ 
na sampaÔicchitabbaÑ. Sace hi koci “mayhaÑ tisassasampÈdanakaÑ 
mahÈtaÄÈkaÑ atthi, taÑ saÑghassa dammÊ”ti vadati, taÑ ce saÑgho 
sampaÔicchati, paÔiggahaÓepi paribhogepi Èpattiyeva. Yo pana taÑ 
paÔikkhipati, so purimanayeneva na kenaci kiÒci vattabbo. Yo hi taÑ codeti, 
sveva sÈpattiko hoti, tena pana ekena bah| anÈpattikÈ katÈ. 

 Yo pana “tÈdisaÑyeva taÄÈkaÑ dammÊ”ti vatvÈ bhikkh|hi “na vaÔÔatÊ”ti 
paÔikkhitto vadati “asukaÒca asukaÒca saÑghassa taÄÈkaÑ atthi, taÑ kathaÑ 
vaÔÔatÊ”ti. So vattabbo “kappiyaÑ katvÈ dinnaÑ bhavissatÊ”ti. KathaÑ 
dinnaÑ kappiyaÑ hotÊti. “CattÈro paccaye paribhuÒjathÈ”ti vatvÈ dinnanti. 
So sace “sÈdhu bhante cattÈro paccaye saÑgho paribhuÒjat|”ti deti, vaÔÔati. 
AthÈpi “taÄÈkaÑ gaÓhathÈ”ti vatvÈ “na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhitto “kappiyakÈrako 
atthÊ”ti pucchitvÈ “natthÊ”ti vutte “idaÑ asuko nÈma vicÈressati, asukassa vÈ 
hatthe, mayhaÑ vÈ hatthe bhavissati, saÑgho kappiyabhaÓÉaÑ 
paribhuÒjat|”ti vadati, vaÔÔati. Sacepi “na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhitto “udakaÑ 
paribhuÒjissati, bhaÓÉakaÑ dhovissati, migapakkhino pivissantÊ”ti vadati, 
evampi vaÔÔati. AthÈpi “na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhitto vadati “kappiyasÊsena 
gaÓhathÈ”ti. “SÈdhu upÈsaka saÑgho pÈnÊyaÑ pivissati, bhaÓÉakaÑ 
dhovissati, migapakkhino pivissantÊ”ti vatvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔati. 

 AthÈpi “mama taÄÈkaÑ vÈ pokkharaÓiÑ vÈ saÑghassa dammÊ”ti vutte 
“sÈdhu upÈsaka saÑgho pÈnÊyaÑ pivissatÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ paribhuÒjituÑ 
vaÔÔatiyeva. Yadi pana bhikkh|hi hatthakammaÑ yÈcitvÈ sahatthena ca 
kappiyapathaviÑ khanitvÈ udakaparibhogatthÈya taÄÈkaÑ kÈritaÑ hoti, taÑ 
ce nissÈya sassaÑ nipphÈdetvÈ manussÈ vihÈre kappiyabhaÓÉaÑ denti, 
vaÔÔati. Atha manussÈ eva saÑghassa upakÈratthÈya saÑghikabh|miÑ 
khanitvÈ taÑ nissÈya nipphannasassato kappiyabhaÓÉaÑ denti, evampi 
vaÔÔati. “AmhÈkaÑ ekaÑ kappiyakÈrakaÑ ÔhapethÈ”ti vutte ca Ôhapetumpi 
labbhati. Atha pana te manussÈ rÈjabalinÈ upaddutÈ pakkamanti, aÒÒe 
paÔipajjanti, na ca bhikkh|naÑ kiÒci denti, udakaÑ vÈretuÑ labbhati. TaÒca 
kho kasikammakÈleyeva, na sassakÈle. Sace te vadanti “nanu bhante pubbepi 
manussÈ imaÑ nissÈya sassaÑ 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 259
  

akaÑs|”ti. Tato vattabbÈ “te saÑghassa imaÒca imaÒca upakÈraÑ akaÑsu, 
idaÒcidaÒca kappiyabhaÓÉaÑ adaÑs|”ti. Sace vadanti “mayampi 
dassÈmÈ”ti, evampi vaÔÔati. 

 Sace pana koci abyatto akappiyavohÈrena taÄÈkaÑ paÔiggaÓhÈti vÈ 
kÈreti vÈ, taÑ bhikkh|hi na paribhuÒjitabbaÑ, taÑ nissÈya laddhaÑ 
kappiyabhaÓÉampi akappiyameva. Sace bhikkh|hi pariccattabhÈvaÑ ÒatvÈ 
sÈmiko vÈ tassa puttadhÊtaro vÈ aÒÒo vÈ koci vaÑse uppanno puna 
kappiyavohÈrena deti, vaÔÔati. Pacchinne kulavaÑse yo tassa janapadassa 
sÈmiko, so acchinditvÈ puna deti, Cittalapabbate bhikkhunÈ nÊhaÔa-
udakavÈhakaÑ AÄanÈgarÈjamahesÊ viya, evampi vaÔÔati. 

 KappiyavohÈrepi udakavasena paÔiggahitataÄÈke suddhacittÈnaÑ 
mattikuddharaÓapÈÄibandhanÈdÊni ca kÈtuÑ vaÔÔati. TaÑ nissÈya pana 
sassaÑ karonte disvÈ kappiyakÈrakaÑ ÔhapetuÑ na vaÔÔati. Yadi te 
sayameva kappiyabhaÓÉaÑ denti, gahetabbaÑ. No ce denti, na codetabbaÑ, 
na sÈretabbaÑ. Paccayavasena paÔiggahitataÄÈke kappiyakÈrakaÑ ÔhapetuÑ 
vaÔÔati. MattikuddharaÓapÈÄibandhanÈdÊni pana kÈtuÑ na vaÔÔati. Sace 
kappiyakÈrakÈ sayameva karonti, vaÔÔati. Abyattena pana lajjibhikkhunÈ 
kÈrÈpitesu kiÒcÈpi paÔiggahaÓe1 kappiyaÑ, bhikkhussa payogapaccayÈ 
uppannena missakattÈ visagatapiÓÉapÈto viya, 
akappiyamaÑsarasamissakabhojanaÑ viya ca dubbinibbhogaÑ hoti, 
sabbesaÑ akappiyameva. 

 Sace pana “udakassa okÈso atthi, taÄÈkassa pÈÄi thirÈ, yathÈ bahuÑ 
udakaÑ gaÓhÈti, evaÑ karohi, tÊrasamÊpe udakaÑ karohÊ”ti evaÑ 
udakameva vicÈreti, vaÔÔati. Uddhane aggiÑ na pÈtenti, “udakakammaÑ 
labbhatu upÈsakÈ”ti vattuÑ vaÔÔati. “SassaÑ katvÈ ÈharathÈ”ti vattuÑ pana 
na vaÔÔati. Sace pana taÄÈke atibahuÑ udakaÑ disvÈ passato vÈ piÔÔhito vÈ 
mÈtikaÑ nÊharÈpeti, vanaÑ chindÈpetvÈ kedÈre kÈrÈpeti, porÈÓakedÈresu vÈ 
pakatibhÈgaÑ aggahetvÈ atirekaÑ gaÓhÈti, na vasasse vÈ akÈlasasse vÈ 
aparicchinnabhÈge “ettake kahÈpaÓe dethÈ”ti kahÈpaÓe uÔÔhÈpeti, sabbesaÑ 
akappiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔiggahaÓaÑ (SÊ) 
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 Yo pana “kassatha vapathÈ”ti avatvÈ “ettakÈya bh|miyÈ ettako nÈma 
bhÈgo”ti evaÑ bh|miÑ vÈ patiÔÔhapeti, “ettake bh|mibhÈge amhehi sassaÑ 
kataÑ, ettakaÑ nÈma bhÈgaÑ gaÓhathÈ”ti vadantesu kassakesu 
bh|mippamÈÓaggahaÓatthaÑ rajjuyÈ vÈ daÓÉena vÈ minÈti, khale vÈ ÔhatvÈ 
rakkhati, khalato vÈ nÊharÈpeti, koÔÔhÈgÈre vÈ paÔisÈmeti, tasseva taÑ 
akappiyaÑ.   

 Sace kassakÈ kahÈpaÓe ÈharitvÈ “ime saÑghassa ÈhaÔÈ”ti vadanti, 
aÒÒataro ca bhikkhu “na saÑgho kahÈpaÓe khÈdatÊ”ti saÒÒÈya “ettakehi 
kahÈpaÓehi sÈÔake Èhara, ettakehi yÈgu-ÈdÊni sampÈdehÊ”ti vadati. YaÑ te 
Èharanti, sabbesaÑ akappiyaÑ. KasmÈ? KahÈpaÓÈnaÑ vicÈritattÈ. 

 Sace dhaÒÒaÑ ÈharitvÈ “idaÑ saÑghassa ÈhaÔan”ti vadanti, aÒÒataro ca 
bhikkhu purimanayeneva “ettakehi vÊhÊhi idaÒcidaÒca ÈharathÈ”ti vadati. 
YaÑ te Èharanti, tasseva akappiyaÑ. KasmÈ? DhaÒÒassa vicÈritattÈ. 

 Sace taÓÉulaÑ vÈ aparaÓÓaÑ vÈ ÈharitvÈ “idaÑ saÑghassa ÈhaÔan”ti 
vadanti, aÒÒataro ca bhikkhu purimanayeneva “ettakehi taÓÉulehi 
idaÒcidaÒca ÈharathÈ”ti vadati. YaÑ te Èharanti, sabbesaÑ kappiyaÑ. 
KasmÈ? KappiyÈnaÑ taÓÉulÈdÊnaÑ vicÈritattÈ. Kayavikkayepi anÈpatti 
kappiyakÈrakassa ÈcikkhitattÈ. 

 Pubbe pana Cittalapabbate eko bhikkhu catusÈladvÈre “aho vata sve 
saÑghassa ettakappamÈÓe p|ve paceyyun”ti ÈrÈmikÈnaÑ saÒÒÈjananatthaÑ 
bh|miyaÑ maÓÉalaÑ akÈsi, taÑ disvÈ cheko ÈrÈmiko tatheva katvÈ 
dutiyadivase bheriyÈ ÈkoÔitÈya sannipatite saÑghe p|vaÑ gahetvÈ 
saÑghattheraÑ Èha “bhante amhehi ito pubbe neva pit|naÑ na 
pitÈmahÈnaÑ evar|paÑ sutapubbaÑ, ekena ayyena catusÈladvÈre 
p|vatthÈya saÒÒÈ katÈ, ito dÈni pabhuti ayyÈ attano attano cittÈnur|paÑ 
vadantu, amhÈkampi phÈsuvihÈro bhavissatÊ”ti. MahÈthero tatova nivatti, 
ekabhikkhunÈpi p|vo na gahito. EvaÑ pubbe tatruppÈdampi1 na 
paribhuÒjiÑsu. TasmÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. TatruppÈdaÑ (Ka) 
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   SallekhaÑ accajantena, appamattena bhikkhunÈ. 
   Kappiyepi na kÈtabbÈ, ÈmisatthÈya lolatÈti. 

 Yo cÈyaÑ taÄÈke vutto, pokkharaÓÊ-udakavÈhakamÈtikÈdÊsupi eseva 
nayo. 

 PubbaÓÓÈparaÓÓa-ucchuphalÈphalÈdÊnaÑ viruhanaÔÔhÈnaÑ yaÑkiÒci 
khettaÑ vÈ vatthuÑ vÈ dammÊti vuttepi “na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhipitvÈ taÄÈke 
vuttanayeneva yadÈ kappiyavohÈrena “catupaccayaparibhogatthÈya 
dammÊ”ti vadati, tadÈ sampaÔicchitabbaÑ, “vanaÑ dammi, araÒÒaÑ 
dammÊ”ti vutte pana vaÔÔati. Sace manussÈ bhikkh|hi anÈÓattÈyeva tattha 
rukkhe chinditvÈ aparaÓÓÈdÊni sampÈdetvÈ bhikkh|naÑ bhÈgaÑ denti, 
vaÔÔati, adentÈ na codetabbÈ. Sace kenacideva antarÈyena tesu pakkantesu 
aÒÒe karonti, na ca bhikkh|naÑ kiÒci denti, te vÈretabbÈ. Sace vadanti 
“nanu bhante pubbepi manussÈ idha sassÈni akaÑs|”ti, tato te vattabbÈ “te 
saÑghassa idaÒcidaÒca kappiyabhaÓÉaÑ adaÑs|”ti. Sace vadanti “mayampi 
dassÈmÈ”ti, evaÑ vaÔÔati. 

 KaÒci sassuÔÔhÈnakaÑ bh|mippadesaÑ sandhÈya “sÊmaÑ demÈ”ti 
vadanti, vaÔÔati. SÊmÈparicchedanatthaÑ pana thambhÈ vÈ pÈsÈÓÈ vÈ sayaÑ 
na ÔhapetabbÈ. KasmÈ? Bh|mi nÈma anagghÈ, appakenÈpi pÈrÈjiko 
bhaveyya. ŒrÈmikÈnaÑ pana vattabbaÑ “iminÈ ÔhÈnena amhÈkaÑ sÊmÈ 
gatÈ”ti. Sacepi hi te adhikaÑ gaÓhanti, pariyÈyena kathitattÈ anÈpatti. Yadi 
pana rÈjarÈjamahÈmattÈdayo sayameva thambhe ÔhapÈpetvÈ “cattÈro 
paccaye paribhuÒjathÈ”ti denti, vaÔÔatiyeva. 

 Sace koci antosÊmÈya taÄÈkaÑ khanati, vihÈramajjhena vÈ mÈtikaÑ neti, 
cetiya~gaÓabodhiya~gaÓÈdÊni dussanti, vÈretabbo. Sace saÑgho kiÒci 
labhitvÈ ÈmisagarukatÈya na vÈreti, eko bhikkhu vÈreti, sova bhikkhu issaro. 
Sace eko bhikkhu na vÈreti, “netha tumhe”ti tesaÑyeva pakkho hoti, saÑgho 
vÈreti, saÑghova issaro. SaÑghikesu hi kammesu yo dhammakammaÑ 
karoti, sova issaro. Sace vÈriyamÈnopi karoti, heÔÔhÈ gahitaÑ paÑsuÑ heÔÔhÈ 
pakkhipitvÈ, upari gahitaÑ paÑsuÑ upari pakkhipitvÈ p|retabbÈ. 
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 Sace koci yathÈjÈtameva ucchuÑ vÈ aparaÓÓaÑ vÈ 
alÈbukumbhaÓÉÈdikaÑ vÈ valliphalaÑ dÈtukÈmo “etaÑ sabbaÑ 
ucchukhettaÑ aparaÓÓavatthuÑ valliphalÈvÈÔaÑ dammÊ”ti vadati, saha 
vatthunÈ parÈmaÔÔhattÈ “na vaÔÔatÊ”ti MahÈsumatthero Èha. 
MahÈpadumatthero pana “abhilÈpamattametaÑ, sÈmikÈnaÑyeva hi so 
bh|mibhÈgo, tasmÈ vaÔÔatÊ”ti Èha. 

 “DÈsaÑ dammÊ”ti vadati, na vaÔÔati. “ŒrÈmikaÑ dammi, 
veyyÈvaccakaraÑ dammi, kappiyakÈrakaÑ dammÊ”ti vutte vaÔÔati. Sace so 
ÈrÈmiko purebhattampi pacchÈbhattampi saÑghasseva kammaÑ karoti, 
sÈmaÓerassa viya sabbaÑ bhesajjapaÔijagganampi tassa kÈtabbaÑ. Sace 
purebhattameva saÑghassa kammaÑ karoti, pacchÈbhattaÑ attano kammaÑ 
karoti, sÈyaÑ nivÈpo na dÈtabbo. Yepi paÒcadivasavÈrena vÈ pakkhavÈrena 
vÈ saÑghassa kammaÑ katvÈ sesakÈle attano kammaÑ karonti, tesampi 
karaÓakÈleyeva bhattaÒca nivÈpo ca dÈtabbo. Sace saÑghassa kammaÑ 
natthi, attanoyeva kammaÑ katvÈ jÊvanti, te ce hatthakammam|laÑ ÈnetvÈ 
denti, gahetabbaÑ. No ce denti, na kiÒci vattabbÈ. YaÑ kiÒci rajakadÈsampi 
pesakÈradÈsampi ÈrÈmikanÈmena sampaÔicchituÑ vaÔÔati. 

 Sace “gÈvo demÈ”ti vadanti, “na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhipitabbÈ. ImÈ gÈvo 
kutoti, paÓÉitehi paÒca gorasaparibhogatthÈya dinnÈti. “Mayampi 
paÒcagorasaparibhogatthÈya demÈ”ti vutte vaÔÔati. AjikÈdÊsupi eseva nayo. 
“HatthiÑ dema, assaÑ, mahiÑsaÑ, kukkuÔaÑ, s|karaÑ demÈ”ti vadanti, 
sampaÔicchituÑ na vaÔÔati. Sace keci manussÈ “appossukkÈ bhante tumhe 
hotha, mayaÑ ime gahetvÈ tumhÈkaÑ kappiyabhaÓÉaÑ dassÈmÈ”ti 
gaÓhanti, vaÔÔati. “KukkuÔas|karÈ sukhaÑ jÊvant|”ti araÒÒe vissajjetuÑ 
vaÔÔati. “ImaÑ taÄÈkaÑ, imaÑ khettaÑ, imaÑ vatthuÑ vihÈrassa demÈ”ti 
vutte paÔikkhipituÑ na labbhatÊti. Sesamettha uttÈnattameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idampi chasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, 
acittakaÑ, paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

RÈjasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

NiÔÔhito cÊvaravaggo paÔhamo. 
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2. Kosiyavagga    1. KosiyasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 542. Tena samayenÈti KosiyasikkhÈpadaÑ. Tattha santharitvÈ kataÑ 
hotÊti same bh|mibhÈge kosiyaÑs|ni upar|pari santharitvÈ kaÒjikÈdÊhi 
siÒcitvÈ kataÑ hoti. Ekenapi kosiyaÑsunÈ missetvÈti tiÔÔhatu attano 
rucivasena missitaÑ, sacepi tassa karaÓaÔÔhÈne vÈto ekaÑ kosiyaÑsuÑ 
ÈnetvÈ pÈteti, evampi missetvÈ katameva hoti. SesaÑ uttÈnatthameva. 

 ChasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

KosiyasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. SuddhakÈÄakasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 547. Tena samayenÈti SuddhakÈÄakasikkhÈpadaÑ.Tattha 
suddhakÈÄakÈnanti suddhÈnaÑ kÈÄakÈnaÑ, aÒÒehi amissitakÈÄakÈnanti attho. 
SesaÑ uttÈnatthameva. SamuÔÔhÈnÈdÊnipi kosiyasikkhÈpadasadisÈnevÈti. 
 

SuddhakÈÄakasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. DvebhÈgasikkhÈpadavaÓÓanÈ  

 552. Tena samayenÈti DvebhÈgasikkhÈpadaÑ. Tattha ante ÈdiyitvÈti 
santhatassa ante anuvÈtaÑ viya dassetvÈ1 odÈtaÑ alliyÈpetvÈ. 

 Dve bhÈgÈti dve koÔÔhÈsÈ. ŒdÈtabbÈti gahetabbÈ. GocariyÈnanti 
kapilavaÓÓÈnaÑ. Dve tulÈ ÈdÈtabbÈti cat|hi tulÈhi kÈretukÈmaÑ sandhÈya 
vuttaÑ, atthato pana yattakehi eÄakalomehi kÈtukÈmo hoti, tesu dve koÔÔhÈsÈ 
kÈÄakÈnaÑ, eko odÈtÈnaÑ, eko gocariyÈnanti idameva dassitaÑ hotÊti 
veditabbaÑ. SesaÑ uttÈnatthameva. 
______________________________________________________________ 
 1. Dasante (SyÈ), dassento (Ka) 
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 SamuÔÔhÈnÈdÊnipi kosiyasikkhÈpadasadisÈneva. KevalaÑ idaÑ ÈdÈya, 
anÈdÈya ca karaÓato kiriyÈkiriyaÑ veditabbanti. 
 

DvebhÈgasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. ChabbassasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 557. Tena samayenÈti ChabbassasikkhÈpadaÑ. Tattha |hadantipi1 
ummihantipÊti santhatÈnaÑ upari vaccampi passÈvampi karontÊti vuttaÑ 
hoti. 

 DinnÈ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno santhatasammutÊti evaÑ 
laddhasammutiko bhikkhu yÈva rogo na v|pasamati, tÈva yaÑ yaÑ ÔhÈnaÑ 
gacchati, tattha tattha santhataÑ kÈtuÑ labhati. Sace arogo hutvÈ puna 
m|labyÈdhinÈva gilÈno hoti, soyeva parihÈro, natthaÒÒaÑ sammutikiccanti 
Phussadevatthero Èha. Upatissatthero pana “so vÈ byÈdhi paÔikuppatu, aÒÒo 
vÈ, sakiÑ ‘gilÈno’ti nÈmaÑ laddhaÑ laddhameva, puna sammutikiccaÑ 
natthÊ”ti Èha. 

 Orena ce channaÑ vassÈnanti channaÑ vassÈnaÑ orimabhÈge, antoti 
attho. PadabhÈjane pana sa~khyÈmattadassanatthaÑ “|nakachabbassÈnÊ”ti 
vuttaÑ. 

 AnÈpatti chabbassÈni karotÊti yadÈ chabbassÈni paripuÓÓÈni honti, tadÈ 
santhataÑ karoti. Dutiyapadepi “yadÈ atirekachabbassÈni hoti, tadÈ karotÊ”ti 
evamattho daÔÔhabbo. Na hi so chabbassÈni karotÊti. SesaÑ uttÈnatthameva. 

 SamuÔÔhÈnÈni kosiyasikkhÈpadasadisÈnevÈti. 
 

ChabbassasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. NisÊdanasanthatasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 565. Tena samayenÈti NisÊdanasanthatasikkhÈpadaÑ. Tattha 
icchÈmahaÑ bhikkhaveti BhagavÈ kira taÑ temÈsaÑ na kaÒci 
bodhaneyyasattaÑ addasa, 
______________________________________________________________ 
 1. Uhadantipi (Ka) 
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tasmÈ evamÈha. EvaÑ santepi tantivasena dhammadesanÈ kattabbÈ siyÈ. 
YasmÈ panassa etadahosi “mayi okÈsaÑ kÈretvÈ paÔisallÊne bhikkh| 
adhammikaÑ katikavattaÑ karissanti, taÑ upaseno bhindissati. AhaÑ tassa 
pasÊditvÈ bhikkh|naÑ dassanaÑ anujÈnissÈmi, tato maÑ passitukÈmÈ bah| 
bhikkh| dhuta~gÈni samÈdiyissanti, ahaÒca tehi ujjhitasanthatapaccayÈ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti, tasmÈ evamÈha. EvaÑ bah|ni hi ettha 
ÈnisaÑsÈnÊti. 

 Sapariso yena BhagavÈ tenupasa~kamÊti thero kira “na bhikkhave 
|nadasavassena upasampÈdetabbo, yo upasampÈdeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 
imasmiÑ khandhakasikkhÈpade “kathaÒhi nÈma tvaÑ moghapurisa aÒÒehi 
ovadiyo anusÈsiyo aÒÒaÑ ovadituÑ anusÈsituÑ maÒÒissasÊ”ti evamÈdinÈ1 
nayena garahaÑ labhitvÈ “satthÈ mayhaÑ parisaÑ nissÈya garahaÑ adÈsi, so 
dÈnÈhaÑ BhagavantaÑ teneva puÓÓacandasassirÊkena sabbÈkÈraparipuÓÓena 
mukhena brahmaghosaÑ nicchÈretvÈ parisaÑyeva nissÈya sÈdhukÈraÑ 
dÈpessÈmÊ”ti suhadayo kulaputto atirekayojanasataÑ paÔikkamitvÈ parisaÑ 
cinitvÈ paÒcamattehi bhikkhusatehi parivuto puna BhagavantaÑ 
upasa~kamanto. Tena vuttaÑ “sapariso yena BhagavÈ tenupasa~kamÊ”ti. Na 
hi sakkÈ BuddhÈnaÑ aÒÒathÈ ÈrÈdhetuÑ aÒÒatra vattasampattiyÈ. 

 Bhagavato avid|re nisinnoti vattasampattiyÈ parisuddhabhÈvena 
nirÈsa~ko sÊho viya KaÒcanapabbatassa Bhagavato avid|re nisinno. 
EtadavocÈti kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ etaÑ avoca. ManÈpÈni te bhikkhu 
paÑsuk|lÈnÊti bhikkhu tava imÈni paÑsuk|lÈni manÈpÈni, attano ruciyÈ 
khantiyÈ gahitÈnÊti attho. Na kho me bhante manÈpÈnÊti bhante na mayÈ 
attano ruciyÈ gahitÈni, galaggÈhena viya, matthakatÈÄanena viya ca 
gÈhitomhÊti dasseti.  

 PaÒÒÈyissatÊti paÒÒÈto abhiÒÒÈto bhavissati, tattha sandississatÊti2 
vuttaÑ hoti. Na mayaÑ apaÒÒattaÑ paÒÒapessÈmÈti mayaÑ sÈvakÈ nÈma 
apaÒÒattaÑ na paÒÒapessÈma, Buddhavisayo hi eso, 
______________________________________________________________ 
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yadidaÑ “pÈcittiyaÑ dukkaÔan”ti-ÈdinÈ nayena 
apaÒÒattasikkhÈpadapaÒÒapanaÑ, paÒÒattasamucchindanaÑ1 vÈ. SamÈdÈyÈti 
taÑ taÑ sikkhÈpadaÑ samÈdiyitvÈ “sÈdhu suÔÔh|”ti sampaÔicchitvÈ. 
YathÈpaÒÒattesu sabbasikkhÈpadesu sikkhissÈmÈti dasseti. BhagavÈ tassa 
Èraddhacitto punapi “sÈdhu sÈdh|”ti sÈdhukÈramadÈsi. 
 
 566. AnuÒÒÈtÈvusoti anuÒÒÈtaÑ Èvuso. PihentÈti pihayantÈ. SanthatÈni 
ujjhitvÈti santhate catutthacÊvarasaÒÒitÈya sabbasanthatÈni ujjhitvÈ. 
DhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| ÈmantesÊti BhagavÈ santhatÈni 
vippakiÓÓÈni disvÈ “saddhÈdeyyavinipÈtane kÈraÓaÑ natthi, 
paribhogupÈyaÑ nesaÑ dassessÈmÊ”ti dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| 
Èmantesi. 
 
 567. SakiÑ nivatthampi sakiÑ pÈrutampÊti sakiÑ nisinnaÒceva 
nipannaÒca. SÈmantÈti ekapassato vaÔÔaÑ vÈ caturassaÑ vÈ chinditvÈ 
gahitaÔÔhÈnaÑ yathÈ vidatthimattaÑ hoti. EvaÑ gahetabbaÑ, santharantena 
pana PÈÄiyaÑ vuttanayeneva ekadese vÈ santharitabbaÑ, vijaÔetvÈ vÈ 
missakaÑ katvÈ santharitabbaÑ, evaÑ thirataraÑ hotÊti. SesaÑ 
uttÈnatthameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊni kiriyÈkiriyattÈ imassa sikkhÈpadassa 
dvebhÈgasikkhÈpadasadisÈnÊti. 

 Imesu pana paÒcasu santhatesu purimÈni tÊÓi vinayakammaÑ katvÈ 
paÔilabhitvÈ paribhuÒjituÑ na vaÔÔanti, pacchimÈni dve vaÔÔantÊti 
veditabbÈnÊti. 

 
NisÊdanasanthatasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

_____ 
 

6. EÄakalomasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 571. Tena samayenÈti EÄakalomasikkhÈpadaÑ. Tattha uppaÓÉesunti 
“kittakena bhante kÊtÈnÊ”ti-ÈdÊni vadantÈ avahasiÑsu. ®hitakova ÈsumbhÊti 
yathÈ manussÈ araÒÒato mahantaÑ dÈrubhÈraÑ ÈnetvÈ kilantÈ ÔhitakÈva 
pÈtenti, evaÑ pÈtesÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒattisamucchindanaÑ (Ka), paÒÒattasikkhÈpadasamucchindanaÑ (SyÈ) 
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 572. SahatthÈti sahatthena, attanÈ haritabbÈnÊti vuttaÑ hoti. 
BahitiyojanaÑ pÈtetÊti tiyojanato bahi pÈteti. AnantarÈyena patanake 
hatthato muttamatte lomagaÓanÈya nissaggiyapÈcittiyÈni. Sace bahitiyojane 
rukkhe vÈ thambhe vÈ paÔihaÒÒitvÈ puna anto patanti, anÈpatti. Bh|miyaÑ 
patitvÈ ÔhatvÈ ÔhatvÈ vaÔÔamÈnÈ eÄakalomabhaÓÉikÈ puna anto pavisati, 
Èpattiyeva. Anto ÔhatvÈ hatthena vÈ pÈdena vÈ yaÔÔhiyÈ vÈ vaÔÔeti, ÔhatvÈ vÈ 
aÔÔhatvÈ vÈ vaÔÔamÈnÈ bhaÓÉikÈ gacchatu, Èpattiyeva. “AÒÒo harissatÊ”ti 
Ôhapeti, tena haritepi Èpattiyeva. Suddhacittena ÔhapitaÑ vÈto vÈ aÒÒo vÈ 
attano dhammatÈya bahi pÈteti, Èpattiyeva sa-ussÈhattÈ, acittakattÈ ca 
sikkhÈpadassa. KurundiyÈdÊsu pana “ettha anÈpattÊ”ti vuttÈ, sÈ anÈpatti 
PÈÄiyÈ na sameti. UbhatobhaÓÉikaÑ ekÈbaddhaÑ katvÈ ekaÑ bhaÓÉikaÑ 
antosÊmÈya ekaÑ bahisÊmÈya karonto Ôhapeti, rakkhati tÈva. EkÈbaddhe 
kÈjepi eseva nayo. Yadi pana abandhitvÈ kÈjakoÔiyaÑ Ôhapitamattameva 
hoti, na rakkhati. EkÈbaddhepi parivattetvÈ Ôhapite Èpattiyeva. 

 AÒÒassa yÈne vÈti ettha gacchante yÈne vÈ hatthipiÔÔhi-ÈdÊsu vÈ 
sÈmikassa ajÈnantasseva harissatÊti Ôhapeti, tasmiÑ tiyojanaÑ atikkante 
Èpatti. Agacchantepi eseva nayo. Sace pana agacchante yÈne vÈ 
hatthipiÔÔhiyÈdÊsu vÈ ÔhapetvÈ abhiruhitvÈ sÈreti, heÔÔhÈ vÈ gacchanto codeti, 
pakkosanto vÈ anubandhÈpeti, “aÒÒaÑ harÈpetÊ”ti vacanato anÈpatti. 
KurundiyÈdÊsu pana “ÈpattÊ”ti vuttaÑ, taÑ “aÒÒaÑ harÈpetÊ”ti iminÈ na 
sameti. AdinnÈdÈne pana su~kaghÈte Èpatti hoti. YÈ hi tattha Èpatti, sÈ idha 
anÈpatti. YÈ idha Èpatti, sÈ tattha anÈpatti. TaÑ ÔhÈnaÑ patvÈ aÒÒavihito vÈ 
corÈdÊhi vÈ upadduto gacchati, Èpattiyeva. Sabbatthe lomagaÓanÈya 
Èpattiparicchedo veditabbo. 
 
 575. TiyojanaÑ vÈsÈdhippÈyo gantvÈ tato paraÑ haratÊti yattha gato, 
tattha uddesaparipucchÈdÊnaÑ vÈ paccayÈdÊnaÑ1 vÈ alÈbhena 
______________________________________________________________ 
 1. PaccayÈnaÑ (SÊ) 



268 VinayapiÔaka  

tato paraÑ aÒÒattha gacchati, tatopi aÒÒatthÈti evaÑ yojanasatampi 
harantassa anÈpatti. AcchinnaÑ paÔilabhitvÈti corÈ acchinditvÈ 
niratthakabhÈvaÑ ÒatvÈ paÔidenti, taÑ harantassa anÈpatti. NissaÔÔhaÑ 
paÔilabhitvÈti vinayakammakataÑ paÔilabhitvÈti attho. 

 KatabhaÓÉanti katabhaÓÉaÑ1 kambalakojavasanthatÈdiÑ yaÑkiÒci 
antamaso suttakena baddhamattampi. Yo pana tanukapattatthavikantare vÈ 
Èyoga-aÑsabaddhakakÈyabandhanÈdÊnaÑ antaresu vÈ pipphalikÈdÊnaÑ 
malarakkhaÓatthaÑ sipÈÔikÈya2 vÈ antamaso vÈtÈbÈdhiko kaÓÓacchiddepi 
lomÈni pakkhipitvÈ gacchati, Èpattiyeva. Suttakena pana bandhitvÈ 
pakkhittaÑ katabhaÓÉaÔÔhÈne tiÔÔhati, veÓiÑ katvÈ harati, idaÑ 
nidhÈnamukhaÑ nÈma, ÈpattiyevÈti. SesaÑ uttÈnatthameva. 

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ eÄakalomasamuÔÔhÈnaÑ nÈma–kÈyato ca 
kÈyacittato ca samuÔÔhÈti, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

EÄakalomasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. EÄakalomadhovÈpanasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 576. Tena samayenÈti EÄakalomadhovÈpanasikkhÈpadaÑ. Tattha 
riÒcantÊti ujjhanti vissajjenti, na sakkonti anuyuÒjitunti vuttaÑ hoti. 
Sesamettha PurÈÓacÊvarasikkhÈpade vuttanayameva saddhiÑ 
samuÔÔhÈnÈdÊhÊti. 
 

EÄakalomadhovÈpanasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. R|piyasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 582. Tena samayenÈti R|payasikkhÈpadaÑ. Tattha paÔivisoti3 koÔÔhÈso. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÔabhaÓÉanti kataÑ bhaÓÉaÑ (SÊ) 2. SipÈÔiyaÑ (SÊ, Ka) 
 3. PaÔiviÑsoti (SÊ, I) PaÔi + vi + aÑsa = paÔiviÑsa. 
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 583-4. JÈtar|parajatanti ettha jÈtar|panti suvaÓÓassa nÈmaÑ. TaÑ pana 
yasmÈ TathÈgatassa vaÓÓasadisaÑ hoti, tasmÈ “SatthuvaÓÓo vuccatÊ”ti 
padabhÈjane vuttaÑ. Tassattho–yo SatthuvaÓÓo lohaviseso, idaÑ jÈtar|paÑ 
nÈmÈti. RajataÑ pana “sa~kho silÈ pavÈlaÑ rajataÑ jÈtar|pan”ti-ÈdÊsu1 
r|piyaÑ vuttaÑ, idha pana yaÑ kiÒci vohÈragamanÊyaÑ kahÈpaÓÈdi 
adhippetaÑ. Tenevassa padabhÈjane “kahÈpaÓo lohamÈsako”ti-Èdi vuttaÑ. 
Tattha kahÈpaÓoti sovaÓÓamayo vÈ r|piyamayo vÈ pÈkatiko vÈ. 
LohamÈsakoti tambalohÈdÊhi katamÈsako. DÈrumÈsakoti sÈradÈrunÈ vÈ 
veÄupesikÈya vÈ antamaso tÈlapaÓÓenÈpi r|paÑ chinditvÈ katamÈsako. 
JatumÈsakoti lÈkhÈya vÈ niyyÈsena vÈ r|paÑ samuÔÔhÈpetvÈ katamÈsako. 
“Ye vohÈraÑ gacchantÊ”ti iminÈ pana padena yo yo yattha yattha janapade 
yadÈ yadÈ vohÈraÑ gacchati, antamaso aÔÔhimayopi cammamayopi 
rukkhaphalabÊjamayopi samuÔÔhÈpitar|popi asamuÔÔhÈpitar|popi sabbo 
sa~gahito. 

 IccetaÑ sabbampi rajataÑ, jÈtarupaÑ, jÈtar|pamÈsako, vuttappabhedo 
sabbopi rajatamÈsakoti catubbidhaÑ nissaggiyavatthu hoti. MuttÈ maÓi 
veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈlaÑ lohita~ko masÈragallaÑ satta dhaÒÒÈni dÈsÊ 
dÈsa khetta vatthu pupphÈrÈma phalÈrÈmÈdayoti idaÑ dukkaÔavatthu. SuttaÑ 
phÈlo paÔako kappÈso anekappakÈraÑ aparaÓÓaÑ sappi navanÊta tela madhu 
phÈÓitÈdibhesajjaÒca idaÑ kappiyavatthu. Tattha nissaggiyavatthuÑ attano 
vÈ saÑghagaÓapuggalacetiyÈnaÑ vÈ2 atthÈya sampaÔicchituÑ na vaÔÔati. 
Attano atthÈya sampaÔicchato nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ hoti, sesÈnaÑ atthÈya 
dukkaÔaÑ. DukkaÔavatthuÑ sabbesampi atthÈya sampaÔicchato 
dukkaÔameva. Kappiyavatthumhi anÈpatti. Sabbampi nikkhipanatthÈya 
bhaÓÉÈgÈrikasÊsena sampaÔicchato upari ratanasikkhÈpade Ègatavasena 
pÈcittiyaÑ.  

 UggaÓheyyÈti gaÓheyya. YasmÈ pana gaÓhanto ÈpattiÑ Èpajjati, tenassa 
padabhÈjane “sayaÑ gaÓhÈti, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti vuttaÑ. Esa nayo 
sesapadesupi. 
______________________________________________________________ 
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 Tattha jÈtar|parajatabhaÓÉesu kahÈpaÓamÈsakesu ca ekaÑ gaÓhato vÈ 
gaÓhÈpayato vÈ ekÈ Èpatti. SahassaÑ cepi ekato gaÓhÈti, gaÓhÈpeti, 
vatthugaÓanÈya Èpattiyo. MahÈpaccariyaÑ, pana KurundiyaÒca 
“sithilabaddhÈya thavikÈya sithilap|rite vÈ bhÈjane r|pagaÓanÈya Èpatti. 
Ghanabaddhe, pana ghanap|rite vÈ ekÈva ÈpattÊ”ti vuttaÑ. 

 UpanikkhittasÈdiyane pana “idaÑ ayyassa hot|”ti vutte sacepi cittena 
sÈdiyati, gaÓhitukÈmo hoti, kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ “nayidaÑ kappatÊ”ti 
paÔikkhipati, anÈpatti. KÈyavÈcÈhi vÈ appaÔikkhipitvÈpi suddhacitto hutvÈ 
“nayidaÑ amhÈkaÑ kappatÊ”ti na sÈdiyati, anÈpattiyeva. TÊsu dvÈresu hi 
yena kenaci paÔikkhittaÑ paÔikkhittameva hoti. Sace pana kÈyavÈcÈhi 
appaÔikkhipitvÈ cittena adhivÈseti, kÈyavÈcÈhi kattabbassa paÔikkhepassa 
akaran−to akiriyasamuÔÔhÈnaÑ kÈyadvÈre ca vacÊdvÈre ca ÈpattiÑ Èpajjati, 
manodvÈre pana Èpatti nÈma natthi. 

 Eko sataÑ vÈ sahassaÑ vÈ pÈdap|le Ôhapeti “tuyhidaÑ hot|”ti, bhikkhu 
“nayidaÑ kappatÊ”ti paÔikkhipati, upÈsako “pariccattaÑ mayÈ tumhÈkan”ti 
gato, aÒÒo tattha ÈgantvÈ pucchati “kiÑ bhante idan”ti. YaÑ tena attanÈ ca 
vuttaÑ, taÑ ÈcikkhitabbaÑ. So ce vadati “gopayissÈmi bhante, guttaÔÔhÈnaÑ 
dassethÈ”ti, sattabh|mikampi pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ “idaÑ guttaÔÔhÈnan”ti 
ÈcikkhitabbaÑ, “idha nikkhipÈhÊ”ti na vattabbaÑ. EttÈvatÈ kappiyaÒca 
akappiyaÒca nissÈya ÔhitaÑ hoti, dvÈraÑ pidahitvÈ rakkhantena vasitabbaÑ. 
Sace kiÒci vikkÈyikabhaÓÉaÑ pattaÑ vÈ cÊvaraÑ vÈ Ègacchati, “idaÑ 
gahessatha bhante”ti vutte “upÈsaka atthi amhÈkaÑ iminÈ attho, vatthu ca 
evar|paÑ nÈma saÑvijjati, kappiyakÈrako natthÊ”ti vattabbaÑ. Sace so 
vadati “ahaÑ kappiyakÈrako bhavissÈmi, dvÈraÑ vivaritvÈ dethÈ”ti. DvÈraÑ 
vivaritvÈ “imasmiÑ okÈse Ôhapitan”ti vattabbaÑ, “imaÑ gaÓhÈ”ti na 
vattabbaÑ. Evampi kappiyaÒca akappiyaÒca nissÈya Ôhitameva hoti. So ce 
taÑ gahetvÈ tassa kappiyabhaÓÉaÑ deti, vaÔÔati. Sace adhikaÑ gaÓhÈti, “na 
mayaÑ tava bhaÓÉaÑ gaÓhÈma, nikkhamÈhÊ”ti vattabbo. 

 SaÑghamajjhe nissajjitabbanti ettha yasmÈ r|piyaÑ nÈma akappiyaÑ, 
tasmÈ “nissajjitabbaÑ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa vÈ”ti na vuttaÑ. 
YasmÈ pana taÑ paÔiggahitamattameva, na tena kiÒci kappiyabhaÓÉaÑ 
cetÈpitaÑ, tasmÈ 
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upÈyena paribhogadassanatthaÑ “saÑghamajjhe nissajjitabban”ti vuttaÑ. 
KappiyaÑ ÈcikkhitabbaÑ sappi vÈti “pabbajitÈnaÑ sappi vÈ telaÑ vÈ vaÔÔati 
upÈsakÈ”ti evaÑ ÈcikkhitabbaÑ. 

 R|piyapaÔiggÈhakaÑ ÔhapetvÈ sabbeheva paribhuÒjitabbanti sabbehi 
bhÈjetvÈ paribhuÒjitabbaÑ, r|piyapaÔiggÈhakena bhÈgo na gahetabbo. 
AÒÒesaÑ bhikkh|naÑ vÈ ÈrÈmikÈnaÑ vÈ pattabhÈgampi labhitvÈ 
paribhuÒjituÑ na vaÔÔati, antamaso makkaÔÈdÊhi tato haritvÈ araÒÒe ÔhapitaÑ 
vÈ tesaÑ hatthato gaÄitaÑ vÈ tiracchÈnagatapariggahitampi paÑsuk|lampi 
na vaÔÔatiyeva, tato ÈhaÔena phÈÓitena senÈsanadh|panampi na vaÔÔati, 
sappinÈ vÈ telena vÈ padÊpaÑ katvÈ dÊpÈloke nipajjituÑ, 
kasiÓaparikammampi kÈtuÑ, potthakampi vÈcetuÑ na vaÔÔati. 
TelamadhuphÈÓitehi pana sarÊre vaÓaÑ makkhetuÑ na vaÔÔatiyeva. Tena 
vatthunÈ maÒcapÊÔhÈdÊni vÈ gaÓhanti, uposathÈgÈraÑ vÈ bhojanasÈlaÑ vÈ 
karonti, paribhuÒjituÑ na vaÔÔati. ChÈyÈpi gehaparicchedena ÔhitÈ na vaÔÔati, 
paricchedÈtikkantÈ ÈgantukattÈ vaÔÔati. TaÑ vatthuÑ vissajjetvÈ katena 
maggenapi setunÈpi nÈvÈyapi uÄumpenapi gantuÑ na vaÔÔati. Tena vatthunÈ 
khanÈpitÈya pokkharaÓiyÈ ubbhidodakaÑ pÈtuÑ vÈ paribhuÒjituÑ vÈ na 
vaÔÔati. Anto udake pana asati aÒÒaÑ ÈgantukaÑ udakaÑ vÈ vassodakaÑ vÈ 
paviÔÔhaÑ vaÔÔati. KÊtÈya yena udakena saddhiÑ kÊtÈ, taÑ Ègantukampi na 
vaÔÔati. TaÑ vatthuÑ upanikkhepaÑ ÔhapetvÈ saÑgho paccaye paribhuÒjati, 
tepi paccayÈ tassa na vaÔÔanti. ŒrÈmo gahito hoti, sopi paribhuÒjituÑ na 
vaÔÔati. Yadi bh|mipi bÊjampi akappiyaÑ, neva bh|miÑ, na phalaÑ 
paribhuÒjituÑ vaÔÔati. Sace bh|miÑyeva kiÓitvÈ aÒÒÈni bÊjÈni ropitÈni, 
phalaÑ vaÔÔati, atha bÊjÈni kiÓitvÈ kappiyabh|miyaÑ ropitÈni, phalaÑ na 
vaÔÔati, bh|miyaÑ nisÊdituÑ vÈ nipajjituÑ vÈ vaÔÔati. 

 Sace so chaÉÉetÊti yattha katthaci khipati, athÈpi na chaÉÉeti, sayaÑ 
gahetvÈ gacchati, na vÈretabbo. No ce chaÉÉetÊti atha neva gahetvÈ gacchati, 
na chaÉÉeti, “kiÑ mayhaÑ iminÈ byÈpÈrenÈ”ti yena kÈmaÑ pakkamati, tato 
yathÈvuttalakkhaÓo r|piyachaÉÉako sammannitabbo. 
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 Yo na chandÈgatinti-ÈdÊsu lobhavasena taÑ vatthuÑ attano vÈ karonto, 
attÈnaÑ vÈ ukkaÑsento chandÈgatiÑ nÈma gacchati. Dosavasena “nevÈyaÑ 
mÈtikaÑ jÈnÈti, na vinayan”ti paraÑ apasÈdento dosÈgatiÑ nÈma gacchati. 
Mohavasena muÔÔhapamuÔÔhassatibhÈvaÑ Èpajjanto mohÈgatiÑ nÈma 
gacchati. RupiyapaÔiggÈhakassa bhayena chaÉÉetuÑ avisahanto bhayÈgatiÑ 
nÈma gacchati. EvaÑ akaronto na chandÈgatiÑ gacchati, na dosÈgatiÑ 
gacchati, na mohÈgatiÑ gacchati, na bhayÈgatiÑ gacchatÊti veditabbo. 
 
 585. AnimittaÑ katvÈti nimittaÑ akatvÈ, akkhÊni nimmÊletvÈ nadiyÈ vÈ 
papÈte vÈ vanagahane vÈ g|thaÑ viya anapekkhena patitokÈsaÑ 
asamannÈharantena pÈtetabbanti attho. EvaÑ jigucchitabbepi r|piye 
BhagavÈ pariyÈyena bhikkh|naÑ paribhogaÑ Ècikkhi. 
R|piyapaÔiggÈhakassa pana kenaci pariyÈyena tato 
uppannapaccayaparibhogo na vaÔÔati. YathÈ cÈyaÑ etassa na vaÔÔati, evaÑ 
asantasambhÈvanÈya vÈ kulad|sakakammena vÈ kuhanÈdÊhi vÈ 
uppannapaccayÈ neva tassa, na aÒÒassa vaÔÔanti, dhammena samena 
uppannÈpi appaccavekkhitvÈ paribhuÒjituÑ na vaÔÔanti. 

 CattÈro hi paribhogÈ theyyaparibhogo iÓaparibhogo dÈyajjaparibhogo 
sÈmiparibhogoti. Tattha saÑghamajjhepi nisÊditvÈ paribhuÒjantassa 
d|ssÊlassa paribhogo theyyaparibhogo nÈma. SÊlavato 
appaccavekkhitaparibhogo iÓaparibhogo nÈma. TasmÈ cÊvaraÑ paribhoge 
paribhoge paccavekkhitabbaÑ, piÓÉapÈto Èlope Èlope. TathÈ asakkontena 
purebhattapacchÈbhattapurimayÈmapacchimayÈmesu. Sacassa 
appaccavekkhatova aruÓo uggacchati, iÓaparibhogaÔÔhÈne tiÔÔhati. 
SenÈsanampi paribhoge paribhoge paccavekkhitabbaÑ. Bhesajjassa 
paÔiggahaÓepi paribhogepi satipaccayatÈ vaÔÔati, evaÑ santepi paÔiggahaÓe 
satiÑ katvÈ paribhoge akarontasseva Èpatti, paÔiggahaÓe pana satiÑ akatvÈ 
paribhoge karontassa anÈpatti. 

 CatubbidhÈ hi suddhi desanÈsuddhi saÑvarasuddhi pariyeÔÔhisuddhi 
paccavekkhaÓasuddhÊti. Tattha desanÈsuddhi nÈma 
PÈtimokkhasaÑvarasÊlaÑ, taÒhi desanÈya 
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sujjhanato “desanÈsuddhÊ”ti vuccati. SaÑvarasuddhi nÈma 
indriyasaÑvarasÊlaÑ, taÑ hi “na puna evaÑ karissÈmÊ”ti 
cittÈdhiÔÔhÈnasaÑvareneva sujjhanato “saÑvarasuddhÊ”ti vuccati. 
PariyeÔÔhisuddhi nÈma ÈjÊvapÈrisuddhisÊlaÑ, taÑ hi anesanaÑ pahÈya 
dhammena samena paccaye uppÈdentassa pariyesanÈya suddhattÈ 
“pariyeÔÔhisuddhÊ”ti vuccati. PaccavekkhaÓasuddhi nÈma 
paccayaparibhogasannissitasÊlaÑ, taÑ hi “paÔisa~khÈ yoniso cÊvaraÑ 
paÔisevatÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena vuttena paccavekkhaÓena sujjhanato 
“paccavekkhaÓasuddhÊ”ti vuccati. Tena vuttaÑ “paÔiggahaÓe pana satiÑ 
akatvÈ paribhoge karontassa anÈpattÊ”ti. 

 SattannaÑ sekkhÈnaÑ paccayaparibhogo dÈyajjaparibhogo nÈma, te hi 
Bhagavato puttÈ, tasmÈ pitusantakÈnaÑ paccayÈnaÑ dÈyÈdÈ hutvÈ te 
paccaye paribhuÒjanti. KiÑ pana te Bhagavato paccaye paribhuÒjanti, 
gihÊnaÑ paccaye paribhuÒjantÊti. GihÊhi dinnÈpi BhagavatÈ anuÒÒÈtattÈ 
Bhagavato santakÈ honti, tasmÈ te Bhagavato paccaye paribhuÒjantÊti 
veditabbaÑ,2 DhammadÈyÈdasuttaÒcettha sÈdhakaÑ. 

 KhÊÓÈsavÈnaÑ paribhogo sÈmiparibhogo nÈma, te hi taÓhÈya 
dÈsabyaÑ3 atÊtattÈ sÈmino hutvÈ paribhuÒjantÊti. Imesu paribhogesu 
sÈmiparibhogo ca dÈyajjaparibhogo ca sabbesampi vaÔÔati, iÓaparibhogo na 
vaÔÔati, theyyaparibhoge kathÈyeva natthi. 

 Aparepi cattÈro paribhogÈ lajjÊparibhogo alajjÊparibhogo 
dhammiyaparibhogo adhammiyaparibhogoti. 

 Tattha alajjino lajjinÈ saddhiÑ paribhogo vaÔÔati, ÈpattiyÈ na kÈretabbo. 
Lajjino alajjinÈ saddhiÑ yÈva na jÈnÈti, tÈva vaÔÔati. Œdito paÔÔhÈya hi alajjÊ 
nÈma natthi, tasmÈ yadÈssa alajjÊbhÈvaÑ jÈnÈti, tadÈ vattabbo “tumhe 
kÈyadvÈre ca vacÊdvÈre ca vÊtikkamaÑ karotha, taÑ appatir|paÑ, mÈ 
evamakatthÈ”ti. Sace anÈdiyitvÈ karotiyeva, yadi tena saddhiÑ paribhogaÑ 
karoti, sopi alajjÊyeva hoti. Yopi attano bhÈrabh|tena alajjinÈ saddhiÑ 
paribhogaÑ karoti, sopi nivÈretabbo. Sace na oramati, ayampi alajjÊyeva 
hoti. EvaÑ eko alajjÊ alajjÊsatampi karoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 12; AÑ 2. 341 piÔÔhesu. 2. Ma 1. 15 piÔÔhe. 3. TaÓhÈdÈsabyaÑ (SyÈ) 
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Alajjino pana alajjinÈva saddhiÑ paribhoge Èpatti nÈma natthi. Lajjino 
lajjinÈ saddhiÑ paribhogo dvinnaÑ khattiyakumÈrÈnaÑ suvaÓÓapÈtiyaÑ 
bhojanasadisoti. 

 DhammiyÈdhammiyaparibhogo paccayavasena veditabbo. Tattha sace 
puggalopi alajjÊ, piÓÉapÈtopi adhammiyo, ubho jegucchÈ. Puggalo alajjÊ, 
piÓÉapÈto dhammiyo, puggalaÑ jigucchitvÈ piÓÉapÈto na gahetabbo. 
MahÈpaccariyaÑ pana dussÊlo saÑghato uddesabhattÈdÊni labhitvÈ 
saÑghasseva deti, etÈni yathÈdÈnameva gatattÈ1 vaÔÔantÊti vuttaÑ. Puggalo 
lajjÊ, piÓÉapÈto adhammiyo, piÓÉapÈto jeguccho na gahetabbo. Puggalo lajjÊ, 
piÓÉapÈtopi dhammiyo, vaÔÔati. 

 Apare dve paggahÈ, dve ca paribhogÈ lajjÊpaggaho alajjÊpaggaho, 
dhammaparibhogo Èmisaparibhogoti. 

 Tattha alajjinÈ lajjiÑ paggahetuÑ vaÔÔati, na so ÈpattiyÈ kÈretabbo. Sace 
pana lajjÊ alajjiÑ paggaÓhÈti, anumodanÈya ajjhesati, dhammakathÈya 
ajjhesati, kulesu upatthambheti. Itaropi “amhÈkaÑ Ècariyo Êdiso ca Êdiso 
cÈ”ti tassa parisati2 vaÓÓaÑ bhÈsati, ayaÑ sÈsanaÑ osakkÈpeti 
antaradhÈpetÊti veditabbo. 

 Dhammaparibhoga-Èmisaparibhogesu pana yattha Èmisaparibhogo 
vaÔÔati, tattha dhammaparibhogopi vaÔÔati. Yo pana koÔiyaÑ Ôhito gantho 
tassa puggalassa accayena nassissati, taÑ dhammÈnuggahena uggaÓhituÑ 
vaÔÔatÊti vuttaÑ. 

 TatridaÑ vatthu–mahÈbhaye kira ekasseva bhikkhuno mahÈniddeso 
paguÓo ahosi, atha CatunikÈyikatissattherassa upajjhÈyo MahÈtipiÔakatthero 
nÈma MahÈrakkhitattheraÑ Èha “Èvuso MahÈrakkhita etassa santike 
mahÈniddesaÑ gaÓhÈhÊ”ti. PÈpo kirÈyaÑ bhante, na gaÓhÈmÊti. GaÓhÈvuso, 
ahaÑ te santike nisÊdissÈmÊti. SÈdhu bhante, tumhesu nisinnesu gaÓhissÈmÊti 
paÔÔhapetvÈ rattindivaÑ nirantaraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GahitattÈ (Ka) 2. ParisatiÑ (SÊ) 
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pariyÈpuÓanto osÈnadivase1 heÔÔhÈmaÒce itthiÑ disvÈ “bhante sutaÑyeva 
me pubbe, sacÈhaÑ evaÑ jÈneyyaÑ, na Êdisassa santike dhammaÑ 
pariyÈpuÓeyyan”ti Èha. Tassa pana santike bah| mahÈtherÈ uggaÓhitvÈ 
mahÈniddesaÑ patiÔÔhÈpesuÑ.  
 
 586. R|piye r|piyasaÒÒÊti ettha sabbampi jÈtar|parajataÑ 
r|piyasa~gahameva gatanti veditabbaÑ.  

 R|piye vematikoti “suvaÓÓaÑ nu kho, kharapattaÑ nu kho”ti-ÈdinÈ 
nayena saÑsayajÈto.  

 R|piye ar|piyasaÒÒÊti suvaÓÓÈdÊsu kharapattÈdisaÒÒÊ. Apica puÒÒakÈmÈ 
rÈjorodhÈdayo bhattakhajjakagandhapiÓÉÈdÊsu pakkhipitvÈ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ 
denti, coÄabhikkhÈya carantÈnaÑ dussante2 baddhakahÈpaÓÈdÊhiyeva 
saddhiÑ coÄakÈni denti, bhikkh| bhattÈdisaÒÒÈya vÈ coÄakasaÒÒÈya vÈ 
paÔiggaÓhanti, evampi r|piye ar|piyasaÒÒÊ r|piyaÑ gaÓhÈtÊti veditabbo. 
PaÔiggaÓhantena pana “imasmiÑ gehe idaÑ laddhan”ti sallakkhetabbaÑ. 
Yena hi assatiyÈ dinnaÑ hoti, so satiÑ paÔilabhitvÈ puna Ègacchati, athassa 
vattabbaÑ “tava coÄakaÑ passÈhÊ”ti. Sesamettha uttÈnatthameva.  

 SamuÔÔhÈnÈdÊsu chasamuÔÔhÈnaÑ, siyÈ kiriyaÑ gahaÓena Èpajjanato, 
siyÈ akiriyaÑ paÔikkhepassa akaraÓato, r|piya-aÒÒavÈdaka-
upassutisikkhÈpadÈni hi tÊÓi ekaparicchedÈni. NosaÒÒÈvimokkhaÑ, 
acittakaÑ, paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

R|piyasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. R|piyasaÑvohÈrasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 587. Tena samayenÈti R|piyasaÑvohÈrasikkhÈpadaÑ. Tattha 
nÈnappakÈrakanti katÈkatÈdivasena anekavidhaÑ. R|piyasaÑvohÈranti 
jÈtar|parajataparivattanaÑ. SamÈpajjantÊti paÔiggahaÓasseva paÔikkhittattÈ 
paÔiggahitaparivattane dosaÑ apassantÈ karonti. 
______________________________________________________________ 
 1. OsÈpanadivase (SÊ) 2. Dasante (SÊ) 
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 589. SÊs|paganti-ÈdÊsu sÊsaÑ upagacchatÊti sÊs|pagaÑ, potthakesu pana 
“sÊs|pakan”ti likhitaÑ, yassa kassaci sÊsÈla~kÈrassetaÑ adhivacanaÑ. Esa 
nayo sabbattha. Katena katanti-ÈdÊsu suddho r|piyasaÑvohÈroyeva. 

 R|piye r|piyasaÒÒÊti-Èdimhi purimasikkhÈpade vuttavatth|su 
nissaggiyavatthunÈ nissaggiyavatthuÑ cetÈpentassa m|laggahaÓe 
purimasikkhÈpadena nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. AparÈparaparivattane1 iminÈ 
nissaggiyapÈcittiyameva. NissaggiyavatthunÈ dukkaÔavatthuÑ vÈ 
kappiyavatthuÑ vÈ cetÈpentassapi eseva nayo. Yo hi ayaÑ ar|piye 
r|piyasaÒÒÊ r|piyaÑ cetÈpetÊti-Èdi dutiyo tiko vutto, tassÈnulomattÈ avuttopi 
ayamaparopi r|piye r|piyasaÒÒÊ ar|piyaÑ cetÈpetÊti-Èdi tiko veditabbo. 
Attano vÈ hi ar|piyena parassa r|piyaÑ cetÈpeyya, attano vÈ r|piyena 
parassa ar|piyaÑ, ubhayathÈpi r|piyasaÑvohÈro katoyeva hoti, tasmÈ 
PÈÄiyaÑ ekantena r|piyapakkhe ekoyeva tiko vuttoti. 

 DukkaÔavatthunÈ pana nissaggiyavatthuÑ cetÈpentassa m|laggahaÓe 
purimasikkhÈpadena dukkaÔaÑ, pacchÈ parivattane iminÈ nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ, garukassa cetÈpitattÈ. DukkaÔavatthunÈ dukkaÔavatthumeva, 
kappiyavatthuÑ vÈ cetÈpentassa m|laggahaÓe purimasikkhÈpadena 
dukkaÔaÑ, pacchÈ parivattanepi iminÈ dukkaÔameva. KasmÈ? 
AkappiyavatthunÈ cetÈpitattÈ. AndhakaÔÔhakathÈyaÑ pana “sace 
kayavikkayaÑ samÈpajjeyya, nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti bhÈsitaÑ, taÑ 
dubbhÈsitaÑ. KasmÈ? Na hi dÈnaggahaÓato aÒÒo kayavikkayo nÈma atthi, 
kayavikkayasikkhÈpadaÒca kappiyavatthunÈ kappiyavatthuparivattanameva 
sandhÈya vuttaÑ, taÒca kho aÒÒatra sahadhammikehi. IdaÑ sikkhÈpadaÑ 
r|piyena ca r|piyÈr|piyacetÈpanaÑ, ar|piyena ca r|piyacetÈpanaÑ. 
DukkaÔavatthunÈ pana dukkaÔavatthuno cetÈpanaÑ neva idha, na tattha 
PÈÄiyaÑ vuttaÑ, na cettha anÈpatti bhavituÑ arahati. TasmÈ yatheva 
dukkaÔavatthuno paÔiggahaÓe dukkaÔaÑ, tatheva tassa vÈ tena vÈ cetÈpanepi 
dukkaÔaÑ yuttanti Bhagavato adhippÈyaÒÒ|hi vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AparÈparaÑ parivattane (SÊ, SyÈ) 
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 KappiyavatthunÈ pana nissaggiyavatthuÑ cetÈpentassa m|laggahaÓe 
purimasikkhÈpadena anÈpatti, pacchÈ parivattane iminÈ nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. VuttaÒhetaÑ “ar|piye ar|piyasaÒÒÊ r|piyaÑ cetÈpeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti. Teneva kappiyavatthunÈ dukkaÔavatthuÑ 
cetÈpentassa m|lapaÔiggahaÓe tatheva anÈpatti, pacchÈ parivattane iminÈ 
dukkaÔaÑ. KasmÈ? Akappiyassa cetÈpitattÈ. KappiyavatthunÈ pana 
kappiyavatthuÑ aÒÒatra sahadhammikehi cetÈpentassa m|laggahaÓe 
purimasikkhÈpadena anÈpatti, pacchÈ parivattane upari 
kayavikkayasikkhÈpadena nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. KayavikkayaÑ mocetvÈ 
gaÓhantassa uparisikkhÈpadenapi anÈpatti. VaÉÉhiÑ payojentassa dukkaÔaÑ.  

 Imassa ca r|piyasaÑvohÈrassa garukabhÈvadÊpakaÑ idaÑ 
pattacatukkaÑ veditabbaÑ–yo hi r|piyaÑ uggaÓhitvÈ tena ayabÊjaÑ 
samuÔÔhÈpeti, taÑ koÔÔÈpetvÈ tena lohena pattaÑ kÈreti, ayaÑ patto mahÈ-
akappiyo nÈma, na sakkÈ kenaci upÈyena kappiyo kÈtuÑ. Sacepi taÑ 
vinÈsetvÈ thÈlakaÑ kÈreti, tampi akappiyaÑ. VÈsiÑ kÈreti, tÈya chinnaÑ 
dantakaÔÔhampi akappiyaÑ. BaÄisaÑ kÈreti, tena mÈritÈ macchÈpi akappiyÈ. 
VÈsiphalaÑ tÈpetvÈ udakaÑ vÈ khÊraÑ vÈ uÓhÈpeti, tampi akappiyameva.  

 Yo pana r|piyaÑ uggaÓhitvÈ tena pattaÑ kiÓÈti, ayampi patto akappiyo. 
“PaÒcannampi sahadhammikÈnaÑ na kappatÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. 
SakkÈ pana kappiyo kÈtuÑ, so hi m|le m|lasÈmikÈnaÑ, patte ca 
pattasÈmikÈnaÑ dinne kappiyo hoti. KappiyabhaÓÉaÑ datvÈ gahetvÈ 
paribhuÒjituÑ vaÔÔati.  

 Yopi r|piyaÑ uggaÓhÈpetvÈ kappiyakÈrakena saddhiÑ kammÈrakulaÑ 
gantvÈ pattaÑ disvÈ “ayaÑ mayhaÑ ruccatÊ”ti vadati. KappiyakÈrako ca taÑ 
r|piyaÑ datvÈ kammÈraÑ saÒÒÈpeti, ayampi patto kappiyavohÈrena 
gahitopi dutiyapattasadisoyeva, m|lassa sampaÔicchitattÈ akappiyo. KasmÈ 
sesÈnaÑ na kappatÊti? M|lassa anissaÔÔhattÈ.  

 Yo pana r|piyaÑ asampaÔicchitvÈ “therassa pattaÑ kiÓitvÈ dehÊ”ti 
pahitakappiyakÈrakena saddhiÑ kammÈrakulaÑ gantvÈ pattaÑ disvÈ “ime 
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kahÈpaÓe gahetvÈ imaÑ dehÊ”ti kahÈpaÓe dÈpetvÈ gahito, ayaÑ patto 
etasseva bhikkhuno na vaÔÔati dubbicÈritattÈ, aÒÒesaÑ pana vaÔÔati m|lassa 
asampaÔicchitattÈ. 

 MahÈsumattherassa kira upajjhÈyo Anuruddhatthero nÈma ahosi. So 
attano evar|paÑ pattaÑ sappissa p|retvÈ saÑghassa nissajji. 
TipiÔakac|ÄanÈgattherassapi saddhivihÈrikÈnaÑ evar|po patto ahosi. TaÑ 
theropi sappissa p|rÈpetvÈ saÑghassa nissajjÈpesÊti. IdaÑ 
akappiyapattacatukkaÑ.  

 Sace pana r|piyaÑ asampaÔicchitvÈ “therassa pattaÑ kiÓitvÈ dehÊ”ti 
pahitakappiyakÈrakena saddhiÑ kammÈrakulaÑ gantvÈ pattaÑ disvÈ “ayaÑ 
mayhaÑ ruccatÊ”ti vÈ “imÈhaÑ gahessÈmÊ”ti vÈ vadati, kappiyakÈrako ca 
taÑ r|piyaÑ datvÈ kammÈraÑ saÒÒÈpeti, ayaÑ patto sabbakappiyo 
BuddhÈnampi paribhogÈrahoti. 
 
 591. Ar|piye r|piyasaÒÒÊti kharapattÈdÊsu suvaÓÓÈdisaÒÒÊ. Œpatti 
dukkaÔassÈti sace tena ar|piyaÑ cetÈpeti, dukkaÔÈpatti hoti. Esa nayo 
vematike. Ar|piyasaÒÒissa pana paÒcahi sahadhammikehi saddhiÑ “imaÑ 
gahetvÈ imaÑ dethÈ”ti kayavikkayaÑ karontassÈpi anÈpatti. SesaÑ 
uttÈnameva. 

 ChasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

R|piyasaÑvohÈrasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. KayavikkayasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 593. Tena samayenÈti KayavikkayasikkhÈpadaÑ. Tattha kati hipi 
tyÈyanti kati te ayaÑ, hikÈro panettha padap|raÓo, pikÈro garahÈyaÑ, ayaÑ 
dubbalasa~ghÈÔi tava kati divasÈni bhavissatÊti attho. Atha vÈ katihampi 
tyÈyantipi pÈÔho. Tattha katihanti kati ahÈni, kati divasÈnÊti vuttaÑ hoti. 
SesaÑ vuttanayameva. Katihipi myÈyanti 
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idampi eteneva nayena veditabbaÑ. GihÊpi naÑ gihissÈti ettha nanti 
nÈmatthe nipÈto, gihÊpi nÈma gihissÈti vuttaÑ hoti. 
 
 594. NÈnappakÈrakanti cÊvarÈdÊnaÑ kappiyabhaÓÉÈnaÑ vasena 
anekavidhaÑ. Tenevassa padabhÈjane cÊvaraÑ ÈdiÑ katvÈ 
dasikasuttapariyosÈnaÑ kappiyabhaÓÉameva dassitaÑ. 
AkappiyabhaÓÉaparivattanaÑ hi kayavikkayasa~gahaÑ na gacchati. 
Kayavikkayanti kayaÒceva vikkayaÒca. “IminÈ imaÑ dehÊ”ti-ÈdinÈ hi 
nayena parassa kappiyabhaÓÉaÑ gaÓhanto kayaÑ samÈpajjati, attano 
kappiyabhaÓÉaÑ dento vikkayaÑ. 
 
 595. AjjhÈcaratÊti abhibhavitvÈ1 carati, vÊtikkamavÈcaÑ bhÈsatÊti attho. 
Yato kayitaÒca hoti vikkayitaÒcÈti yadÈ kayitaÒca hoti parabhaÓÉaÑ attano 
hatthagataÑ karontena, vikkÊtaÒca attano bhaÓÉaÑ parahatthagataÑ 
karontena. “IminÈ iman”ti-ÈdivacanÈnur|pato pana pÈÔhe paÔhamaÑ attano 
bhaÓÉaÑ dassitaÑ. 

 Nissajjitabbanti evaÑ parassa hatthato kayavasena2 
gahitakappiyabhaÓÉaÑ nissajjitabbaÑ. AyaÑ hi kayavikkayo ÔhapetvÈ paÒca 
sahadhammike avasesehi gihipabbajitehi antamaso mÈtÈpit|hipi saddhiÑ na 
vaÔÔati. 

 TatrÈyaÑ vinicchayo–vatthena vÈ vatthaÑ hotu, bhattena vÈ bhattaÑ, 
yaÑkiÒci kappiyaÑ “iminÈ imaÑ dehÊ”ti vadati, dukkaÔaÑ. EvaÑ vatvÈ 
mÈtuyÈpi attano bhaÓÉaÑ deti, dukkaÔaÑ. “IminÈ imaÑ dehÊ”ti vutto vÈ 
“imaÑ dehi, imaÑ te dassÈmÊ”ti vatvÈ vÈ mÈtuyÈpi bhaÓÉaÑ attanÈ gaÓhÈti, 
dukkaÔaÑ. Attano bhaÓÉe parahatthaÑ, parabhaÓÉe ca attano hatthaÑ 
sampatte nissaggiyaÑ. MÈtaraÑ, pana pitaraÑ vÈ “imaÑ dehÊ”ti vadato 
viÒÒatti na hoti. “ImaÑ gaÓhÈhÊ”ti vadato saddhÈdeyyavinipÈtanaÑ na hoti. 
AÒÒÈtakaÑ “imaÑ dehÊ”ti vadato viÒÒatti hoti. “ImaÑ gaÓhÈhÊ”ti vadato 
saddhÈdeyyavinipÈtanaÑ hoti. “IminÈ imaÑ dehÊ”ti kayavikkayaÑ Èpajjato 
nissaggiyaÑ. TasmÈ kappiyabhaÓÉaÑ parivattentena mÈtÈpit|hipi saddhiÑ 
kayavikkayaÑ aÒÒÈtakehi saddhiÑ tisso Èpattiyo mocentena 
parivattetabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhibhavitvÈ (SÊ) 2. Kayavikkayavasena (SÊ, SyÈ) 



280 VinayapiÔaka  

 TatrÈyaÑ parivattanavidhi–bhikkhussa pÈtheyyataÓÉulÈ honti, so 
antarÈmagge bhattahatthaÑ purisaÑ disvÈ “amhÈkaÑ taÓÉulÈ atthi, na ca no 
imehi attho, bhattena pana attho”ti vadati. Puriso taÓÉule gahetvÈ bhattaÑ 
deti, vaÔÔati, tissopi Èpattiyo na honti. Antamaso nimittakammamattampi na 
hoti. KasmÈ? M|lassa atthitÈya. Parato ca vuttameva “idaÑ amhÈkaÑ atthi, 
amhÈkaÒca iminÈ ca iminÈ ca atthoti bhaÓatÊ”ti. Yo pana evaÑ akatvÈ 
“iminÈ imaÑ dehÊ”ti parivatteti, yathÈvatthukameva. VighÈsÈdaÑ disvÈ 
“imaÑ odanaÑ bhuÒjitvÈ rajanaÑ vÈ dÈr|ni vÈ ÈharÈ”ti vadati, 
rajanachalligaÓanÈya, dÈrugaÓanÈya ca nissaggiyÈni honti. “ImaÑ odanaÑ 
bhuÒjitvÈ imaÑ nÈma karothÈ”ti dantakÈrÈdÊhi sippikehi dhamakaraÓÈdÊsu 
taÑ taÑ parikkhÈraÑ kÈreti, rajakehi vÈ vatthaÑ dhovÈpeti, 
yathÈvatthukameva. NhÈpitena kese chindÈpeti, kammakÈrehi navakammaÑ 
kÈreti, yathÈvatthukameva. Sace pana “imaÑ bhattaÑ bhuÒjitvÈ imaÑ 
karothÈ”ti na vadati, “imaÑ bhattaÑ bhuÒja, bhuttosi, bhuÒjissasi, imaÑ 
nÈma karohÊ”ti vadati, vaÔÔati. Ettha ca kiÒcÈpi vatthadhovane vÈ 
kesacchedane vÈ bh|misodhanÈdinavakamme vÈ parabhaÓÉaÑ attano 
hatthagataÑ nissajjitabbaÑ nÈma natthi. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana daÄhaÑ 
katvÈ vuttattÈ na sakkÈ taÑ paÔikkhipituÑ. TasmÈ yathÈ 
nissaggiyavatthumhi paribhutte vÈ naÔÔhe vÈ pÈcittiyaÑ deseti, evamidhÈpi 
desetabbaÑ. 
 
 596. Kayavikkaye kayavikkayasaÒÒÊti-Èdimhi yo kayavikkayaÑ 
samÈpajjati, so tasmiÑ kayavikkayasaÒÒÊ vÈ bhavatu, vematiko vÈ na 
kayavikkayasaÒÒÊ vÈ, nissaggiyapÈcittiyameva. C|Äattike dvÊsu padesu 
dukkaÔamevÈti evamattho daÔÔhabbo. 
 
 597. AgghaÑ pucchatÊti “ayaÑ tava patto kiÑ agghatÊ”ti pucchati. 
“ImaÑ nÈmÈ”ti vutte pana sace tassa kappiyabhaÓÉaÑ mahagghaÑ hoti, 
evaÒca naÑ paÔivadati “upÈsaka mama idaÑ vatthu mahagghaÑ, tava 
pattaÑ aÒÒassa dehÊ”ti. TaÑ sutvÈ itaro “aÒÒaÑ thÈlakampi dassÈmÊ”ti 
vadati, gaÓhituÑ vaÔÔati, “idaÑ amhÈkaÑ atthÊ”ti vuttalakkhaÓe patati. Sace 
so patto mahaggho, bhikkhuno vatthu appagghaÑ, pattasÈmiko cassa 
appagghabhÈvaÑ na jÈnÈti, patto na gahetabbo, “mama vatthu appagghan”ti 
ÈcikkhitabbaÑ. MahagghabhÈvaÑ 
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ÒatvÈ vaÒcetvÈ gaÓhanto hi gahitabhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ kÈretabbataÑ 
Èpajjati. Sace pattasÈmiko “hotu bhante, sesaÑ mama puÒÒaÑ bhavissatÊ”ti 
deti, vaÔÔati. 
 
 KappiyakÈrakassa ÈcikkhatÊti yassa hatthato bhaÓÉaÑ gaÓhÈti, taÑ 
ÔhapetvÈ aÒÒaÑ antamaso tassa puttabhÈtikampi kappiyakÈrakaÑ katvÈ 
“iminÈ imaÑ nÈma gahetvÈ dehÊ”ti Ècikkhati. So ce cheko hoti, punappunaÑ 
apanetvÈ vivaditvÈ gaÓhÈti, tuÓhÊbh|tena ÔhÈtabbaÑ. No ce cheko hoti, na 
jÈnÈti gahetuÑ, vÈÓijako taÑ vaÒceti, “mÈ gaÓhÈ”ti vattabbo. 

 IdaÑ amhÈkanti Èdimhi “idaÑ paÔiggahitaÑ telaÑ vÈ sappi vÈ 
amhÈkaÑ atthi, amhÈkaÒca aÒÒena appaÔiggahitakena attho”ti bhaÓati. Sace 
so taÑ gahetvÈ aÒÒaÑ deti, paÔhamaÑ attano telaÑ na minÈpetabbaÑ. 
KasmÈ? NÈÄiyaÒhi avasiÔÔhatelaÑ hoti, taÑ pacchÈ minantassa 
appaÔiggahitakaÑ d|seyyÈti. SesaÑ uttÈnameva. 

 ChasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

KayavikkayasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

NiÔÔhito kosiyavaggo dutiyo. 
_____ 

 
3. Pattavagga    1. PattasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 598. Tena samayenÈti PattasikkhÈpadaÑ. Tattha pattavÈÓijjanti 
gÈmanigamÈdÊsu vicarantÈ pattavÈÓijjaÑ vÈ karissanti. ŒmattikÈpaÓaÑ vÈti 
amattÈni1 vuccanti bhÈjanÈni, tÈni yesaÑ bhaÓÉaÑ2, te ÈmattikÈ, tesaÑ3 
ÈmattikÈnaÑ ÈpaÓaÑ ÈmattikÈpaÓaÑ, kulÈlabhaÓÉavÈÓijakÈpaÓanti attho. 
 
 602. Tayo pattassa vaÓÓÈti tÊÓi pattassa pamÈÓÈni. AÉÉhÈÄhakodanaÑ 
gaÓhÈtÊti MagadhanÈÄiyÈ dvinnaÑ taÓÉulanÈÄÊnaÑ odanaÑ gaÓhÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒmattÈni (SyÈ, Ka) 2. BhaÓÉÈni (Ka) 3. IdaÑ padaÑ SÊ-potthake natthi. 
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MagadhanÈÄi nÈma aÉÉhaterasapalÈ hotÊti AndhakaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. 
SÊhaÄadÊpe pakatinÈÄi mahantÈ, damiÄanÈÄi khuddakÈ, MagadhanÈÄi 
pamÈÓayuttÈ, tÈya MagadhanÈÄiyÈ diyaÉÉhanÈÄi ekÈ SÊhaÄanÈÄi hotÊti MahÈ-
aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. CatubhÈgaÑ khÈdananti odanassa 
catutthabhÈgappamÈÓaÑ khÈdanaÑ, taÑ hatthahÈriyassa muggas|passa 
vasena veditabbaÑ. TadupiyaÑ byaÒjananti tassa odanassa anur|paÑ 
macchamaÑsasÈkaphalakaÄÊrÈdibyaÒjanaÑ. 

 TatrÈyaÑ vinicchayo–anupahatapurÈÓasÈlitaÓÉulÈnaÑ 
sukoÔÔitaparisuddhÈnaÑ dve MagadhanÈÄiyo gahetvÈ tehi taÓÉulehi 
anuttaÓÉulaÑ akilinnaÑ apiÓÉitaÑ suvisadaÑ kundamakuÄarÈsisadisaÑ 
avassÈvitodanaÑ pacitvÈ niravasesaÑ patte pakkhipitvÈ tassa odanassa 
catutthabhÈgappamÈÓo nÈtighano nÈtitanuko hatthahÈriyo 
sabbasambhÈrasa~khato muggas|po pakkhipitabbo, tato Èlopassa Èlopassa 
anur|paÑ yÈvacarimÈlopappahonakaÑ macchamaÑsÈdibyaÒjanaÑ 
pakkhipitabbaÑ, sappitelatakkarasakaÒjikÈdÊni pana gaÓan|pagÈni na honti, 
tÈni hi odanagatikÈneva, neva hÈpetuÑ, na vaÉÉhetuÑ sakkonti. EvametaÑ 
sabbampi pakkhittaÑ sace pattassa mukhavaÔÔiyÈ heÔÔhimarÈjisamaÑ tiÔÔhati, 
suttena vÈ hÊrena vÈ chindantassa suttassa vÈ hÊrassa vÈ heÔÔhimantaÑ 
phusati, ayaÑ ukkaÔÔho nÈma patto. Sace taÑ rÈjiÑ atikkamma th|pÊkataÑ 
tiÔÔhati, ayaÑ ukkaÔÔhomako nÈma patto. Sace taÑ rÈjiÑ na sampÈpuÓÈti, 
antogatameva hoti, ayaÑ ukkaÔÔhukkaÔÔho nÈma patto. 

 NÈÄikodananti MagadhanÈÄiyÈ ekÈya taÓÉulanÈÄiyÈ odanaÑ. 
Patthodananti MagadhanÈÄiyÈ upaÉÉhanÈÄikodanaÑ. SesaÑ vuttanayeneva 
veditabbaÑ. AyaÑ pana nÈmamatte viseso–sace nÈÄikodanÈdi sabbampi 
pakkhittaÑ vuttanayeneva heÔÔhimarÈjisamaÑ tiÔÔhati, ayaÑ majjhimo nÈma 
patto. Sace taÑ rÈjiÑ atikkamma th|pÊkataÑ tiÔÔhati, ayaÑ majjhimomako 
nÈma patto. Sace taÑ rÈjiÑ na sampÈpuÓÈti antogatameva hoti, ayaÑ 
majjhimukkaÔÔho nÈma patto. Sace patthodanÈdi sabbampi pakkhittaÑ 
heÔÔhimarÈjisamaÑ tiÔÔhati, ayaÑ omako nÈma patto. Sace taÑ rÈjiÑ 
atikkamma th|pÊkataÑ tiÔÔhati. AyaÑ omakomako nÈma patto. Sace taÑ 
rÈjiÑ na pÈpuÓÈti, antogatameva hoti, ayaÑ omakukkaÔÔho nÈma pattoti 
evamete nava pattÈ. Tesu dve apattÈ 
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ukkaÔÔhukkaÔÔho ca omakomako ca. “Tato ukkaÔÔho apatto omako apatto”ti 
idaÑ hi ete sandhÈya vuttaÑ. UkkaÔÔhukkaÔÔho hi ettha ukkaÔÔhato 
ukkaÔÔhattÈ “tato ukkaÔÔho apatto”ti vutto. Omakomako ca omakato 
omakattÈ “tato omako apatto”ti vutto. TasmÈ ete bhÈjanaparibhogena 
paribhuÒjitabbÈ, na adhiÔÔhÈnupagÈ na vikappanupagÈ. Itare pana satta 
adhiÔÔhahitvÈ vÈ vikappetvÈ vÈ paribhuÒjitabbÈ, evaÑ akatvÈ taÑ dasÈhaÑ 
atikkÈmÈyato nissaggiyaÑ pÈcittiyanti taÑ sattavidhampi pattaÑ 
dasÈhaparamaÑ kÈlaÑ atikkÈmayato nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
 
 607. NissaggiyaÑ pattaÑ anissajjitvÈ paribhuÒjatÊti yÈguÑ pivitvÈ 
dhote dukkaÔaÑ, khajjakaÑ khÈditvÈ bhattaÑ bhuÒjitvÈ dhote dukkaÔanti 
evaÑ payoge payoge dukkaÔaÑ. 
 
 608. AnÈpatti antodasÈhaÑ adhiÔÔheti vikappetÊti ettha pana 
pamÈÓayuttassapi adhiÔÔhÈnavikappanupagattaÑ evaÑ veditabbaÑ–
ayopatto paÒcahi pÈkehi, mattikÈpatto dvÊhi pÈkehi pakko adhiÔÔhÈnupago, 
ubhopi yaÑ m|laÑ dÈtabbaÑ, tasmiÑ dinneyeva. Sace ekopi pÈko |no hoti, 
kÈkaÓikamattampi vÈ m|laÑ adinnaÑ, na adhiÔÔhÈnupago. Sacepi 
pattasÈmiko vadati “yadÈ tumhÈkaÑ m|laÑ bhavissati, tadÈ dassatha, 
adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjathÈ”ti, neva adhiÔÔhÈnupago hoti, pÈkassa hi |nattÈ 
pattasa~khaÑ na gacchati, m|lassa sakalassa vÈ ekadesassa vÈ adinnattÈ 
sakabhÈvaÑ na upeti, aÒÒasseva santako hoti. TasmÈ pÈke ca m|le ca 
niÔÔhiteyeva adhiÔÔhÈnupago hoti. Yo adhiÔÔhÈnupago, sveva vikappanupago. 
So hatthaÑ Ègatopi anÈgatopi adhiÔÔhÈtabbo, vikappetabbo vÈ. Yadi hi 
pattakÈrako m|laÑ labhitvÈ sayaÑ vÈ dÈtukÈmo hutvÈ “ahaÑ bhante 
tumhÈkaÑ pattaÑ katvÈ asukadivase nÈma pacitvÈ ÔhapessÈmÊ”ti vadati, 
bhikkhu ca tena paricchinnadivasato dasÈhaÑ atikkÈmeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. Sace pana pattakÈrako “ahaÑ tumhÈkaÑ pattaÑ katvÈ pacitvÈ 
sÈsanaÑ pesessÈmÊ”ti vatvÈ tatheva karoti, tena pesitabhikkhu pana tassa 
bhikkhuno na Èroceti, aÒÒo disvÈ vÈ sutvÈ vÈ “tumhÈkaÑ bhante patto 
niÔÔhito”ti Èroceti, etassa ÈrocanaÑ na pamÈÓaÑ. YadÈ pana tena 
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pesitoyeva Èroceti, tassa vacanaÑ sutadivasato paÔÔhÈya dasÈhaÑ 
atikkÈmayato nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Sace pattakÈrako “ahaÑ tumhÈkaÑ 
pattaÑ katvÈ pacitvÈ kassaci hatthe pahiÓissÈmÊ”ti vatvÈ tatheva karoti, 
pattaÑ gahetvÈ Ègatabhikkhu pana attano pariveÓe ÔhapetvÈ tassa na Èroceti, 
aÒÒo koci bhaÓati “api bhante adhunÈ Èbhato patto sundaro”ti. KuhiÑ Èvuso 
pattoti. ItthannÈmassa hatthe pesitoti. Etassapi vacanaÑ na pamÈÓaÑ. YadÈ 
pana so bhikkhu pattaÑ deti, laddhadivasato paÔÔhÈya dasÈhaÑ atikkÈmayato 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. TasmÈ dasÈhaÑ anatikkÈmetvÈva adhiÔÔhÈtabbo, 
vikappetabbo vÈ. 

 Tattha dve pattassa adhiÔÔhÈnÈ kÈyena vÈ adhiÔÔhÈti, vÈcÈya vÈ 
adhiÔÔhÈti. TesaÑ vasena adhiÔÔhahantena ca “imaÑ pattaÑ 
paccuddharÈmÊ”ti vÈ “etaÑ pattaÑ paccuddharÈmÊ”ti vÈ evaÑ sammukhe vÈ 
parammukhe vÈ ÔhitaÑ purÈÓapattaÑ paccuddharitvÈ aÒÒassa vÈ datvÈ 
navaÑ pattaÑ yattha katthaci ÔhitaÑ hatthena parÈmasitvÈ “imaÑ pattaÑ 
adhiÔÔhÈmÊ”ti cittena ÈbhogaÑ katvÈ kÈyavikÈraÑ karontena kÈyena vÈ 
adhiÔÔhÈtabbo. VacÊbhedaÑ katvÈ vÈcÈya vÈ adhiÔÔhÈtabbo. Tatra duvidhaÑ 
adhiÔÔhÈnaÑ–sace hatthapÈse hoti “imaÑ pattaÑ adhiÔÔhÈmÊ”ti vÈcÈ 
bhinditabbÈ. Atha antogabbhe vÈ uparipÈsÈde vÈ sÈmantavihÈre vÈ hoti, 
ÔhapitaÔÔhÈnaÑ sallakkhetvÈ “etaÑ pattaÑ adhiÔÔhÈmÊ”ti vÈcÈ bhinditabbÈ. 

 AdhiÔÔhahantena pana ekakena adhiÔÔhÈtumpi vaÔÔati. AÒÒassa santike 
adhiÔÔhÈtumpi vaÔÔati. AÒÒassa santike ayamÈnisaÑso–sacassa “adhiÔÔhito 
nu kho me, no”ti vimati uppajjati, itaro sÈretvÈ vimatiÑ chindissatÊti. Sace 
koci dasa patte labhitvÈ sabbeva attanÈva paribhuÒjitukÈmo hoti, na sabbe 
adhiÔÔhÈtabbÈ. EkaÑ pattaÑ adhiÔÔhÈya punadivase taÑ paccuddharitvÈ aÒÒo 
adhiÔÔhÈtabbo. EtenupÈyena vassasatampi pariharituÑ sakkÈ. 

 EvaÑ appamattassa bhikkhuno siyÈ adhiÔÔhÈnavijahananti? SiyÈ. Sace hi 
ayaÑ pattaÑ aÒÒassa vÈ deti, vibbhamati vÈ, sikkhaÑ vÈ paccakkhÈti, kÈlaÑ 
vÈ karoti, li~gaÑ vÈssa parivattati, paccuddharati vÈ, patte vÈ chiddaÑ hoti, 
adhiÔÔhÈnaÑ vijahati, vuttampi cetaÑ– 
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   “DinnavibbhantapaccakkhÈ, kÈlaÑkiriyÈkatena ca. 
   Li~gapaccuddharÈ ceva, chiddena bhavati sattaman”ti. 

 CoraharaÓavissÈsaggÈhehipi vijahatiyeva. Kittakena chiddena 
adhiÔÔhÈnaÑ bhijjati? Yena ka~gusitthaÑ nikkhamati ceva pavisati ca. IdaÑ 
hi sattannaÑ dhaÒÒÈnaÑ lÈmakadhaÒÒasitthaÑ. TasmiÑ ayacuÓÓena vÈ 
ÈÓiyÈ vÈ paÔipÈkatike kate dasÈhabbhantare puna adhiÔÔhÈtabbo. AyaÑ tÈva 
antodasÈhaÑ adhiÔÔheti vikappetÊti ettha adhiÔÔhÈne vinicchayo. 

 Vikappane pana dve vikappanÈ sammukhÈvikappanÈ ca 
parammukhÈvikappanÈ ca. KathaÑ sammukhÈvikappanÈ hoti? PattÈnaÑ 
ekabahubhÈvaÑ, sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ “imaÑ pattan”ti vÈ “ime 
patte”ti vÈ “etaÑ pattan”ti vÈ “ete patte”ti vÈ vatvÈ “tuyhaÑ vikappemÊ”ti 
vattabbaÑ. AyamekÈ sammukhÈvikappanÈ. EttÈvatÈ nidhetuÑ vaÔÔati, 
paribhuÒjituÑ vÈ vissajjetuÑ vÈ adhiÔÔhÈtuÑ vÈ na vaÔÔati. “MayhaÑ 
santakaÑ paribhuÒja vÈ vissajjehi vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karohÊ”ti evaÑ pana 
vutte paccuddhÈro nÈma hoti, tato pabhuti paribhogÈdayopi vaÔÔanti.  

 Aparo nayo–tatheva pattÈnaÑ ekabahubhÈvaÑ, 
sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ tasseva bhikkhuno santike “imaÑ pattan”ti 
vÈ “ime patte”ti vÈ “etaÑ pattan”ti vÈ “ete patte”ti vÈ vatvÈ paÒcasu 
sahadhammikesu aÒÒatarassa attanÈ abhirucitassa yassa kassaci nÈmaÑ 
gahetvÈ “tissassa bhikkhuno vikappemÊ”ti vÈ “tissÈya bhikkhuniyÈ. 
SikkhamÈnÈya. SÈmaÓerassa. TissÈya sÈmaÓeriyÈ vikappemÊ”ti vÈ 
vattabbaÑ. AyaÑ aparÈpi sammukhÈvikappanÈ. EttÈvatÈ nidhetuÑ vaÔÔati, 
paribhogÈdÊsu pana ekampi na vaÔÔati. Tena pana bhikkhunÈ “tissassa 
bhikkhuno santakaÑ -pa- tissÈya sÈmaÓeriyÈ santakaÑ paribhuÒja vÈ 
vissajjehi vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karohÊ”ti vutte paccuddhÈro nÈma hoti. Tato 
pabhuti paribhogÈdayopi vaÔÔanti. 

 KathaÑ parammukhÈvikappanÈ hoti? PattÈnaÑ tatheva 
ekabahubhÈvaÑ, sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ “imaÑ pattan”ti vÈ “ime 
patte”ti vÈ “etaÑ pattan”ti vÈ “ete patte”ti vÈ vatvÈ “tuyhaÑ 
vikappanatthÈya dammÊ”ti vattabbaÑ. Tena vattabbo “ko te mitto vÈ 
sandiÔÔho vÈ”ti. Tato itarena 
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purimanayeneva “tisso bhikkh|”ti vÈ -pa- “tissÈ sÈmaÓerÊ”ti vÈ vattabbaÑ. 
Puna tena bhikkhunÈ “ahaÑ tissassa bhikkhuno dammÊ”ti vÈ -pa- “tissÈya 
sÈmaÓeriyÈ dammÊ”ti vÈ vattabbaÑ. AyaÑ parammukhÈvikappanÈ. EttÈvatÈ 
nidhetuÑ vaÔÔati, paribhogÈdÊsu pana ekampi na vaÔÔati. Tena pana 
bhikkhunÈ dutiyasammukhÈvikappanÈyaÑ vuttanayeneva “itthannÈmassa 
santakaÑ paribhuÒja vÈ vissajjehi vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karohÊ”ti vutte 
paccuddhÈro nÈma hoti. Tato pabhuti paribhogÈdayopi vaÔÔanti. 

 ImÈsaÑ pana dvinnaÑ vikappanÈnaÑ nÈnÈkaraÓaÑ, avaseso ca 
vacanakkamo1 sabbo PaÔhamakathinasikkhÈpadavaÓÓanÈyaÑ vuttanayeneva 
veditabbo saddhiÑ samuÔÔhÈnÈdÊhÊti. 
 

PattasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. �napaÒcabandhanasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 609. Tena samayenÈti �napaÒcabandhanasikkhÈpadaÑ. Tattha na 
yÈpetÊti so kira yadi ariyasÈvako nÈbhavissÈ, aÒÒathattampi agamissÈ, evaÑ 
tehi ubbÈÄho. SotÈpannattÈ pana kevalaÑ sarÊreneva na yÈpeti. Tena vuttaÑ 
“attanÈpi na yÈpeti, puttadÈrÈpissa kilamantÊ”ti. 
 
 612-3. �napaÒcabandhanenÈti ettha |nÈni paÒca bandhanÈni assÈti 
|napaÒcabandhano, nÈssa paÒca bandhanÈni p|rentÊti attho, tena 
|napaÒcabandhanena. Itthambh|tassa lakkhaÓe karaÓavacanaÑ. Tattha 
yasmÈ abandhanassapi paÒca bandhanÈni na p|renti sabbaso natthitÈya, 
tasmÈ padabhÈjane “abandhano vÈ”ti-Èdi vuttaÑ. “�napaÒcabandhanenÈ”ti 
ca vuttattÈ yassa paÒcabandhano patto hoti, tassa so apatto, tasmÈ aÒÒaÑ 
viÒÒÈpetuÑ vaÔÔati. BandhanaÒca nÈmetaÑ yasmÈ bandhanokÈse sati hoti, 
asati na hoti, tasmÈ tassa lakkhaÓaÑ dassetuÑ “abandhanokÈso nÈmÈ”ti-Èdi 
vuttaÑ. 

 Dva~gulÈ rÈji na hotÊti mukhavaÔÔito heÔÔhÈ dva~gulappamÈÓÈ ekÈpi rÈji 
na hoti. Yassa dva~gulÈ rÈji hotÊti yassa pana tÈdisÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VaÓÓanÈkkamo (SÊ, SyÈ) 
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ekÈ rÈji hoti, so tassÈ rÈjiyÈ heÔÔhimapariyante pattavedhakena vijjhitvÈ 
pacitvÈ suttarajjuka makacirajjukÈdÊhi vÈ tipusuttakena vÈ bandhitabbo. TaÑ 
bandhanaÑ Èmisassa alagganatthaÑ tipupaÔÔakena vÈ kenaci baddhasilesena 
vÈ paÔicchÈdetabbaÑ. So ca patto adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjitabbo, sukhumaÑ 
vÈ chiddaÑ katvÈ bandhitabbo. Suddhehi pana 
madhusitthakalÈkhÈsajjulasÈdÊhi bandhituÑ na vaÔÔati. PhÈÓitaÑ jhÈpetvÈ 
pÈsÈÓacuÓÓena bandhituÑ vaÔÔati. MukhavaÔÔisamÊpe pana pattavedhakena 
vijjhiyamÈno kapÈlassa bahalattÈ bhijjati. TasmÈ heÔÔhÈ vijjhitabbo. Yassa 
pana dve rÈjiyo, ekÈyeva vÈ catura~gulÈ, tassa dve bandhanÈni dÈtabbÈni. 
Yassa tisso, ekÈyeva vÈ chaÄa~gulÈ, tassa tÊÓi. Yassa catasso, ekÈyeva vÈ 
aÔÔha~gulÈ, tassa cattÈri. Yassa paÒca, ekÈyeva vÈ dasa~gulÈ, so baddhopi 
abaddhopi apattoyeva, aÒÒo viÒÒÈpetabbo. Esa tÈva mattikÈpatte vinicchayo. 

 Ayopatte pana sacepi paÒca vÈ atirekÈni vÈ chiddÈni honti, tÈni ce 
ayacuÓÓena vÈ ÈÓiyÈ vÈ lohamaÓÉalakena vÈ baddhÈni maÔÔhÈni honti, sveva 
patto paribhuÒjitabbo, na aÒÒo viÒÒÈpetabbo. Atha pana ekampi chiddaÑ 
mahantaÑ hoti, lohamaÓÉalakena baddhampi maÔÔhaÑ na hoti, patte ÈmisaÑ 
laggati, akappiyo hoti ayaÑ apatto. AÒÒo viÒÒÈpetabbo. 
 
 615. Thero vattabboti patte ÈnisaÑsaÑ dassetvÈ “ayaÑ bhante patto 
pamÈÓayutto sundaro therÈnur|po, taÑ gaÓhathÈ”ti vattabbo. Yo na 
gaÓheyyÈti anukampÈya na gaÓhantassa dukkaÔaÑ. Yo pana santuÔÔhiyÈ 
“kiÑ me aÒÒena pattenÈ”ti na gaÓhÈti, tassa anÈpatti. Pattapariyantoti evaÑ 
parivattetvÈ pariyante Ôhitapatto. 

 Na adeseti maÒcapÊÔhachattanÈgadantakÈdike adese na nikkhipitabbo. 
Yattha purimaÑ sundaraÑ pattaÑ Ôhapeti, tattheva Ôhapetabbo. Pattassa hi 
nikkhipanadeso “anujÈnÈmi bhikkhave ÈdhÈrakan”ti1 ÈdinÈ nayena 
Khandhake vuttoyeva. 
______________________________________________________________ 
 1. PattÈdhÈrakanti (Vi 4. 249 piÔÔhe.) 
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 Na abhogenÈti yÈgurandhanarajanapacanÈdinÈ aparibhogena na 
paribhuÒjitabbo. AntarÈmagge pana byÈdhimhi uppanne aÒÒasmiÑ bhÈjane 
asati mattikÈya limpetvÈ yÈguÑ vÈ pacituÑ, udakaÑ vÈ tÈpetuÑ vaÔÔati. 

 Na vissajjetabboti aÒÒassa na dÈtabbo. Sace pana saddhivihÈriko vÈ 
antevÈsiko vÈ aÒÒaÑ varapattaÑ ÔhapetvÈ “ayaÑ mayhaÑ sÈruppo, ayaÑ 
therassÈ”ti gaÓhÈti, vaÔÔati. AÒÒo vÈ taÑ gahetvÈ attano pattaÑ deti, vaÔÔati. 
“Mayhameva pattaÑ ÈharÈ”ti vattabbakiccaÑ natthi.  
 
 617. PavÈritÈnanti ettha saÑghavasena pavÈritaÔÔhÈne 
paÒcabandhaneneva vaÔÔati. Puggalavasena pavÈritaÔÔhÈne 
|napaÒcabandhanenÈpi vaÔÔatÊti KurundiyaÑ vuttaÑ. Sesamettha 
uttÈnatthameva. 

 ChasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, tivedananti. 
 

�napaÒcabandhanasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. BhesajjasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 618. Tena samayenÈti BhesajjasikkhÈpadaÑ. Tattha attho bhanteti rÈjÈ 
bhikkh| uyyuttappayutte therassa leÓatthÈya pabbhÈraÑ sodhente disvÈ 
ÈrÈmikaÑ dÈtukÈmo pucchi. 
 
 619-21. PÈÔiyekkoti visuÑ eko. MÈlÈkiteti katamÈle mÈlÈdhare1 

kusumamÈlÈpaÔimaÓÉiteti attho. TiÓaÓÉupakanti tiÓacumbaÔakaÑ. 
PaÔimuÒcÊti Ôhapesi. SÈ ahosi suvaÓÓamÈlÈti dÈrikÈya sÊse ÔhapitamattÈyeva 
therassa adhiÔÔhÈnavasena suvaÓÓapadumamÈlÈ ahosi. TaÒhi tiÓaÓÉupakaÑ 
sÊse Ôhapitamattameva “suvaÓÓamÈlÈ hot|”ti thero adhiÔÔhÈsi. Dutiyampi kho 
-pa- tenupasa~kamÊti dutiyadivaseyeva upasa~kami. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈlÈdhÈre (SyÈ) 
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 SuvaÓÓanti adhimuccÊti “sovaÓÓamayo hot|”ti adhiÔÔhÈsi. PaÒcannaÑ 
bhesajjÈnanti sappi-ÈdÊnaÑ. BÈhulikÈti paccayabahulatÈya paÔipannÈ. 
Kolambepi ghaÔepÊti-ettha kolambÈ1 nÈma mahÈmukhacÈÔiyo vuccanti. 
OlÊnavilÊnÈnÊti heÔÔhÈ ca ubhatopassesu ca gaÄitÈni. OkiÓÓavikiÓÓÈti sappi-
ÈdÊnaÑ gandhena bh|miÑ khanantehi okiÓÓÈ, bhittiyo khanantehi upari 
saÒcarantehi ca vikiÓÓÈ. AntokoÔÔhÈgÈrikÈti abbhantare saÑvihitakoÔÔhÈgÈrÈ. 
 
 622. PaÔisÈyanÊyÈnÊti paÔisÈyitabbÈni, paribhuÒjitabbÈnÊti attho. 
BhesajjÈnÊti bhesajjakiccaÑ karontu vÈ mÈ vÈ, evaÑ laddhavohÈrÈni. 
“GosappÊ”ti-ÈdÊhi loke pÈkaÔaÑ dassetvÈ “yesaÑ maÑsaÑ kappatÊ”ti iminÈ 
aÒÒesampi migarohitasasÈdÊnaÑ sappiÑ sa~gahetvÈ dassesi. YesaÒhi khÊraÑ 
atthi, sappipi tesaÑ atthiyeva. TaÑ pana sulabhaÑ vÈ hotu dullabhaÑ vÈ, 
asammohatthaÑ vuttaÑ. EvaÑ navanÊtampi. 

 SannidhikÈrakaÑ paribhuÒjitabbÈnÊti sannidhiÑ katvÈ nidahitvÈ 
paribhuÒjitabbÈni. KathaÑ? PÈÄiyÈ Ègatasappi-ÈdÊsu sappi tÈva purebhattaÑ 
paÔiggahitaÑ tadahupurebhattaÑ sÈmisampi nirÈmisampi paribhuÒjituÑ 
vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ nirÈmisaÑ paribhuÒjitabbaÑ. 
SattÈhÈtikkame sace ekabhÈjane ÔhapitaÑ, ekaÑ nissaggiyaÑ. Sace bah|su, 
vatthugaÓanÈya nissaggiyÈni. PacchÈbhattaÑ paÔiggahitaÑ sattÈhaÑ 
nirÈmisameva vaÔÔati. PurebhattaÑ vÈ pacchÈbhattaÑ vÈ uggahitakaÑ katvÈ 
nikkhittaÑ ajjhoharituÑ na vaÔÔati, abbhaÒjanÈdÊsu upanetabbaÑ. 
SattÈhÈtikkamepi anÈpatti, anajjhoharaÓÊyataÑ ÈpannattÈ. “PaÔisÈyanÊyÈnÊ”ti 
hi vuttaÑ. Sace anupasampanno purebhattaÑ paÔiggahitanavanÊtena sappiÑ 
katvÈ deti, purebhattaÑ sÈmisaÑ vaÔÔati. Sace sayaÑ karoti, sattÈhampi 
nirÈmisameva vaÔÔati. PacchÈbhattaÑ paÔiggahitanavanÊtena pana yena 
kenaci katasappi sattÈhampi nirÈmisameva vaÔÔati. Uggahitakena kate pubbe 
vuttasuddhasappinayeneva vinicchayo veditabbo. 

 PurebhattaÑ paÔiggahitakhÊrena vÈ dadhinÈ vÈ katasappi 
anupasampannena kataÑ sÈmisampi tadahupurebhattaÑ vaÔÔati. SayaÑkataÑ 
nirÈmisameva 
______________________________________________________________ 
 1. KoÄumbÈ (SyÈ, Ka) 
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vaÔÔati. NavanÊtaÑ tÈpentassa hi sÈmaÑpÈko na hoti. SÈmaÑpakkena pana 
tena saddhiÑ ÈmisaÑ na vaÔÔati. PacchÈbhattato paÔÔhÈya ca na vaÔÔatiyeva. 
SattÈhÈtikkamepi anÈpatti, savatthukassa paÔiggahitattÈ. “TÈni 
paÔiggahetvÈ”ti hi vuttaÑ. PacchÈbhattaÑ paÔiggahitehi kataÑ pana 
abbhaÒjanÈdÊsu upanetabbaÑ. Purebhattampi ca uggahitakehi kataÑ 
ubhayesampi sattÈhÈtikkame anÈpatti. Eseva nayo akappiyamaÑsasappimhi. 
AyaÑ pana viseso–yattha PÈÄiyaÑ ÈgatasappinÈ nissaggiyaÑ, tattha iminÈ 
dukkaÔaÑ. AndhakaÔÔhakathÈyaÑ kÈraÓapatir|pakaÑ vatvÈ manussasappi ca 
navanÊtaÒca paÔikkhittaÑ, taÑ duppaÔikkhittaÑ, sabba-aÔÔhakathÈsu 
anuÒÒÈtattÈ. Parato cassa vinicchayopi Ègacchissati.  

 PÈÄiyaÑ ÈgataÑ navanÊtampi purebhattaÑ paÔiggahitaÑ 
tadahupurebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya 
nirÈmisameva. SattÈhÈtikkame nÈnÈbhÈjanesu Ôhapite bhÈjanagaÓanÈya, 
ekabhÈjanepi amissetvÈ piÓÉapiÓÉavasena Ôhapite piÓÉagaÓanÈya 
nissaggiyÈni. PacchÈbhattaÑ paÔiggahitaÑ sappinayeneva veditabbaÑ. Ettha 
pana dadhiguÄikÈyopi takkabind|nipi honti. TasmÈ taÑ dhotaÑ1 vaÔÔatÊti2 
UpaÉÉhattherÈ ÈhaÑsu. MahÈsivatthero pana “BhagavatÈ anuÒÒÈtakÈlato 
paÔÔhÈya takkato uddhaÔamattameva khÈdiÑs|”ti Èha. TasmÈ navanÊtaÑ 
paribhuÒjantena dhovitvÈ dadhitakkamakkhikÈkipillikÈdÊni apanetvÈ 
paribhuÒjitabbaÑ. PacitvÈ sappiÑ katvÈ paribhuÒjitukÈmena adhotampi 
pacituÑ vaÔÔati. YaÑ tattha dadhigataÑ vÈ takkagataÑ vÈ, taÑ khayaÑ 
gamissati. EttÈvatÈ hi savatthukapaÔiggahitaÑ nÈma na hotÊti ayamettha 
adhippÈyo. Œmisena saddhiÑ pakkattÈ pana tasmimpi kukkuccÈyanti 
kukkuccakÈ. IdÈni uggahetvÈ ÔhapitanavanÊte ca purebhattaÑ khÊradadhÊni 
paÔiggahetvÈ katanavanÊte ca pacchÈbhattaÑ tÈni paÔiggahetvÈ katanavanÊte 
ca uggahitehi katanavanÊte ca akappiyamaÑsanavanÊte ca sabbo 
ÈpattÈnÈpattiparibhogÈparibhoganayo sappimhi vuttakkameneva gahetabbo. 

 TelabhikkhÈya paviÔÔhÈnaÑ pana bhikkh|naÑ tattheva3 sappimpi 
navanÊtampi pakkatelampi apakkatelampi Èkiranti, tattha 
takkadadhibind|nipi bhattasitthÈnipi taÓÉulakaÓÈpi makkhikÈdayopi honti. 
ŒdiccapÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
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katvÈ parissÈvetvÈ gahitaÑ sattÈhakÈlikaÑ hoti, paÔiggahetvÈ 
Ôhapitabhesajjehi saddhiÑ pacitvÈ natthupÈnampi kÈtuÑ vaÔÔati. Sace 
vaddalisamaye lajjÊ sÈmaÓero yathÈ tattha patitataÓÉulakaÓÈdayo na 
paccanti, evaÑ sÈmisapÈkaÑ mocento aggimhi vilÊyÈpetvÈ parissÈvetvÈ 
puna pacitvÈ deti, purimanayeneva sattÈhaÑ vaÔÔati. 

 Telesu tilatelaÑ tÈva purebhattaÑ paÔiggahitaÑ purebhattaÑ sÈmisampi 
vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya nirÈmisameva. SattÈhÈtikkame panassa 
bhÈjanagaÓanÈya nissaggiyabhÈvo veditabbo. PacchÈbhattaÑ paÔiggahitaÑ 
sattÈhaÑ nirÈmisameva vaÔÔati. UggahitakaÑ katvÈ nikkhittaÑ ajjhoharituÑ 
na vaÔÔati, sÊsamakkhanÈdÊsu upanetabbaÑ, sattÈhÈtikkamepi anÈpatti. 
PurebhattaÑ tile paÔiggahetvÈ katatelaÑ purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, 
pacchÈbhattato paÔÔhÈya anajjhoharaÓÊyaÑ hoti, sÊsamakkhanÈdÊsu 
upanetabbaÑ, sattÈhÈtikkamepi anÈpatti. PacchÈbhattaÑ tile paÔiggahetvÈ 
katatelaÑ anajjhoharaÓÊyameva savatthukapaÔiggahitattÈ, sattÈhÈtikkamepi 
anÈpatti, sÊsamakkhanÈdÊsu upanetabbaÑ. PurebhattaÑ vÈ pacchÈbhattaÑ vÈ 
uggahitakatilehi katatelepi eseva nayo.  

 PurebhattaÑ paÔiggahitakatile bhajjitvÈ vÈ tilapiÔÔhaÑ vÈ sedetvÈ 
uÓhodakena vÈ temetvÈ katatelaÑ sace anupasampannena kataÑ 
purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati. AttanÈ katatelaÑ pana nibbaÔÔitattÈ 
purebhattaÑ nirÈmisameva vaÔÔati. SÈmaÑpakkattÈ sÈmisaÑ na vaÔÔati, 
savatthukapaÔiggahitattÈ pana pacchÈbhattato paÔÔhÈya ubhayampi 
anajjhoharaÓÊyaÑ, sÊsamakkhanÈdÊsu upanetabbaÑ, sattÈhÈtikkamepi 
anÈpatti. Yadi pana appaÑ uÓhodakaÑ hoti, abbhukkiraÓamattaÑ, 
abbohÈrikaÑ hoti sÈmaÑpÈkagaÓanaÑ na gacchati. SÈsapatelÈdÊsupi 
avatthukapaÔiggahitesu avatthukatilatele vuttasadisova vinicchayo. 

 Sace pana purebhattaÑ paÔiggahitÈnaÑ sÈsapÈdÊnaÑ cuÓÓehi 
ÈdiccapÈkena sakkÈ telaÑ kÈtuÑ, taÑ purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, 
pacchÈbhattato paÔÔhÈya nirÈmisameva, sattÈhÈtikkame nissaggiyaÑ. YasmÈ 
pana sÈsapamadhukacuÓÓÈdÊni sedetvÈ, eraÓÉakaÔÔhÊni ca bhajjitvÈ eva telaÑ 
karonti, tasmÈ tesaÑ telaÑ anupasampannehi kataÑ purebhattaÑ sÈmisampi 
vaÔÔati. Vatth|naÑ yÈvajÊvikattÈ pana savatthukapaÔiggahaÓe doso natthÊti. 
AttanÈ 
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kataÑ sattÈhaÑ nirÈmisaparibhogeneva paribhuÒjitabbaÑ, uggahitakehi 
kataÑ anajjhoharaÓÊyaÑ bÈtiraparibhoge vaÔÔati, sattÈhÈtikkamepi anÈpatti. 

 TelakaraÓatthÈya sÈsapamadhuka-eraÓÉakaÔÔhÊni paÔiggahetvÈ kataÑ 
telaÑ sattÈhakÈlikaÑ. Dutiyadivase kataÑ chÈhaÑ vaÔÔati. Tatiyadivase 
kataÑ paÒcÈhaÑ vaÔÔati. Catuttha, paÒcama, chaÔÔha, sattamadivase kataÑ 
tadaheva vaÔÔati. Sace yÈva aruÓassa uggamanÈ tiÔÔhati, nissaggiyaÑ. 
AÔÔhame divase kataÑ anajjhoharaÓÊyaÑ. AnissaggiyattÈ pana 
bÈhiraparibhoge vaÔÔati. Sacepi na karoti, telatthÈya gahitasÈsapÈdÊnaÑ 
sattÈhÈtikkamane dukkaÔameva. PÈÄiyaÑ pana anÈgatÈni aÒÒÈnipi 
nÈÄikeranimba kosambaka karamanda atasÊ-ÈdÊnaÑ telÈni atthi, tÈni 
paÔiggahetvÈ sattÈhaÑ atikkÈmayato dukkaÔaÑ hoti. Ayametesu viseso. 
SesaÑ yÈvakÈlikavatthuÑ, yÈvajÊvikavatthuÒca sallakkhetvÈ 
sÈmaÑpÈkasavatthuka purebhatta pacchÈbhattapaÔiggahita 
uggahitakavatthuvidhÈnaÑ sabbaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. 
 
 623. VasÈtelanti “anujÈnÈmi bhikkhave vasÈni bhesajjÈni1 acchavasaÑ 
macchavasaÑ susukÈvasaÑ s|karavasaÑ gadrabhavasan”ti2 evaÑ 
anuÒÒÈtavasÈnaÑ telaÑ. Ettha ca “acchavasan”ti vacanena ÔhapetvÈ 
manussavasaÑ sabbesaÑ akappiyamaÑsÈnaÑ vasÈ anuÒÒÈtÈ. 
MacchaggahaÓena ca susukÈpi gahitÈ honti, vÈÄamacchattÈ pana visuÑ 
vuttaÑ. MacchÈdiggahaÓena cettha sabbesampi kappiyamaÑsÈnaÑ vasÈ 
anuÒÒÈtÈ. MaÑsesu hi dasa manussahatthi-assasunakha-ahisÊhabyagghadÊpi-
acchataracchÈnaÑ maÑsÈni akappiyÈni. VasÈsu ekÈ manussavasÈva. 
KhÊrÈdÊsu akappiyaÑ nÈma natthi. 

 Anupasampannehi katanibbaÔÔitavasÈtelaÑ purebhattaÑ paÔiggahitaÑ 
purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ 
nirÈmisameva vaÔÔati. YaÑ pana tattha sukhumarajasadisaÑ maÑsaÑ vÈ 
nhÈru vÈ aÔÔhi vÈ lohitaÑ vÈ hoti, taÑ abbohÈrikaÑ. Sace pana vasaÑ 
paÔiggahetvÈ sayaÑ karoti, purebhattaÑ paÔiggahetvÈ pacitvÈ parissÈvetvÈ 
sattÈhaÑ nirÈmisaparibhogena paribhuÒjitabbaÑ. NirÈmisaparibhogaÑ hi 
sandhÈya idaÑ vuttaÑ 
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“kÈle paÔiggahitaÑ kÈle nippakkaÑ kÈle saÑsaÔÔhaÑ telaparibhogena 
paribhuÒjitun”ti1. TatrÈpi abbohÈrikaÑ abbohÈrikameva. PacchÈbhattaÑ 
pana paÔiggahituÑ vÈ kÈtuÑ vÈ na vaÔÔatiyeva. VuttaÒhetaÑ– 

“VikÈle ca bhikkhave paÔiggahitaÑ vikÈle nippakkaÑ vikÈle 
saÑsaÔÔhaÑ, taÑ ce paribhuÒjeyya, Èpatti tiÓÓaÑ dukkaÔÈnaÑ. KÈle ce 
bhikkhave paÔiggahitaÑ vikÈle nippakkaÑ vikÈle saÑsaÔÔhaÑ, taÑ ce 
paribhuÒjeyya, Èpatti dvinnaÑ dukkaÔÈnaÑ. KÈle ca bhikkhave 
paÔiggahitaÑ kÈle nippakkaÑ vikÈle saÑsaÔÔhaÑ, taÑ ce paribhuÒjeyya, 
Èpatti dukkaÔassa. KÈle ce bhikkhave paÔiggahitaÑ kÈle nippakkaÑ kÈle 
saÑsaÔÔhaÑ, taÑ ce paribhuÒjeyya, anÈpattÊ”ti2. 

 UpatissattheraÑ pana antevÈsikÈ pucchiÑsu “bhante 
sappinavanÊtavasÈni ekato pacitvÈ nibbaÔÔitÈni vaÔÔanti, na vaÔÔantÊ”ti. “Na 
vaÔÔanti Èvuso”ti. Thero kirettha pakkatelakasaÔe viya kukkuccÈyati. Tato 
naÑ uttari pucchiÑsu “bhante navanÊte dadhiguÄikÈ vÈ takkabindu vÈ hoti, 
etaÑ vaÔÔatÊ”ti. “Etampi Èvuso na vaÔÔatÊ”ti. Tato naÑ ÈhaÑsu “bhante ekato 
pacitvÈ saÑsaÔÔhÈni tejavantÈni honti, rogaÑ niggaÓhantÊ”ti. “SÈdhÈvuso”ti 
thero sampaÔicchi. 

 MahÈsumatthero panÈha “kappiyamaÑsavasÈ sÈmisaparibhoge vaÔÔati, 
itarÈ nirÈmisaparibhoge vaÔÔatÊ”ti. MahÈpadumatthero pana “idaÑ kin”ti 
paÔikkhipitvÈ “nanu vÈtÈbÈdhikÈ bhikkh| paÒcam|lakasÈvayÈguyaÑ3 
acchas|karatelÈdÊni pakkhipitvÈ yÈguÑ pivanti, sÈ tejussadattÈ rogaÑ 
niggaÓhÈtÊ”ti vatvÈ “vaÔÔatÊ”ti Èha.  

 Madhu nÈma makkhikÈmadh|ti madhukarÊhi nÈma madhumakkhikÈhi, 
khuddakamakkhikÈhi, bhamaramakkhikÈhi ca kataÑ madhu. TaÑ 
purebhattaÑ paÔiggahitaÑ purebhattaÑ sÈmisaparibhogampi vaÔÔati, 
pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ nirÈmisaparibhogameva vaÔÔati. 
SattÈhÈtikkame sace silesasadisaÑ mahÈmadhu khaÓÉaÑ khaÓÉaÑ katvÈ 
ÔhapitaÑ, itaraÑ vÈ nÈnÈbhÈjanesu, vatthugaÓanÈya nissaggiyÈni. Sace 
ekameva khaÓÉaÑ, ekabhÈjane vÈ itaraÑ, ekameva nissaggiyaÑ. 
UggahitakaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ, arumakkhanÈdÊsu upanetabbaÑ.  
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MadhupaÔalaÑ vÈ madhusitthakaÑ vÈ sace madhunÈ amakkhitaÑ 
parisuddhaÑ, yÈvajÊvikaÑ. MadhumakkhitaÑ pana madhugatikameva. 
CÊrikÈ nÈma sapakkhÈ dÊghamakkhikÈ1, tumbalanÈmikÈ ca aÔÔhipakkhÈ2 
kÈÄamahÈbhamarÈ honti, tesaÑ Èsayesu niyyÈsasadisaÑ madhu hoti, taÑ 
yÈvajÊvikaÑ. 

 PhÈÓitaÑ nÈma ucchumhÈ nibbattanti ucchurasaÑ upÈdÈya apakkÈ vÈ 
avatthukapakkÈ vÈ sabbÈpi avatthukÈ ucchuvikati “phÈÓitan”ti veditabbÈ. 
TaÑ phÈÓitaÑ purebhattaÑ paÔiggahitaÑ purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, 
pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ nirÈmisameva vaÔÔati. SattÈhÈtikkame 
vatthugaÓanÈya nissaggiyaÑ. Bah| piÓÉÈ3 cuÓÓetvÈ ekabhÈjane pakkhittÈ 
honti ghanasannivesÈ, ekameva nissaggiyaÑ. UggahitakaÑ vuttanayenava 
veditabbaÑ, gharadh|panÈdÊsu upanetabbaÑ. PurebhattaÑ paÔiggahitena 
aparissÈvita-ucchurasena kataphÈÓitaÑ sace anupasampannena kataÑ, 
sÈmisampi vaÔÔati. SayaÑkataÑ nirÈmisameva vaÔÔati. PacchÈbhattato 
paÔÔhÈya pana savatthukapaÔiggahitattÈ anajjhoharaÓÊyaÑ, sattÈhÈtikkamepi 
anÈpatti. PacchÈbhattaÑ aparissÈvitapaÔiggahitena katampi 
anajjhoharaÓÊyameva, sattÈhÈtikkamepi anÈpatti. Esa nayo ucchuÑ 
paÔiggahetvÈ kataphÈÓitepi. PurebhattaÑ pana parissÈvitapaÔiggahitena 
kataÑ sace anupasampannena kataÑ, purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, 
pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ nirÈmisameva. SayaÑkataÑ 
purebhattampi nirÈmisameva. PacchÈbhattaÑ parissÈvitapaÔiggahitena kataÑ 
pana nirÈmisameva sattÈhaÑ vaÔÔati. UggahitakakataÑ4 vuttanayameva. 
“JhÈma-ucchuphÈÓitaÑ vÈ koÔÔita-ucchuphÈÓitaÑ vÈ purebhattameva 
vaÔÔatÊ”ti MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ.  

 MahÈpaccariyaÑ pana “etaÑ savatthukapakkaÑ vaÔÔati, no vaÔÔatÊ”ti 
pucchaÑ katvÈ “ucchuphÈÓitaÑ pacchÈbhattaÑ novaÔÔanakaÑ nÈma natthÊ”ti 
vuttaÑ. TaÑ yuttaÑ. SÊtudakena kataÑ madhukapupphaphÈÓitaÑ 
purebhattaÑ sÈmisaÑ vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ 
nirÈmisameva. SattÈhÈtikkame vatthugaÓanÈya dukkaÔaÑ. KhÊraÑ 
pakkhipitvÈ kataÑ madhukaphÈÓitaÑ yÈvakÈlikaÑ. KhaÓÉasakkharaÑ pana 
khÊrajallikaÑ apanetvÈ sodhenti, tasmÈ vaÔÔati. MadhukapupphaÑ pana 
purebhattaÑ allaÑ vaÔÔati, bhajjitampi vaÔÔati. BhajjitvÈ tÊlÈdÊhi missaÑ 
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vÈ amissaÑ vÈ katvÈ koÔÔitampi vaÔÔati. Yadi pana taÑ gahetvÈ merayatthÈya 
yojenti, yojitaÑ bÊjato paÔÔhÈya na vaÔÔati. KadalÊkhajj|rÊ-
ambalabujapanasaciÒcÈdÊnaÑ sabbesaÑ yÈvakÈlikaphalÈnaÑ phÈÓitaÑ 
yÈvakÈlikameva. Maricapakkehi phÈÓitaÑ karonti, taÑ yÈvajÊvikaÑ. 

 TÈni paÔiggahetvÈti sacepi sabbÈnipi paÔiggahetvÈ ekaghaÔe 
avinibbhogÈni katvÈ nikkhipati, sattÈhÈtikkame ekameva nissaggiyaÑ. 
Vinibhuttesu paÒca nissaggiyÈni. SattÈhaÑ pana anatikkÈmetvÈ gilÈnenapi 
agilÈnenapi vuttanayeneva yathÈsukhaÑ paribhuÒjitabbaÑ. SattavidhaÑ hi 
odissaÑ nÈma byÈdhi-odissaÑ puggalodissaÑ kÈlodissaÑ samayodissaÑ 
desodissaÑ vasodissaÑ bhesajjodissanti.  

 Tattha byÈdhi-odissaÑ nÈma “anujÈnÈmi bhikkhave amanussikÈbÈdhe 
ÈmakamaÑsaÑ Èmakalohitan”ti1 evaÑ byÈdhiÑ uddissa anuÒÒÈtaÑ, taÑ 
teneva ÈbÈdhena ÈbÈdhikassa vaÔÔati, na aÒÒassa. TaÒca kho kÈlepi vikÈlepi 
kappiyampi akappiyampi vaÔÔatiyeva. 

 PuggalodissaÑ nÈma “anujÈnÈmi bhikkhave romanthakassa 
romanthanaÑ2, na ca bhikkhave bahimukhadvÈraÑ nÊharitvÈ 
ajjhoharitabban”ti3 evaÑ puggalaÑ uddissa anuÒÒÈtaÑ, taÑ tasseva vaÔÔati, 
na aÒÒassa. 

 KÈlodissaÑ nÈma “anujÈnÈmi bhikkhave cattÈri mahÈvikaÔÈni dÈtuÑ 
g|thaÑ muttaÑ chÈrikaÑ mattikan”ti4 evaÑ ahinÈ daÔÔhakÈlaÑ uddissa 
anuÒÒÈtaÑ, taÑ tasmiÑyeva kÈle appaÔiggahitakampi vaÔÔati, na aÒÒasmiÑ. 

 SamayodissaÑ nÈma “gaÓabhojane aÒÒatra samayÈ”ti-ÈdinÈ5 nayena 
taÑ taÑ samayaÑ uddissa anuÒÒÈtÈ anÈpattiyo, tÈ tasmiÑ tasmiÑyeva 
samaye anÈpattiyo honti, na aÒÒadÈ. 

 DesodissaÑ nÈma “anujÈnÈmi bhikkhave evar|pesu paccantimesu 
janapadesu vinayadharapaÒcamena gaÓena upasampadan”ti6 evaÑ 
paccantadese7 uddissa anuÒÒÈtÈni upasampadÈdÊni, tÈni tattheva vaÔÔanti, na 
majjhimadese. 
______________________________________________________________
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 VasodissaÑ nÈma “anujÈnÈmi bhikkhave vasÈni bhesajjÈnÊ”ti1 evaÑ 
vasÈnÈmena anuÒÒÈtaÑ, taÑ ÔhapetvÈ manussavasaÑ sabbesaÑ 
kappiyÈkappiyavasÈnaÑ telaÑ taÑtadatthikÈnaÑ telaparibhogena 
paribhuÒjituÑ vaÔÔati. 

 BhesajjodissaÑ nÈma “anujÈnÈmi bhikkhave paÒca bhesajjÈnÊ”ti2 evaÑ 
bhesajjanÈmena anuÒÒÈtÈni ÈhÈratthaÑ pharituÑ samatthÈni 
sappinavanÊtatelamadhuphÈÓitÈni. TÈni paÔiggahetvÈ tadahupurebhattaÑ 
yathÈsukhaÑ, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sati paccaye vuttanayeneva sattÈhaÑ 
paribhuÒjitabbÈni. 

 624. SattÈhÈtikkante atikkantasaÒÒÊ, nissaggiyaÑ pÈcittiyanti sacepi 
sÈsapamattaÑ hoti, sakiÑ vÈ a~guliyÈ gahetvÈ jivhÈya sÈyanamattaÑ 
nissajjitabbameva, pÈcittiyaÒca desetabbaÑ.  

 Na kÈyikena paribhogena paribhuÒjitabbanti kÈyo vÈ kÈye aru vÈ na 
makkhetabbaÑ. Tehi makkhitÈni kÈsÈvakattarayaÔÔhi-
upÈhanapÈdakathalikamaÒcapÊÔhÈdÊnipi aparibhogÈni. 
“DvÈravÈtapÈnakavÈÔesupi hatthena gahaÓaÔÔhÈnaÑ na makkhetabban”ti 
MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. “KasÈve pana pakkhipitvÈ dvÈravÈtapÈnakavÈÔÈni 
makkhetabbÈnÊ”ti MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. 

 AnÈpatti antosattÈhaÑ adhiÔÔhetÊti sattÈhabbhantare sappiÒca telaÒca 
vasaÒca muddhanitelaÑ vÈ abbhaÒjanaÑ vÈ madhuÑ arumakkhanaÑ 
phÈÓitaÑ gharadh|panaÑ adhiÔÔheti, anÈpatti. Sace adhiÔÔhitatelaÑ 
anadhiÔÔhitatelabhÈjane ÈkiritukÈmo hoti, bhÈjane ce sukhumaÑ chiddaÑ, 
paviÔÔhaÑ paviÔÔhaÑ telaÑ purÈÓatelena ajjhottharÊyati, puna 
adhiÔÔhÈtabbaÑ. Atha mahÈmukhaÑ hoti, sahasÈva bahutelaÑ pavisitvÈ 
purÈÓatelaÑ ajjhottharati, puna adhiÔÔhÈnakiccaÑ natthi. 
AdhiÔÔhitagatikameva hi taÑ hoti. Etena nayena adhiÔÔhitatelabhÈjane 
anadhiÔÔhitatelÈkiraÓampi veditabbaÑ. 

 625. VissajjetÊti ettha sace dvinnaÑ santakaÑ ekena paÔiggahitaÑ 
avibhattaÑ hoti, sattÈhÈtikkame dvinnampi anÈpatti, paribhuÒjituÑ pana na 
vaÔÔati. Sace yena paÔiggahitaÑ, so itaraÑ bhaÓati “Èvuso imaÑ telaÑ 
sattÈhamattaÑ paribhuÒja tvan”ti. So ca paribhogaÑ na karoti, kassa Èpatti? 
Na kassacipi 
______________________________________________________________ 
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Èpatti. KasmÈ? Yena paÔiggahitaÑ, tena vissajjitattÈ, itarassa 
appaÔiggahitattÈ. 

 VinassatÊti aparibhogaÑ hoti. CattenÈti-ÈdÊsu yena cittena bhesajjaÑ 
cattaÒca vantaÒca muttaÒca hoti, taÑ cittaÑ cattaÑ vantaÑ muttanti vuccati. 
Tena cittena puggalo anapekkhoti vuccati, evaÑ anapekkho sÈmaÓerassa 
datvÈti attho. IdaÑ kasmÈ vuttaÑ. “EvaÑ antosattÈhe datvÈ pacchÈ labhitvÈ 
paribhuÒjantassa anÈpattidassanatthan”ti MahÈsumatthero Èha. 
MahÈpadumatthero panÈha “nayidaÑ yÈcitabbaÑ, antosattÈhe dinnassa hi 
puna paribhoge Èpattiyeva natthi. SattÈhÈtikkantassa pana paribhoge 
anÈpattidassanatthamidaÑ vuttan”ti. TasmÈ evaÑ dinnaÑ bhesajjaÑ sace 
sÈmaÓero abhisa~kharitvÈ vÈ anabhisa~kharitvÈ vÈ tassa bhikkhuno 
natthukammatthaÑ dadeyya, gahetvÈ natthukammaÑ kÈtabbaÑ. Sace bÈlo 
hoti dÈtuÑ na jÈnÈti, aÒÒena bhikkhunÈ vattabbo “atthi te sÈmaÓera telan”ti. 
Œma bhante atthÊti. Œhara therassa bhesajjaÑ karissÈmÈti. Evampi vaÔÔati. 
SesaÑ uttÈnatthameva.  

 KathinasamuÔÔhÈnaÑ, akiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

BhesajjasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. VassikasÈÔikasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 626. Tena samayenÈti VassikasÈÔikasikkhÈpadaÑ. Tattha vassikasÈÔikÈ 
anuÒÒÈtÈti CÊvarakkhandhake VisÈkhÈvatthusmiÑ1 anuÒÒÈtÈ. PaÔikaccevÈti 
pureyeva.  
 
 627. MÈso seso gimhÈnanti catunnaÑ gimhamÈsÈnaÑ eko 
pacchimamÈso seso. KatvÈti sibbanarajanakappapariyosÈnena niÔÔhapetvÈ. 
Karontena ca ekameva katvÈ samaye adhiÔÔhÈtabbaÑ, dve adhiÔÔhÈtuÑ na 
vaÔÔati.  

 AtirekamÈse sese gimhÈneti gimhÈnanÈmake atirekamÈse sese.  
______________________________________________________________ 
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 628. AtirekaddhamÈse sese gimhÈne katvÈ nivÈsetÊti ettha pana ÔhatvÈ 
vassikasÈÔikÈya pariyesanakkhettaÑ karaÓakkhettaÑ nivÈsanakkhettaÑ 
adhiÔÔhÈnakkhettanti catubbidhaÑ khettaÑ, kucchisamayo piÔÔhisamayoti 
duvidho samayo, piÔÔhisamayacatukkaÑ kucchisamayacatukkanti dve 
catukkÈni ca veditabbÈni. 

 Tattha jeÔÔham|lapuÓÓamÈsiyÈ pacchimapÈÔipadadivasato paÔÔhÈya yÈva 
kÈÄapakkhuposathÈ ayameko addhamÈso pariyesanakkhettaÒceva 
karaÓakkhettaÒca. EtasmiÑ hi antare vassikasÈÔikaÑ aladdhaÑ pariyesituÑ, 
laddhaÑ kÈtuÒca vaÔÔati, nivÈsetuÑ, adhiÔÔhÈtuÒca na vaÔÔati. 
KÈÄapakkhuposathassa pacchimapÈÔipadadivasato paÔÔhÈya yÈva 
ÈsÈÄhÊpuÓÓamÈ ayameko addhamÈso pariyesanakaraÓanivÈsanÈnaÑ tiÓÓampi 
khettaÑ. EtasmiÑ hi antare pariyesituÑ, kÈtuÑ, nivÈsetuÒca vaÔÔati, 
adhiÔÔhÈtuÑyeva na vaÔÔati. ŒsÈÄhÊpuÓÓamÈsiyÈ pacchimapÈÔipadadivasato 
paÔÔhÈya yÈva kattikapuÓÓamÈ ime cattÈro mÈsÈ 
pariyesanakaraÓanivÈsanÈdhiÔÔhÈnÈnaÑ catunnaÑ khettaÑ. EtasmiÑ hi 
antare aladdhaÑ pariyesituÑ, laddhaÑ kÈtuÑ, nivÈsetuÑ, adhiÔÔhÈtuÒca 
vaÔÔati. IdaÑ tÈva catubbidhaÑ khettaÑ veditabbaÑ. 

 KattikapuÓÓamÈsiyÈ pana pacchimapÈÔipadadivasato paÔÔhÈya yÈva 
jeÔÔham|lapuÓÓamÈ ime satta mÈsÈ piÔÔhisamayo nÈma. EtasmiÑ hi antare 
“kÈlo vassikasÈÔikÈyÈ”ti-ÈdinÈ nayena satuppÈdaÑ katvÈ aÒÒÈtaka-
appavÈritaÔÔhÈnato vassikasÈÔikacÊvaraÑ nipphÈdentassa iminÈ sikkhÈpadena 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. “Detha me vassikasÈÔikacÊvaran”ti-ÈdinÈ nayena 
viÒÒattiÑ katvÈ nipphÈdentassa aÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpadena nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. Vuttanayeneva satuppÈdaÑ katvÈ ÒÈtakapavÈritaÔÔhÈnato 
nipphÈdentassa iminÈva sikkhÈpadena nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. ViÒÒattiÑ 
katvÈ nipphÈdentassa AÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpadena anÈpatti.  
VuttaÒhetaÑ ParivÈre– 

   “MÈtaraÑ cÊvaraÑ yÈce, no ca saÑghe pariÓataÑ. 
   Kenassa hoti Èpatti, anÈpatti ca ÒÈtake. 
   PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti1. 
______________________________________________________________ 
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 AyaÒhi paÒho imamatthaÑ sandhÈya vuttoti. EvaÑ 
piÔÔhisamayacatukkaÑ veditabbaÑ. 

 JeÔÔham|lapuÓÓamÈsiyÈ pana pacchimapÈÔipadadivasato paÔÔhÈya yÈva 
kattikapuÓÓamÈ ime paÒca mÈsÈ kucchisamayo nÈma. EtasmiÑ hi antare 
vuttanayena satuppÈdaÑ katvÈ aÒÒÈtaka-appavÈritaÔÔhÈnato 
vassikasÈÔikacÊvaraÑ nipphÈdentassa vattabhede dukkaÔaÑ. Ye manussÈ 
pubbepi vassikasÈÔikacÊvaraÑ denti, ime pana sacepi attano aÒÒÈtaka-
appavÈritÈ honti, vattabhedo natthi, tesu satuppÈdakaraÓassa anuÒÒÈtattÈ. 
ViÒÒattiÑ katvÈ nipphÈdentassa aÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpadena nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ. IdaÑ pana pakatiyÈ vassikasÈÔikadÈyakesupi hotiyeva. 
Vuttanayeneva satuppÈdaÑ katvÈ ÒÈtakapavÈritaÔÔhÈnato nipphÈdentassa 
iminÈ sikkhÈpadena anÈpatti. ViÒÒattiÑ katvÈ nipphÈdentassa 
AÒÒÈtakaviÒÒattisikkhÈpadena anÈpatti. Na vattabbÈ “detha me”ti idaÒhi 
pariyesanakÈle aÒÒÈtaka-appavÈriteyeva sandhÈya vuttaÑ. EvaÑ 
kucchisamayacatukkaÑ veditabbaÑ. 
 
 629. Naggo kÈyaÑ ovassÈpeti, Èpatti dukkaÔassÈti ettha 
udakaphusitagaÓanÈya akatvÈ nhÈnapariyosÈnavasena payoge payoge 
dukkaÔena kÈretabbo. So ca kho vivaÔa~gaÓe ÈkÈsato patita-udakeneva 
nhÈyanto. NhÈnakoÔÔhakavÈpi-ÈdÊsu ghaÔehi Èsitta-udakena vÈ nhÈyantassa 
anÈpatti. 
 
 630. VassaÑ ukkaÉÉhÊyatÊti ettha sace katapariyesitÈya1 vassikasÈÔikÈya 
gimhÈnaÑ pacchimaÑ mÈsaÑ khepetvÈ puna vassÈnassa paÔhamamÈsaÑ 
ukkaÉÉhitvÈ gimhÈnaÑ pacchimamÈsameva karonti, vassikasÈÔikÈ dhovitvÈ 
nikkhipitabbÈ. AnadhiÔÔhitÈ avikappitÈ dve mÈse parihÈraÑ labhati, 
vass|panÈyikadivase adhiÔÔhÈtabbÈ. Sace satisammosena vÈ 
appahonakabhÈvena vÈ akatÈ hoti, te ca dve mÈse, vassÈnassa ca 
cÈtumÈsanti cha mÈse parihÈraÑ labhati. Sace pana kattikamÈse kathinaÑ 
attharÊyati, aparepi cattÈro mÈse labhati, evaÑ dasa mÈsÈ honti. Tato 
parampi satiyÈ paccÈsÈya m|lacÊvaraÑ katvÈ Ôhapentassa 
______________________________________________________________ 
 1. KatapariyositÈya (SyÈ, Ka) 
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ekamÈsanti evaÑ ekÈdasa mÈse parihÈraÑ labhati. Sace pana 

ekÈhadvÊhÈdivasena yÈva dasÈhÈnÈgatÈya vass|panÈyikÈya, antovasse vÈ 

laddhÈ ceva niÔÔhitÈ ca, kadÈ adhiÔÔhÈtabbÈti etaÑ AÔÔhakathÈsu na vicÈritaÑ. 

Laddhadivasato paÔÔhÈya antodasÈhe, niÔÔhitÈ pana tasmiÑyeva antodasÈhe 

adhiÔÔhÈtabbÈ. DasÈhÈtikkame niÔÔhitÈ tadaheva adhiÔÔhÈtabbÈ. DasÈhe 

appahonte cÊvarakÈlaÑ nÈtikkametabbÈti ayaÑ no attanomati. KasmÈ? 

“AnujÈnÈmi bhikkhave ticÊvaraÑ adhiÔÔhÈtuÑ, na vikappetuÑ. 

VassikasÈÔikaÑ vassÈnaÑ cÈtumÈsaÑ adhiÔÔhÈtuÑ, tato paraÑ 

vikappetun”ti1 hi vuttaÑ. TasmÈ vass|panÈyikato pubbe dasÈhÈtikkamepi 

anÈpatti. “DasÈhaparamaÑ atirekacÊvaraÑ dhÈretabban”ti2 ca vuttaÑ. 

TasmÈ ekÈhadvÊhÈdivasena yÈva dasÈhÈnÈgatÈya vass|panÈyikÈya antovasse 

vÈ laddhÈ ceva niÔÔhitÈ ca vuttanayeneva antodasÈhe vÈ tadahu vÈ 

adhiÔÔhÈtabbÈ, dasÈhe appahonte cÊvarakÈlaÑ nÈtikkametabbÈ. 

 Tattha siyÈ “vassÈnaÑ cÈtumÈsaÑ adhiÔÔhÈtunti vacanato 

cÈtumÈsabbhantare yadÈ vÈ tadÈ vÈ3 adhiÔÔhÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. Yadi evaÑ 

“kaÓÉuppaÔicchÈdiÑ yÈva ÈbÈdhÈ adhiÔÔhÈtun”ti vuttaÑ. SÈpi ca dasÈhaÑ 

atikkÈmetabbÈ siyÈ, evaÒca sati dasÈhaparamaÑ atirekacÊvaraÑ 

dhÈretabbanti idaÑ virujjhati, tasmÈ yathÈvuttameva gahetabbaÑ, aÒÒaÑ vÈ 

acalaÑ kÈraÓaÑ labhitvÈ chaÉÉetabbaÑ. Apica Kurundiyampi 

nissaggiyÈvasÈne vuttaÑ “kadÈ adhiÔÔhÈtabbÈ? Laddhadivasato paÔÔhÈya 

antodasÈhe, niÔÔhitÈ pana tasmiÑyeva antodasÈhe adhiÔÔhÈtabbÈ. Yadi 

nappahoti, yÈva kattikapuÓÓamÈ parihÈraÑ labhatÊ”ti. 

 AcchinnacÊvarassÈti etaÑ vassikasÈÔikameva sandhÈya vuttaÑ. TesaÑ 

hi naggÈnaÑ kÈyovassÈpane anÈpatti. Ettha ca mahagghavassikasÈÔikaÑ 

nivÈsetvÈ nhÈyantassa corupaddavo ÈpadÈ nÈma. Sesamettha uttÈnameva. 

______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 411 piÔÔhe. 2. Vi 1. 295 piÔÔhe. 3. YadÈ tadÈ vÈ (SÊ), yadÈ tadÈ (Ka) 
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 ChasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

VassikasÈÔikasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. CÊvara-acchindanasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 631. Tena samayenÈti CÊvara-acchindanasikkhÈpadaÑ. Tattha yampi 
tyÈhanti yampi te ahaÑ. So kira “mama pattacÊvara-upÈhanapaccattharaÓÈni 
vahanto mayÈ saddhiÑ cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti adÈsi. TenevamÈha. 
AcchindÊti balakkÈrena aggahesi, sakasaÒÒÈya gahitattÈ panassa pÈrÈjikaÑ 
natthi, kilametvÈ gahitattÈ Èpatti paÒÒattÈ. 
 
 633. SayaÑ acchindati, nissaggiyaÑ pÈcittiyanti ekaÑ cÊvaraÑ 
ekÈbaddhÈni ca bah|ni acchindato ekÈ Èpatti. Ekato abaddhÈni visuÑ visuÑ 
ÔhitÈni bah|ni acchindato, “sa~ghÈÔiÑ Èhara, uttarÈsa~gaÑ ÈharÈ”ti evaÑ 
ÈharÈpayato ca vatthugaÓanÈya Èpattiyo. “MayÈ dinnÈni sabbÈni ÈharÈ”ti 
vadatopi ekavacaneneva sambahulÈ Èpattiyo. 

 AÒÒaÑ ÈÓÈpeti, Èpatti dukkaÔassÈti “cÊvaraÑ gaÓhÈ”ti ÈÓÈpeti, ekaÑ 
dukkaÔaÑ. ŒÓatto bah|ni gaÓhÈti, ekaÑ pÈcittiyaÑ. “Sa~ghÈÔiÑ gaÓha, 
uttarÈsa~gaÑ gaÓhÈ”ti vadato vÈcÈya vÈcÈya dukkaÔaÑ. “MayÈ dinnÈni 
sabbÈni gaÓhÈ”ti vadato ekavÈcÈya sambahulÈ Èpattiyo. 
 
 634. AÒÒaÑ parikkhÈranti vikappanupagapacchimacÊvaraÑ ÔhapetvÈ 
yaÑkiÒci antamaso s|cimpi. VeÔhetvÈ Ôhapitas|cÊsupi vatthugaÓanÈya 
dukkaÔÈni. SithilaveÔhitÈsu evaÑ. GÈÄhaÑ katvÈ baddhÈsu pana ekameva 
dukkaÔanti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. S|cighare pakkhittÈsupi eseva nayo. 
ThavikÈya pakkhipitvÈ sithilabaddha gÈÄhabaddhesu tikaÔukÈdÊsu 
bhesajjesupi eseva nayo. 
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 635. So vÈ detÊti “bhante tumhÈkaÑyeva idaÑ sÈruppan”ti evaÑ vÈ 
deti, atha vÈ pana “Èvuso mayaÑ tuyhaÑ ‘vattapaÔipattiÑ karissati, 
amhÈkaÑ santike upajjhaÑ gaÓhissati, dhammaÑ pariyÈpuÓissatÊ’ti cÊvaraÑ 
adamha, so dÈni tvaÑ na vattaÑ karosi, na upajjhaÑ gaÓhÈsi, na dhammaÑ 
pariyÈpuÓÈsÊ”ti evamÈdÊni vutto “bhante cÊvaratthÈya maÒÒe bhaÓatha, idaÑ 
vo cÊvaran”ti deti, evampi so vÈ deti. DisÈpakkantaÑ vÈ pana daharaÑ 
“nivattetha nan”ti bhaÓati, so na nivattati. CÊvaraÑ gahetvÈ rundhathÈti, 
evaÑ ce nivattati, sÈdhu. Sace “pattacÊvaratthÈya maÒÒe tumhe bhaÓatha, 
gaÓhatha, nan”ti deti. Evampi so vÈ deti, vibbhantaÑ vÈ disvÈ “mayaÑ 
tuyhaÑ ‘vattaÑ karissatÊ’ti pattacÊvaraÑ adamha, so dÈni tvaÑ vibbhamitvÈ 
carasÊ”ti vadati. Itaro “gaÓhatha tumhÈkaÑ pattacÊvaran”ti deti. Evampi so 
vÈ deti. “Mama santike upajjhaÑ gaÓhantasseva demi, aÒÒattha gaÓhantassa 
na demi. VattaÑ karontasseva demi, akarontassa na demi. DhammaÑ 
pariyÈpuÓantasseva demi, apariyÈpuÓantassa na demi. Avibbhamantasseva 
demi, vibbhamantassa na demÊ”ti evaÑ pana dÈtuÑ na vaÔÔati, dadato 
dukkaÔaÑ. ŒharÈpetuÑ pana vaÔÔati. CajitvÈ dinnaÑ acchinditvÈ gaÓhanto 
bhaÓÉagghena kÈretabbo. Sesamettha uttÈnamevÈti. 

 TisamuÔÔhÈnaÑ–kÈyacittato, vÈcÈcittato, kÈyavÈcÈcittato ca samuÔÔhÈti, 
kiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, sacittakaÑ, lokavajjaÑ, 
kÈyakammavacÊkammaÑ, akusalacittaÑ, dukkhavedananti. 
 

CÊvara-acchindanasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. SuttaviÒÒattisikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 636-38. Tena samayenÈti SuttaviÒÒattisikkhÈpadaÑ. Tattha khomanti 
khomavÈkehi KatasuttaÑ. KappÈsikanti kappÈsato nibbattaÑ. Koseyyanti 
kosiyaÑs|hi kantitvÈ KatasuttaÑ. Kambalanti EÄakalomasuttaÑ. SÈÓanti 
SÈÓavÈkasuttaÑ. Bha~ganti pÈÔekkaÑ VÈkasuttamevÈti eke. Etehi paÒcahi 
missetvÈ katasuttaÑ pana “bha~gan”ti veditabbaÑ.  

 VÈyÈpeti, payoge payoge dukkaÔanti sace tantavÈyassa turivemÈdÊni 
natthi, tÈni “araÒÒato ÈharissÈmÊ”ti vÈsiÑ vÈ pharasuÑ 
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vÈ niseti, tato paÔÔhÈya yaÑ yaÑ upakaraÓatthÈya vÈ cÊvaravÈyanatthÈya1 vÈ 
karoti, sabbattha tantavÈyassa payoge payoge bhikkhussa dukkaÔaÑ. 
DÊghato vidatthimatte, tiriyaÒca hatthamatte vÊte nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. 
MahÈpaccariyaÑ pana “yÈva pariyosÈnaÑ vÈyÈpentassa phalake phalake 
nissaggiyaÑ pÈcittiyan”ti vuttaÑ. Tampi idameva pamÈÓaÑ sandhÈya 
vuttanti veditabbaÑ. VikappanupagapacchimaÑ hi2 cÊvarasa~khyaÑ 
gacchatÊti. 

 Apicettha evaÑ vinicchayo veditabbo–suttaÑ tÈva sÈmaÑ viÒÒÈpitaÑ 
akappiyaÑ, sesaÑ ÒÈtakÈdivasena uppannaÑ kappiyaÑ. TantavÈyopi 
aÒÒÈtaka-appavÈrito viÒÒattiyÈ laddho akappiyo, seso kappiyo. Tattha 
akappiyasuttaÑ akappiyatantavÈyena vÈyÈpentassa pubbe vuttanayena 
nissaggiyaÑ. Teneva pana kappiyasuttaÑ vÈyÈpentassa yathÈ pubbe 
nissaggiyaÑ, evaÑ dukkaÔaÑ. Teneva kappiyaÑ akappiyaÒca suttaÑ 
vÈyÈpentassa yadi pacchimacÊvarappamÈÓena eko paricchedo 
suddhakappiyasuttamayo, eko akappiyasuttamayoti evaÑ kedÈrabaddhaÑ 
viya cÊvaraÑ hoti, akappiyasuttamaye paricchede pÈcittiyaÑ, itarasmiÑ 
tatheva dukkaÔaÑ. Yadi tato |naparicchedÈ honti antamaso 
acchimaÓÉalappamÈÓÈpi, sabbaparicchedesu paricchedagaÓanÈya dukkaÔaÑ. 
Atha ekantarikena vÈ suttena, dÊghato vÈ kappiyaÑ tiriyaÑ akappiyaÑ katvÈ 
vÊtaÑ hoti, phalake phalake dukkaÔaÑ. KappiyatantavÈyenapi 
akappiyasuttaÑ vÈyÈpentassa yathÈ pubbe nissaggiyaÑ, evaÑ dukkaÔaÑ. 
Teneva kappiyaÒca akappiyaÒca suttaÑ vÈyÈpentassa sace 
pacchimacÊvarappamÈÓÈ, |nakÈ vÈ akappiyasuttaparicchedÈ honti, tesu 
paricchedagaÓanÈya dukkaÔaÑ. Kappiyasuttaparicchedesu anÈpatti. Atha 
ekantarikena vÈ suttena, dÊghato vÈ kappiyaÑ tiriyaÑ akappiyaÑ katvÈ 
vÊtaÑ hoti, phalake phalake dukkaÔaÑ.  

 Yadi pana dve tantavÈyÈ honti eko kappiyo, eko akappiyo, suttaÒca 
akappiyaÑ, te ce vÈrena vinanti, akappiyatantavÈyena vÊte phalake phalake 
pÈcittiyaÑ, |natare dukkaÔaÑ. Itarena vÊte ubhayattha dukkaÔaÑ. Sace dvepi 
vemaÑ gahetvÈ ekato vinanti, phalake phalake pÈcittiyaÑ3. Atha suttaÑ 
kappiyaÑ, cÊvaraÒca kedÈrabaddhÈdÊhi saparicchedaÑ, akappiyatantavÈyena 
vÊte paricchede paricchede dukkaÔaÑ, itarena vÊte anÈpatti. Sace 
______________________________________________________________ 
 1. CÊvaravÈyÈpanatthÈya (SÊ) 2. VikappanupagaÑ hi pacchimaÑ cÊvaraÑ (SÊ) 
 3. DukkaÔaÑ (SyÈ, Ka) 
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dvepi vemaÑ gahetvÈ ekato vinanti, phalake phalake dukkaÔaÑ. Atha 
suttampi kappiyaÒca akappiyaÒca, te ce vÈrena vinanti, akappiyatantavÈyena 
akappiyasuttamayesu pacchimacÊvarappamÈÓesu paricchedesu vÊtesu 
paricchedagaÓanÈya pÈcittiyaÑ. �nakataresu kappiyasuttamayesu ca 
dukkaÔaÑ. KappiyatantavÈyena akappiyasuttamayesu pamÈÓayuttesu vÈ 
|nakesu vÈ dukkaÔameva. Kappiyasuttamayesu anÈpatti. 

 Atha ekantarikena vÈ suttena, dÊghato vÈ akappiyaÑ tiriyaÑ kappiyaÑ 
katvÈ vinanti. Ubhopi vÈ te vemaÑ gahetvÈ ekato vinanti. Aparicchede 
cÊvare phalake phalake dukkaÔaÑ, saparicchede paricchedavasena 
dukkaÔÈnÊti. AyaÑ pana attho MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ apÈkaÔo, 
MahÈpaccariyÈdÊsu pÈkaÔo. Idha sabbÈkÈreneva pÈkaÔo. 

 Sace suttampi kappiyaÑ, tantavÈyopi kappiyo, ÒÈtakappavÈrito vÈ 
m|lena vÈ payojito, vÈyÈpanapaccayÈ anÈpatti. DasÈhÈtikkamanapaccayÈ 
pana ÈpattiÑ rakkhantena vikappanupagappamÈÓamatte vÊte tante 
ÔhitaÑyeva adhiÔÔhÈtabbaÑ. DasÈhÈtikkamena niÔÔhÈpiyamÈnaÒhi 
nissaggiyaÑ bhaveyyÈti. ©ÈtakÈdÊhi tantaÑ ÈropetvÈ “tumhÈkaÑ bhante 
imaÑ cÊvaraÑ gaÓheyyÈthÈ”ti niyyÈtitepi eseva nayo. 

 Sace tantavÈyo evaÑ payojito vÈ sayaÑ dÈtukÈmo vÈ hutvÈ “ahaÑ 
bhante tumhÈkaÑ cÊvaraÑ asukadivase nÈma vÈyitvÈ ÔhapessÈmÊ”ti vadati, 
bhikkhu ca tena paricchinnadivasato dasÈhaÑ atikkÈmeti, nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ.  

 Sace pana tantavÈyo “ahaÑ tumhÈkaÑ cÊvaraÑ vÈyitvÈ sÈsanaÑ 
pesessÈmÊ”ti vatvÈ tatheva karoti, tena pesitabhikkhu pana tassa bhikkhuno 
na Èroceti, aÒÒo disvÈ vÈ sutvÈ vÈ “tumhÈkaÑ bhante cÊvaraÑ niÔÔhitan”ti 
Èroceti, etassa ÈrocanaÑ na pamÈÓaÑ. YadÈ pana tena pesitoyeva Èroceti, 
tassa vacanaÑ sutadivasato paÔÔhÈya dasÈhaÑ atikkÈmayato nissaggiyaÑ 
pÈcittiyaÑ.  

 Sace tantavÈyo “ahaÑ tumhÈkaÑ cÊvaraÑ vÈyitvÈ kassaci hatthe 
pahiÓissÈmÊ”ti vatvÈ tatheva karoti, cÊvaraÑ gahetvÈ gatabhikkhu pana 
attano pariveÓe ÔhapetvÈ tassa na Èroceti, aÒÒo koci 
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bhaÓati “api bhante adhunÈ ÈbhataÑ cÊvaraÑ sundaran”ti. KuhiÑ Èvuso 
cÊvaranti. ItthannÈmassa hatthe pesitanti. Etassapi vacanaÑ na pamÈÓaÑ. 
YadÈ pana so bhikkhu cÊvaraÑ deti, laddhadivasato paÔÔhÈya dasÈhaÑ 
atikkÈmayato nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Sace pana vÈyÈpanam|laÑ adinnaÑ 
hoti, yÈva kÈkaÓikamattampi avasiÔÔhaÑ tÈva rakkhati. 
 
 640. AnÈpatti cÊvaraÑ sibbetunti cÊvarasibbanatthÈya suttaÑ 
viÒÒÈpentassa anÈpattÊti attho. Œyogeti-ÈdÊsupi nimittatthe bhummavacanaÑ, 
ÈyogÈdinimittaÑ viÒÒÈpentassa anÈpattÊti vuttaÑ hoti. Sesamettha 
uttÈnatthamevÈti. 

 ChasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti.  
  

SuttaviÒÒattisikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. MahÈpesakÈrasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 641. Tena samayenÈti MahÈpesakÈrasikkhÈpadaÑ. Tattha suttaÑ 
dhÈrayitvÈti suttaÑ tuletvÈ palaparicchedaÑ katvÈ. Appitanti ghanaÑ. 
SuvÊtanti suÔÔhu vÊtaÑ sabbaÔÔhÈnesu samaÑ katvÈ vÊtaÑ. SuppavÈyitanti 
suÔÔhu pavÈyitaÑ sabbaÔÔhÈnesu samaÑ katvÈ tante pasÈritaÑ. Suvilekhitanti 
lekhaniyÈ suÔÔhu vilikhitaÑ. Suvitacchitanti kocchena suÔÔhu vitacchitaÑ, 
suniddhotanti attho. PaÔibaddhanti vekallaÑ. Tanteti tante dÊghato 
pasÈraÓeyeva upanetvÈti attho. 
 
 642. Tatra ce so bhikkh|ti yatra gÈme vÈ nigame vÈ te tantavÈyÈ, tatra. 
VikappaÑ ÈpajjeyyÈti visiÔÔhaÑ kappaÑ adhikavidhÈnaÑ Èpajjeyya. 
PÈÄiyaÑ pana yenÈkÈrena vikappaÑ Èpanno hoti, taÑ dassetuÑ “adaÑ kho 
Èvuso”ti-Èdi vuttaÑ.  

 Dhammampi bhaÓatÊti dhammakathampi katheti, “tassa vacanena 
ÈyataÑ vÈ vitthataÑ vÈ appitaÑ vÈ”ti suttavaÉÉhana-ÈkÈrameva dasseti. 
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 Pubbe appavÈritoti cÊvarasÈmikehi pubbe apparivÈto hutvÈ. SesaÑ 
uttÈnatthamevÈti. 

 ChasamuÔÔhÈnaÑ, kiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

MahÈpesakÈrasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. AccekacÊvarasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 646-9. Tena samayenÈti AccekacÊvarasikkhÈpadaÑ. Tattha 
dasÈhÈnÈgatanti dasa ahÈni dasÈhaÑ, tena dasÈhena anÈgatÈ dasÈhÈnÈgatÈ, 
dasÈhena asampattÈti attho, taÑ dasÈhÈnÈgataÑ, accantasaÑyogavasena 
bhummatthe upayogavacanaÑ, tenevassa padabhÈjane “dasÈhÈnÈgatÈyÈ”ti 
vuttaÑ. PavÈraÓÈyÈti idaÑ pana yÈ sÈ “dasÈhÈnÈgatÈ”ti vuttÈ, taÑ sar|pato 
dassetuÑ asammohatthaÑ anupayogavacanaÑ. 

 KattikatemÈsikapuÓÓamanti paÔhamakattikatemÈsikapuÓÓamaÑ. IdhÈpi 
paÔhamapadassa anupayogattÈ purimanayeneva bhummatthe 
upayogavacanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti “yato paÔÔhÈya paÔhamamahÈpavÈraÓÈ 
dasÈhÈnÈgatÈti vuccati, sacepi tÈni divasÈni accantameva bhikkhuno 
accekacÊvaraÑ uppajjeyya. ‘AccekaÑ idan’ti jÈnamÈnena bhikkhunÈ 
sabbampi paÔiggahetabban”ti. Tena pavÈraÓÈmÈsassa juÓhapakkhapaÒcamito 
paÔÔhÈya uppannassa cÊvarassa nidhÈnakÈlo dassito hoti. KÈmaÒcesa 
“dasÈhaparamaÑ atirekacÊvaraÑ dhÈretabban”ti iminÈva siddho, 
aÔÔhuppattivasena pana apubbaÑ viya atthaÑ dassetvÈ sikkhÈpadaÑ 
ÔhapitaÑ. 

 AccekacÊvaranti accÈyikacÊvaraÑ vuccati, tassa pana accÈyikabhÈvaÑ 
dassetuÑ “senÈya vÈ gantukÈmo hotÊ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha saddhÈti iminÈ 
saddhÈmattakameva dassitaÑ. PasÈdoti iminÈ suppasannÈ balavasaddhÈ. 
EtaÑ accekacÊvaraÑ nÈmÈti etaÑ imehi kÈraÓehi dÈtukÈmena d|taÑ vÈ 
pesetvÈ, sayaÑ vÈ ÈgantvÈ “vassÈvÈsikaÑ dassÈmÊ”ti evaÑ ÈrocitaÑ 
cÊvaraÑ accekacÊvaraÑ nÈma hoti. ChaÔÔhito 
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paÔÔhÈya pana uppannaÑ anaccekacÊvarampi paccuddharitvÈ 
ÔhapitacÊvarampi etaÑ parihÈraÑ labhatiyeva.  

 SaÒÒÈÓaÑ katvÈ nikkhipitabbanti kiÒci nimittaÑ katvÈ ÔhapetabbaÑ. 
KasmÈ etaÑ vuttaÑ. Yadi hi taÑ pure pavÈraÓÈya vibhajanti. Yena gahitaÑ, 
tena chinnavassena na bhavitabbaÑ. Sace pana hoti, taÑ cÊvaraÑ 
saÑghikameva hoti. Tato sallakkhetvÈ sukhaÑ dÈtuÑ bhavissatÊti. 
 
 650. AccekacÊvare accekacÊvarasaÒÒÊti evamÈdi vibhajitvÈ gahitameva 
sandhÈya vuttaÑ. Sace pana avibhattaÑ hoti, saÑghassa vÈ bhaÓÉÈgÈre, 
cÊvarasamayÈtikkamepi anÈpatti. Iti atirekacÊvarassa dasÈhaÑ parihÈro. 
Akatassa vassikasÈÔikÈcÊvarassa anatthate kathine paÒca mÈsÈ, vasse 
ukkaÉÉhite cha mÈsÈ, atthate kathine apare cattÈro mÈsÈ. Hemantassa 
pacchime divase m|lacÊvarÈdhiÔÔhÈnavasena aparopi eko mÈsoti ekÈdasa 
mÈsÈ parihÈro. SatiyÈ paccÈsÈya m|lacÊvarassa eko mÈso, accekacÊvarassa 
anatthate kathine ekÈdasadivasÈdhiko mÈso, atthate kathine 
ekÈdasadivasÈdhikÈ paÒca mÈsÈ, tato paraÑ ekadivasampi parihÈro natthÊti 
veditabbaÑ.  

 AnaccekacÊvareti accekacÊvarasadise aÒÒasmiÑ. Sesamettha 
uttÈnatthamevÈti. 

 KathinasamuÔÔhÈnaÑ, akiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, 
paÓÓattivajjaÑ, kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

AccekacÊvarasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. SÈsa~kasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 652. Tena samayenÈti SÈsa~kasikkhÈpadaÑ. Tattha vutthavassÈ 
ÈraÒÒakes|ti te pubbepi araÒÒeyeva vihariÑsu, dubbalacÊvarattÈ pana 
paccayavasena gÈmantasenÈsane vassaÑ vasitvÈ niÔÔhitacÊvarÈ hutvÈ “idÈni 
nippalibodhÈ samaÓadhammaÑ karissÈmÈ”ti ÈraÒÒakesu 
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senÈsanesu viharanti. KattikacorakÈti kattikamÈse corÈ. ParipÈtentÊti 
upaddavanti, tattha tattha ÈdhÈvitvÈ uttÈsenti palÈpenti. Antaraghare 
nikkhipitunti antogÈme nikkhipituÑ. BhagavÈ yasmÈ paccayÈ nÈma 
dhammena samena dullabhÈ, sallekhavÈ hi bhikkhu mÈtarampi viÒÒÈpetuÑ 
na sakkoti. TasmÈ cÊvaraguttatthaÑ antaraghare nikkhipituÑ anujÈnÈti. 
Bhikkh|naÑ pana anur|pattÈ araÒÒavÈsaÑ na paÔikkhipi. 
 
 653-4. UpavassaÑ kho panÈti ettha upavassanti upavassa, upavasitvÈti 
vuttaÑ hoti. “Upasampajjan”ti-ÈdÊsu viya hi ettha anunÈsiko daÔÔhabbo. 
VassaÑ upagantvÈ vasitvÈ cÈti attho. Imassa ca padassa “tathÈr|pesu 
bhikkhu senÈsanesu viharanto”ti iminÈ sambandho. KiÑ vuttaÑ hoti–
vassaÑ upagantvÈ vasitvÈ ca tato paraÑ 
pacchimakattikapuÓÓamapariyosÈnakÈlaÑ yÈni kho pana tÈni ÈraÒÒakÈni 
senÈsanÈni sÈsa~kasammatÈni sappaÔibhayÈni, tathÈr|pesu bhikkhu 
senÈsanesu viharanto Èka~khamÈno tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ aÒÒataraÑ cÊvaraÑ 
antaraghare nikkhipeyyÈti. YasmÈ pana yo vassaÑ upagantvÈ yÈva 
paÔhamakattikapuÓÓamaÑ vasati, so vutthavassÈnaÑ abbhantaro hoti, tasmÈ 
imaÑ atigahanaÑ byaÒjanavicÈraÓaÑ akatvÈ padabhÈjane kevalaÑ 
cÊvaranikkhepÈrahaÑ puggalaÑ dassetuÑ “vutthavassÈnan”ti vuttaÑ. 
TassÈpi “bhikkhu senÈsanesu viharanto”ti iminÈ sambandho. AyaÒhi ettha 
attho “vutthavassÈnaÑ bhikkhu senÈsanesu viharanto”ti, evar|pÈnaÑ 
bhikkh|naÑ abbhantare yo koci bhikkh|ti vuttaÑ hoti. 

 AraÒÒalakkhaÓaÑ adinnÈdÈnavaÓÓanÈyaÑ vuttaÑ. AyaÑ pana viseso, 
sace vihÈro parikkhitto hoti, parikkhittassa gÈmassa indakhÊlato, 
aparikkhittassa parikkhepÈrahaÔÔhÈnato paÔÔhÈya yÈva vihÈraparikkhepÈ 
minitabbaÑ. Sace vihÈro aparikkhitto hoti, yaÑ sabbapaÔhamaÑ senÈsanaÑ 
vÈ bhattasÈlÈ vÈ dhuvasannipÈtaÔÔhÈnaÑ vÈ bodhi vÈ cetiyaÑ vÈ d|re cepi 
senÈsanato hoti, taÑ paricchedaÑ katvÈ minitabbaÑ. Sacepi Èsanne gÈmo 
hoti, vihÈre Ôhitehi gharamÈnusakÈnaÑ saddo s|yati, pabbatanadÊ-ÈdÊhi pana 
antaritattÈ na sakkÈ ujuÑ gantuÑ, yo cassa pakatimaggo hoti, sacepi nÈvÈya 
saÒcaritabbo, tena maggena 

 



 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ 309
  

gÈmato paÒcadhanusatikaÑ gahetabbaÑ. Yo pana ÈsannagÈmassa 
a~gasampÈdanatthaÑ tato tato maggaÑ pidahati, ayaÑ “dhuta~gacoro”ti 
veditabbo. 

 SÈsa~kasammatÈnÊti “sÈsa~kÈnÊ”ti sammatÈni, evaÑ saÒÒÈtÈnÊti attho. 
PadabhÈjane pana yena kÈraÓena tÈni sÈsa~kasammatÈni, taÑ dassetuÑ 
“ÈrÈme ÈrÈm|pacÈre”ti-Èdi vuttaÑ.  

 Saha paÔibhayena sappaÔibhayÈni, sannihitabalavabhayÈnÊti attho. 
PadabhÈjane pana yena kÈraÓena tÈni sappaÔibhayÈni, taÑ dassetuÑ “ÈrÈme 
ÈrÈm|pacÈre”ti-Èdi vuttaÑ.  

 SamantÈ gocaragÈme nikkhipeyyÈti ÈraÒÒakassa senÈsanassa samantÈ 
sabbadisÈbhÈgesu attanÈ abhirucite gocaragÈme satiyÈ a~gasampattiyÈ 
nikkhipeyya. 

 TatrÈyaÑ a~gasampatti, purimikÈya upagantvÈ mahÈpavÈraÓÈya 
pavÈrito hoti, idamekaÑ a~gaÑ. Sace pacchimikÈya vÈ upagato hoti 
chinnavasso vÈ, nikkhipituÑ na labhati. KattikamÈsoyeva hoti, idaÑ 
dutiyaÑ a~gaÑ. KattikamÈsato paraÑ na labhati. PaÒcadhanusatikaÑ 
pacchimameva pamÈÓayuttaÑ senÈsanaÑ hoti, idaÑ tatiyaÑ a~gaÑ. 
�nappamÈÓe vÈ gÈvutato atirekappamÈÓe vÈ na labhati, yatra hi piÓÉÈya 
caritvÈ puna vihÈraÑ bhattavelÈyaÑ sakkÈ ÈgantuÑ, tadeva idha 
adhippetaÑ. Nimantito pana addhayojanampi yojanampi gantvÈ vasituÑ 
pacceti, idamappamÈÓaÑ. SÈsa~kasappaÔibhayameva hoti, idaÑ catutthaÑ 
a~gaÑ. AnÈsa~ka-appaÔibhaye hi a~gayuttepi senÈsane vasanto nikkhipituÑ 
na labhatÊti. 

 AÒÒatra bhikkhusammutiyÈti yÈ UdositasikkhÈpade 
kosambakasammuti1 anuÒÒÈtÈ, tassÈ sammutiyÈ aÒÒatra. Sace sÈ laddhÈ 
hoti, chÈrattÈtirekampi vippavasituÑ vaÔÔati. 
 
 656. Puna gÈmasÊmaÑ okkamitvÈti ettha sace gocaragÈmato 
puratthimÈya disÈya senÈsanaÑ, ayaÒca pacchimadisaÑ gato hoti, 
senÈsanaÑ ÈgantvÈ sattamaÑ aruÓaÑ uÔÔhÈpetuÑ asakkontena gÈmasÊmampi 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 298 piÔÔhe. 
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okkamitvÈ sabhÈyaÑ vÈ yattha katthaci vÈ vasitvÈ cÊvarappavattiÑ ÒatvÈ 
pakkamituÑ vaÔÔatÊti attho. EvaÑ asakkontena tattheva Ôhitena 
paccuddharitabbaÑ. AtirekacÊvaraÔÔhÈne ÔhassatÊti. SesaÑ uttÈnameva. 

 KathinasamuÔÔhÈnaÑ–kÈyavÈcato, kÈyavÈcÈcittato ca samuÔÔhÈti, 
akiriyaÑ, nosaÒÒÈvimokkhaÑ, acittakaÑ, paÓÓattivajjaÑ, 
kÈyakammavacÊkammaÑ, ticittaÑ, tivedananti. 
 

SÈsa~kasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. PariÓatasikkhÈpadavaÓÓanÈ 

 657. Tena samayenÈti PariÓatasikkhÈpadaÑ. Tattha p|gassÈti 
sam|hassa, dhammagaÓassÈti attho. PaÔiyattanti paÔiyÈditaÑ. Bah| 
saÑghassa bhattÈti1 saÑghassa bah|ni bhattÈni2 anekÈni lÈbhamukhÈni, na 
saÑghassa kenaci parihÈnÊti dÊpenti. OÓojethÈti detha. KiÑ panevaÑ vattuÑ 
vaÔÔatÊti. KasmÈ na vaÔÔati. AyaÒhi abhihaÔabhikkhÈ, abhiharitvÈ ekasmiÑ 
okÈse saÑghassatthÈya paÔiyattÈ, abhihaÔapaÔiyatte ca uddissa ÔhapitabhÈge 
ca payuttavÈcÈ nÈma natthi. 
 
 658. SaÑghikanti saÑghassa santakaÑ. So hi saÑghassa pariÓatattÈ 
hatthaÑ anÈr|Ähopi ekena pariyÈyena saÑghassa santako hoti. PadabhÈjane 
pana “saÑghikaÑ nÈma saÑghassa dinnaÑ hoti pariccattan”ti evaÑ 
atthuddhÈravasena nippariyÈyatova saÑghikaÑ dassitaÑ. LÈbhanti 
paÔilabhitabbavatthuÑ Èha. Tenevassa niddese “cÊvarampÊ”ti-Èdi vuttaÑ. 
PariÓatanti saÑghassa ninnaÑ saÑghassa poÓaÑ saÑghassa pabbhÈraÑ 
hutvÈ ÔhitaÑ. Yena pana kÈraÓena so pariÓato hoti, taÑ dassetuÑ “dassÈma 
karissÈmÈti vÈcÈ bhinnÈ hotÊ”ti padabhÈjanaÑ vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 

1. BhaddÈti  
2. BhadrÈni (SÊ, Ka) PÈÄiyaÑ hi “saÑghassa sacÊvarabhattaÑ paÔiyattan”ti ca, 

“bhojetvÈcÊvarena acchÈdessÈmÈ”ti ca ÈgataÑ. Tena ÒÈyati “cÊvarena saha 
dÈtabbaÑbhattaÑ  cÊvaralÈbhassa mukhaÑ kÈraÓan”ti. Tenevetta bhattÈti padaÑ 
bhattÈnÊti vaÓÓetvÈ “lÈbhamukhÈnÊ”ti puna vaÓÓitaÑ. 
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 659. Payoge dukkaÔanti pariÓatalÈbhassa attano pariÓÈmanapayoge 
dukkaÔaÑ, paÔilÈbhena tasmiÑ hatthaÑ Èr|Ähe nissaggiyaÑ. Sace pana 
saÑghassa dinnaÑ hoti, taÑ gahetuÑ na vaÔÔati, saÑghasseva dÈtabbaÑ. 
Yopi ÈrÈmikehi saddhiÑ ekato khÈdati, bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ kÈretabbo. 
PariÓataÑ pana sahadhammikÈnaÑ vÈ gihÊnaÑ vÈ antamaso 
mÈtusantakampi “imaÑ mayhaÑ dehÊ”ti saÑghassa pariÓatabhÈvaÑ ÒatvÈ 
attano pariÓÈmetvÈ gaÓhantassa nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. “Imassa bhikkhuno 
dehÊ”ti evaÑ aÒÒassa pariÓÈmentassa suddhikapÈcittiyaÑ. EkaÑ pattaÑ vÈ 
cÊvaraÑ vÈ attano, ekaÑ aÒÒassa pariÓÈmeti, nissaggiyaÑ pÈcittiyaÒceva 
suddhikapÈcittiyaÒca. Eseva nayo bah|su. Vuttampi cetaÑ– 

   “Nissaggiyena ÈpattiÑ, suddhikena pÈcittiyaÑ. 
   Œpajjeyya ekato,  
   PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti1. 

 AyaÒhi pariÓÈmanaÑ sandhÈya vutto. Yopi vassikasÈÔikasamaye 
mÈtugharepi saÑghassa pariÓataÑ vassikasÈÔikaÑ ÒatvÈ attano pariÓÈmeti, 
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Parassa pariÓÈmeti, suddhikapÈcittiyaÑ. ManussÈ 
“saÑghabhattaÑ karissÈmÈ”ti sappitelÈdÊni Èharanti, gilÈno cepi bhikkhu 
saÑghassa pariÓatabhÈvaÑ ÒatvÈ kiÒci yÈcati, nissaggiyaÑ pÈcittiyameva. 
Sace pana so “tumhÈkaÑ sappi-ÈdÊni ÈbhaÔÈni atthÊ”ti pucchitvÈ “Èma 
atthÊ”ti vutte “mayhampi dethÈ”ti vadati, vaÔÔati. AthÈpi naÑ 
kukkuccÈyantaÑ upÈsakÈ vadanti “saÑghopi amhehi dinnameva labhati, 
gaÓhatha bhante”ti, evampi vaÔÔati. 
 
 660. SaÑghassa pariÓataÑ aÒÒasaÑghassÈti ekasmiÑ vihÈre saÑghassa 
pariÓataÑ aÒÒaÑ vihÈraÑ uddisitvÈ “asukasmiÑ nÈma mahÈvihÈre 
saÑghassa dethÈ”ti pariÓÈmeti. 

 Cetiyassa vÈti “kiÑ saÑghassa dinnena, cetiyassa p|jaÑ karothÈ”ti 
evaÑ cetiyassa vÈ pariÓÈmeti. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 5. 375 piÔÔhe. 
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 Cetiyassa pariÓatanti ettha niyametvÈ aÒÒacetiyassatthÈya 
ropitamÈlÈvacchato aÒÒacetiyamhi pupphampi ÈropetuÑ na vaÔÔati. Ekassa 
cetiyassa pana chattaÑ vÈ paÔÈkaÑ vÈ ÈropetvÈ ÔhitaÑ disvÈ sesaÑ aÒÒassa 
cetiyassa dÈpetuÑ vaÔÔati.  

 Puggalassa pariÓatanti antamaso sunakhassÈpi pariÓataÑ “imassa 
sunakhassa mÈ dehi, etassa dehÊ”ti evaÑ aÒÒapuggalassa pariÓÈmeti, 
dukkaÔaÑ. Sace pana dÈyakÈ “mayaÑ saÑghassa bhattaÑ dÈtukÈmÈ, 
cetiyassa p|jaÑ kÈtukÈmÈ, ekassa bhikkhuno parikkhÈraÑ dÈtukÈmÈ, 
tumhÈkaÑ ruciyÈ dassÈma, bhaÓatha, kattha demÈ”ti vadanti, evaÑ vutte 
tena bhikkhunÈ “yattha icchatha, tattha dethÈ”ti vattabbÈ. Sace pana kevalaÑ 
“kattha demÈ”ti pucchanti, PÈÄiyaÑ Ègatanayeneva vattabbaÑ. Sesamettha 
uttÈnatthameva. 

 TisamuÔÔhÈnaÑ–kÈyacittato, vÈcÈcittato, kÈyavÈcÈcittato ca samuÔÔhÈti, 
kiriyaÑ, saÒÒÈvimokkhaÑ, sacittakaÑ, lokavajjaÑ, 
kÈyakammavacÊkammaÑ, akusalacittaÑ, tivedananti. 
 

SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya 

PariÓatasikkhÈpadavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

NiÔÔhito Pattavaggo tatiyo. 
 

NissaggiyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ. 

 



 

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Akatakibbiso 36 
AkatapÈpo 36 
Akataluddo 36 
AkÈmÈ 212 
AkÈlamegho 10 
Akusale 10 
Akkhamo 198 
AkkharikÈya 205 
Akkhena 205 
AgÈmake araÒÒe 236 
AggakÈrikaÑ 62 
Aggo mahÈcoro 77 
AgghaÑ pucchati 280 
AccantavirÈgo 35 
AccekacÊvaraÑ 306 
AcchÈdessÈmi 251 
Acchindi 301 
AcchindiÑsu 245 
Acchissanti 164 
Acchodako 101 
AjjaÓho bhante Ègamehi 252 
AjjhattaÑ upÈdinne 110 
AjjhÈcarati 279 
AÒÒaÑ byÈkariÑsu 79 
AÒÒatarÈ 7 
AÒÒatra 4, 107 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AÒÒathÈ 78 
AÒÒabhÈgiyaÑ 184 
AÒÒassatthÈya 158, 248 
AÒÒÈtakassa gahapatissa 250 
AÔÔako 62 
AÔÔÊyanti 5 
AÔÔassaraÑ 97 
AÔÔo 235 
AÔÔhapadepi 204 
AÔÔhikasa~khalikaÑ 97 
AÉÉhacandako 204 
AÉÉhÈÄhakodanaÑ 281 
AtiÓÓe 7 
AtiyÈcakosi 152 
AtirekacÊvaraÑ 221 
AtirekamÈse sese 297 
AttakÈmapÈricariyÈya 137 
Attano dahati 76 
AttÈnaÑ 63 
AttuddesaÑ 153 
AttuddesikÈyo 148 
AttupanÈyikaÑ 80 
Atthi 102, 106 
Adadamappiyo 152-3 
AdiÔÔhaÑ 170, 189 
AdiÔÔhassa 180 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AdiÔÔhe diÔÔhasaÒÒino 79 
AddhÈnamaggaÑ 245 
AdhakkhakaÑ 135 
AdhikaraÓaÑ 184, 192-3 
AdhiÔÔhahitvÈ 44 
AdhiÔÔhema 73 
AdhippÈyo 42 
AdhimÈnena 79, 92 
Adho jÈÓumaÓÉalaÑ 135 
AnaÔÔhe naÔÔhasaÒÒÊ 225 
Anattamano 170 
Anadhigate 79 
AnabhijÈnaÑ 80 
Anabbhito 213 
Anabhirati 105 
Anabhirato 105 
Anabhiraddho 170 
AnalasÈ 139 
AnassÈsako 69 
AnÈgate 157 
AnÈcÈraÑ 199 
AnÈcÈraÑ Ècarati 196 
AnÈrambhaÑ 155 
AniccaÑ 35 
AniccatÈ 35 
AniccÈnupassanÈ 35 
AniccÈnupassÊ 35 
AnimittaÑ katvÈ 272 
AnimittÈsi 134 
Animitto 85 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnuddhaÑsito 178 
AnuddhaÑseti 76, 105 
AnuddhaÑseyya 172 
AnupatitvÈ anupatitvÈ 97 
AnuparigantuÑ 156 
AnupÈdinne 110 
Anubhoti 254 
AnuyuÒjatha 168 
AnuyuÒjÈhi 245 
AnuyuÒjiyamÈnÈ 245 
AnuyuttÈ 5 
AnuvattakÈ 196 
AnekapariyÈyena 2 
AnekÈkÈravokÈraÑ 5 
Antamaso 141 
Antaraghare 308 
AntaradhÈpeti 10 
AntarÈ 154 
AntimaÑ 243 
Ante ÈdiyitvÈ 263 
AntokoÔÔhÈgÈrikÈ 289 
AntochÈyÈyaÑ 236 
Apacito 75 
AparikkamanaÑ 155 
Aparisa~kitaÑ 170, 189 
ApassenaÑ 56 
ApÈnaÑ 9 
ApÈhaÑ 152 
Api meyya 250 
ApuÔÔho 59 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 315 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AppagghaÑ 251 
AppaÔivekkhitvÈ 61 
AppaÓihito 80 
AppatÊto 175 
Appatte 79 
AppadakkhiÓaggÈhÊ 198 
AppamÈÓikÈyo 148 
Aparisuddho 120 
AppitaÑ 305 
Appeva 178 
Abalabalo viya 206 
AbbohÈrikaÑ 79 
AbbohÈrikÈ 106 
AbbhÈghÈtaÑ 156 
AbbhutamakaÑsu 140 
Abbhetabbho 212 
AbyÈvaÔena 139 
Abrahmacariyena 76 
Abhikkantena 205 
AbhiniggaÓhÈya 123 
AbhinippÊÄanÈya 123 
AbhinetabbÈ 155 
AbhippamodayaÑ 34 
Abhima~galasammatÈ 214 
AbhivitaritvÈ 37, 106 
Abhisa~khÈrikaÑ 165 
Abhisamito 197 
AbhisametÈvinÊ 215 
AbhihaÔÔhuÑ 248 
Am|lakena 76, 170 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AmhÈkampetaÑ khamati 196 
AyoguÄo 78 
AraÒÒagato vÈ 13 
Araho 50 
AlaÑkammaniye 214 
Alajjino 198 
AlamariyaÒÈÓadassanaÑ 81 
AlÈbhÈ vata me 7 
AlohitÈ 134 
AvalittÈ 153 
AvippavÈsasammutiÑ 233 
AvivadamÈno 193 
Avissajjite 225 
Asacchikate 79 
AsaÒcicca 60, 128 
AsaÒcicco 61 
AsaÒÒatÈ 78 
AsatiyÈ 128 
AsantaÑ 77 
AsappÈyÈni 37 
AsamanubhÈsantassa 194 
AsuciÑ moceti 105 
AsutaÑ 170 
AsubhakathaÑ 2 
AsubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ 
   bhÈsati 2 
AsubhÈya vaÓÓaÑ 2, 4 
Asecanako ca 10 
Assa 41 
AssÈmikÈyo 148 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Assasanto 14 
AssÈso 14 
AhaÑ kho nÈma 196 
AhirikÈyo 132 
Ahudeva 6 
Ahu vippaÔisÈro 6 

[ Œ ] 
ŒkaÉÉhanÈyapi 122 
ŒkÈrehi 42 
ŒkÈsepi 204 
ŒkiÓÓalomaÑ 136 
ŒgataphalÈ 215 
ŒghÈtanaÑ 156 
ŒÓattiko 39 
ŒÓÈpeti 44 
ŒdÈtabbÈ 263 
Œdikammikassa 195 
ŒdiyitvÈ 263 
Œdissa 132, 239 
Œdissa Èdissa 4 
ŒdhÈvantipi 205 
ŒnaÑ 9 
ŒnÈpÈnassati 9 
ŒneÒjaÑ samÈdhiÑ 101 
Œpatti dukkaÔassa 48, 278 
ŒpattinikÈyassa 110 
Œpatti saÑghÈdisesassa 112 
ŒbhataÑ 252 
ŒbhujitvÈ 13 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒmattikÈpaÓaÑ vÈ 281 
ŒmasanÈ 121 
ŒyasmÈ 105, 251 
ŒrammaÓaÑ 250 
ŒrÈdhanÊyo 94 
ŒrÈmo 236 
Œlokitena 205 
ŒvaÔÈ 95 
ŒvÈsikÈ 198 
ŒvÈho 139 
ŒvudhaÑ 45 
ŒveÄÈ 201 
Œsayo 155 
Œsumbhi 266 
Œhatacitto 170 
ŒhÈr|pahÈro 139 
ŒÄavakÈ 147 

[ I ] 
IcchÈpakato 83 
Iti cittamano 42 
ItthipaÓÉakÈ 134 
Idha 11, 75 
Imehi paÒcahi vatth|hi 191 
IriyÈpathasampanno 206 
IriyÈpatho 45 
IssariyaÑ kÈreti 141 

[ U ] 
UpakkamitvÈ 105 
UkkheÔito 90 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UggaÓheyya 269 
UccÈli~gapÈÓakadaÔÔh|- 
   patthambhe 111 
UccÈvacehi 42 
UjuÑ 13 
Ujjagghanti 133 
Uttanto 69 
UttarattharaÓaÑ 247 
UttarimanussadhammaÑ 80 
Uttarimanussadhammassa 73 
Uttasantipi 151 
UdakaÑ maÒÒe 166 
Udaggo 191 
UdaÒjalaÑ 119 
Udosito 235 
UddiÔÔhaÑ hoti 165 
Uddissa 52, 250 
UddesapariyÈpannesu 198 
Upakkamati 112 
UpakkamitvÈ 105 
UpakkhaÔaÑ hoti 251 
UpacÈrabh|mi 30 
UpaÔÔhapetvÈ 13 
UpaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ 9 
UpatiÔÔhitvÈ 165 
UpaddutÈ 151 
UpanikkhipanaÑ 57 
Upanisinno 215 
Upapajjare 78 
UpalÈpeti 77 
UpavassaÑ 308 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpasaÑharati 58 
UpÈdÈya 251 
UppakkaÑ 100 
UppaÓÉenti 133 
UppaÓÉesuÑ 266 
UppannaÑ 37 
Uppannuppanne 10 
UbbÈÄho 152 
Ubbijjantipi 151 
UbbhakkhakaÑ 135 
UbbhajÈÓumaÓÉalaÑ 135 
UbhatobyaÒjanÈ 135 
UbhatovaÓÔikaÑ 201 
Ubhato saÑghe 241 
UmmasanÈyapi 122 
Uracchado 201 
Ulla~ghanÈyapi 122 
Ullapanti 133 
UllittÈ 153 
Ussavesu 214 
UssÈpetvÈ 238 
UssÈreyya 197 
Uhasanti 133 
UÄÈraÑ 152 
UÄÈrattatÈ 119 

[ � ] 
�hadantipi ummihantipi 264 
�napaÒcabandhanena 286 
�hataÑ 10 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
Ekakulassa gÈmo 233 
Ekato ussÈrito 197 
EkatovaÓÔikaÑ 201 
EkamantaÑ 151 
EkÈdase aruÓuggamane 222 
EkindriyaÑ 160 
Ekuddeso 193 
Ekena 4 
EtadaggaÑ 138 
EvaÑ bhÈvito 35 
EvaÑ hoti 75 
Evamassa vacanÊyo 155, 193 
Evameva kho 11 
Evar|paÑ 199 
EhisvÈgatavÈdino 206 

[ O ] 
OkÈso 45 
OkiÓÓavikiÓÓÈ 289 
OkiliniÑ 100 
Okkhittacakkhu 205 
OkkamantÈnaÑ 105 
Ogayha 101 
OÓojetha 310 
OtiÓÓo 120 
OttharitvÈ 69 
Odanena pucchanti 165 
OdapattakinÊ 142 
ObhaÔacumbaÔÈ 142 
ObhÈseyya 133 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ O ] 
Omasantopi 122 
Orena ce channaÑ vassÈnaÑ 264 
Ola~ghanÈyapi 122 
OlÊnavilÊnÈni 289 
OvarakÈ 235 
OhÊyako 243 

[ Ka ] 
KakkasalomaÑ 136 
Kaccittha 104 
Kacci bhikkhave khamanÊyaÑ 74 
Kacci yÈpanÊyaÑ 74 
KaÓÈjakaÑ 165 
KaÓÓakitÈni 232 
KatakammÈ 243 
KatakalyÈÓo 36 
Katakusalo 36 
KatabhÊruttÈÓo 36 
Katame te kilesÈ 
   pahÊnÈ 82 
Kati hipi tyÈyaÑ 278 
KattikacorakÈ 308 
KattikatemÈsikapuÓÓamaÑ 306 
Kattha 82 
KatvÈ 297 
KathaÑ 11 
KadÈ 82 
KapparaÑ upÈdÈya 120 
KappÈsikaÑ 302 
Kappeti 181 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KambalaÑ 302 
KammakÈrÊ 142 
KammaniyaÑ 111 
KayavikkayaÑ 279 
Kalambako 204 
Kalalar|paÑ 37 
KalyÈÓakamyataÑ 251 
KalyÈÓabhattiko 165 
KassÈhaÑ kena hÈyÈmi 137 
KahÈpaÓo 269 
KÈmaguÓehi 37 
KÈmavitakkaÑ 117 
KÈyaÑ 13 
KÈyadaÄhÊbahulÈ 164 
KÈyapaÔibaddhena 43 
KÈyasa~khÈraÑ 17 
KÈyena 43, 50 
KÈraÓiko 99 
KÈrayamÈnena 153 
KÈlayuttaÑ samullapanto 214 
KÈlena kappiyaÑ 253 
KÈlo 45 
KÈsÈvakaÓÔhÈ 78 
KiÑ nu kho 8 
KiÑ nu kho nÈma 196 
KiÒci atthaÑ anubhoti 254 
Kitavasseva 78 
KipillikÈnaÑ 155 
Kima~gaÑ pana 152 
KiriyÈviseso 45 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KismiÑ viya 139, 245 
Kuto ca tvaÑ bhikkhu 
   Ègacchasi 152, 207 
KuthitÈ 101 
KudÈssu nÈmÈhaÑ 75 
Kupito 170 
KulakumÈriyo 120 
Kulad|sako 209 
KuladhÊtaro 119 
KulasuÓhÈ 120 
KulitthÊhi 119 
Kul|pako 136 
KusalaÑ 193, 253 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ 1 
Kenaci 4 
KoÒcaÑ 101 
Kolambepi ghaÔepi 289 
KoseyyaÑ 302 
KvÈyaÑ 206 

[ Kha ] 
Khamati 196 
KhayavirÈgo 35 
KharalomaÑ 136 
KhalikÈya 204 
KhiÉÉÈdhippÈyo 111 
KhÊlajÈto 170 
KhuÑseti 133 
KhomaÑ 302 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga-Gha ] 
GaÓanÈ 23 
GabbhapÈtanaÑ 64 
Garahati 133 
Garukato 75 
GarubhaÓÉÈni 76 
GÈmaÑ vÈ 209 
GÈmak|Ôo 99 
GÈmap|jitaÑ 160 
GijjhÈpi kulalÈpi 97 
GimhÈnaÑ pacchime mÈse 10 
GihÊpi naÑ gihissa 279 
GoghÈtako 98 
GocariyÈnaÑ 263 
Gopeti 141 
GhaÔikÈya 204 

[ Ca ] 
CakkabhedÈya 192 
CakkamattÈni 101 
Cakkhubh|tÈ 97 
CatukkabhattaÑ 165 
CatubhÈgaÑ khÈdanaÑ 282 
Cattena 297 
Catto 90 
Ci~gulakena 205 
Cittasa~kappo 42 
Cittasa~khÈro 33 
CittÈnur|paÑ 166 
CÊrikÈ 294 
CÊvaracetÈpannaÑ 250 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CÊvarapiÓÉapÈta -pa-  
   parikkhÈraÑ 137 
CuÓÓena 211 
Cecca 37, 106 
CetiyarukkhaÑ 160 
Ceteti 192 
CodÈpeti 172 
CorakantÈro 70 
CoragÈmaÓiko 243 

[ Cha ] 
ChakkhattuparamaÑ 253 
ChaÉÉeti 271 
ChaÓesu 214 
ChandagÈmino 212 
ChandavÈsinÊ 142 
ChannaÑ cÊvarÈnaÑ 
   aÒÒataraÑ 221 
ChannÈ 139 
ChimbhitattaÑ 8 
ChÈrattaÑ 212 
ChinnikÈ 132 
ChupanaÑ 121 

[ Ja ] 
Ja~ghapesaniyaÑ 211 
JatumÈsako 269 
Janapado 160 
JÈtar|parajataÑ 269 
JÈnanto 37, 106 
JÈyattane 140 
JÈrattane 140 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
JigÊse 152 
Jigucchanti 6 
JÊnosi 252 
JÊvasaÒÒino 160 
JÊvitÈ 38 
Je 166 

[ ®ha ] 
®hÈnaÑ 253 
®hÈnaso 10 

[ Ta ] 
TaÑ 48, 133 
TaÑ kissa hetu 78 
TaÑ khaÓaÑ taÑ layaÑ 178 
Ta~khaÓikaÑ 140 
Ta~khaÓikÈya 141 
Ta~khaÓo 140 
Tante 305 
TatridaÑ 153 
Tattha 254 
TatthÈyasmante 104 
TathÈgatappaveditaÑ 76 
TadahujÈtÈ 120 
TadupiyaÑ 282 
Tanubh|to 8 
Tayo pattassa vaÓÓÈ 281 
Tasseva kammassa 98 
TÈresi 7 
TÈvatÊhaÑ 212 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TikoÔiparisuddhaÑ 189 
TicÊvaraÑ 219 
TicÊvarena 233 
TiÔÔheyya 193 
TiÓakaÔÔhapaÓÓasaÔaÑ 197 
TiÓaÓÉupakaÑ 288 
TiriyaÑ 154 
TirokkhÈ 212 
TirogÈmo 139 
Tisso vijjÈ 85 
TÊhÈkÈrehi 88 
TucchaÑ 84 
TuvaÔÔenti 204 
Te 36, 62, 152 

[ Tha ] 
Thambhentassa 118 
TheyyÈya 78 
Thometi 133 

[ Da ] 
DakkhÈ 139 
DaÉÉhaÑ 220 
DavÈya 63 
DasÈhÈnÈgataÑ 306 
DasÈhaparamaÑ 221 
Daharo 6 
Daho 101 
DÈnapathÈni 207 
DÈni 9 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DÈyaÑ ÈlimpesuÑ 71 
DÈrumÈsako 269 
DÈsÊ ca 142 
DiÔÔhaÑ 171 
DÊghalomaÑ 136 
DuggatÈ 139 
DuÔÔho doso 169 
DubbacajÈtiko 197 
Dubbaco 197 
DulladdhaÑ vata 7 
DussaÑharÈni 153 
D|tena 47 
D|teyyaÑ 73 
Deso 184 
DovacassakaraÓehi 197 
Dva~gulÈ 286 
DvinnaÑ saÑghÈdisesena 158 

[ Dha ] 
DhajÈhaÔÈ 142 
DhaÒÒakaraÓaÑ 236 
DhanakkÊtÈ 141 
Dhanukena 205 
Dhammampi bhaÓati 305 
Dhammo 59, 175 
DhÈvanti pi 205 
DhutÈ 192 
DhuttÈ 140 
DhuttikÈ 132 
DhuvacoÄÈ 134 
DhuvalohitÈ 134 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NaÑ 122, 178, 188, 279 
NaccantiyÈpi gÈyanti 204 
NaccantiyÈpi naccanti 204 
NaÔÔhaÑ 220 
NandÊ carati 101 
Na lomaÑ pÈtenti 208 
NamaraÓÈdhippÈyassa 60 
Namhi kenaci 4 
Narako 42 
NalÈÔikampi denti 205 
Na vata me lÈbhÈ 7 
Na vata me suladdhaÑ 7 
NÈgÈnaÑ  101 
NÈdiyi 214 
NÈnappakÈrakaÑ 275, 279 
NÈnÈkulassa gÈmo 234 
NÈbhijÈnÈmi -pa- 
   paÔisevitÈ 167 
NÈlaÑvacanÊyÈ 147 
NÈssudha 5 
NÈÄikodanaÑ 282 
Nikacca 78 
Nigamo 209 
NiÔÔhitacÊvarasmiÑ 220 
NiÔÔhitacÊvarasmiÑ 
   bhikkhunÈ 220, 233 
NiÔÔhubhitvÈ 137 
NippÊÄiyamÈnÈ 243 
Nibbujjhanti 205 
NimittamattÈsi 134 
NirayaÑ 78 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NisajjaÑ kappeyya 214 
NissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ 222 
Nissaggiyena 43 
NissaÔÔhaÑ 268 
NetthÈraÑ vattanti 208 
Nerayikassa 59 
No 6, 105, 196 
No kappeti 181 
No cassa pÈrip|rÊ 239 

[ Pa ] 
Pageva jÈgaro 120, 167 
Paggayha 193 
PaggharantÊ 134 
Pa~gacÊrena 205 
Paccassosi 163 
PaccÈgacchati 49 
PaccÈharati 143-4 
PajjhÈyantÈ 166 
PaÒcannaÑ bhesajjÈnaÑ 289 
PaÒÒÈyissati 265 
PaÒÒÈsabandho 252 
PaÔavÈsinÊ 142 
PaÔikacceva 297 
PaÔikkantena 205 
PaÔiggaÓhÈti 48, 142 
PaÔiggahetabbaÑ 253 
PaÔinissaggÈnupassÊ 35 
PaÔinissaÔÔho 90 
PaÔibaddhaÑ 305 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔibaddhacittÈ 36 
PaÔibaddhacitto 120 
PaÔimuÒci 288 
PaÔiyattaÑ 310 
PaÔilÈbhabh|mi 30 
PaÔilÈbhena 244 
PaÔiviso 268 
PaÔivuttaÑ 136 
PaÔisallÈnÈ 8 
PaÔisallÊnassa 162 
PaÔisallÊyituÑ 4 
PaÔisÈyanÊyÈni 289 
PaÔÔo 245 
PaÔhamaÑ cittaÑ 37 
PaÔhamaÑ viÒÒÈÓaÑ 
   pÈtubh|taÑ 37 
PaÔhamÈpattikÈ 212 
PaÓako 197 
PaÓidhÈya 13, 92 
PaÓÊto ca 10 
PaÓÉitÈ 139 
PatikaÉÉhanÈyapi 122 
Paticayo 162 
PattakallaÑ 155 
PattakkhandhÈ 166 
Pattapariyanto 287 
PattÈÄhakena 205 
PatthodanaÑ 282 
PadhÈnaÑ 26 
PapÈto 42 
PabbateyyÈ 197 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pabhaggo 101 
PamÈÓikÈ 153 
PamuÔÔho 181 
Payogo 26 
ParÈmasantopi 122 
ParÈmasi 252 
Pari 13 
Parikanto 74 
ParikkhÈro 137 
ParicÈrentÈ 140 
ParicÈressasi 37 
PariÓataÑ 310-2 
Parittena vÈ vipulaÑ 244 
ParipÈtenti 308 
ParibhÈsanti 209 
ParimukhaÑ 13 
PariyÈgÈro 119 
Pariyeseyya 41 
PariyosÈpeti 158 
ParisuddhaÑ 76 
ParihÈrapathepi 204 
Palla~kaÑ 13 
PavÈreyya 248 
PavutthapatikÈ 64 
Pavedaye 78 
PasannamukhavaÓÓÈ 74 
PasÈdo 306 
PasÈritena 205 
PasutaÑ 7 
PassambhayaÑ 17, 33 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PassÈso 14 
PahiÓeyya 252 
PÈcittiyaÑ 222 
PÈÔiyekko 288 
PÈÓÈtipÈtÊ 39 
PÈÓÈtipÈto 39 
PÈÓo 39 
PÈtetabbaÑ 63 
PÈpake 10 
PÈpadhammÈ 78 
PÈpabhikkh| 100, 198 
PÈpabhikkhuno 75 
PÈpasamÈcÈro 212 
PÈpÈ 78 
PÈpiccho 83 
PÈrÈjikÈ 103 
PÈsÈdikena 205 
PÈsÈdo 235 
PiÓÉapÈtanÊhÈrakena 4 
PiÓÉapÈtapaÔikkantÈ 243 
PilandhanaÑ 151 
PihentÈ 266 
PÊÓindriyÈ 74 
PÊtippaÔisaÑvedÊ 32 
PucchiyamÈno 253 
PuÔÔho 59 
PubbaÓÓanissitaÑ 156 
Pubbevassa 88 
PurÈÓagaÓakiyÈ 139 
Purime upÈdÈya 42, 84 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PurisatthakaraÑ 148 
P|gassa 310 
P|jito 75 

[ Pha ] 
PhassapaÔivijÈnanÈ 125 
PhÈÓitaÑ nÈma 294 
PhÈsu 193 

[ Ba ] 
BahÈrÈmakoÔÔhake 166 
BahitiyojanaÑ 267 
BahiddhÈ 110 
BahunattÈ 214 
BahuputtÈ 214 
BahulÊkato 9 
Bah| saÑghassa bhattÈ 310 
BÈhirimena 154 
BÈhulikÈ 289 
BÈhuliko 192 
BÈhullÈya 192 
Bila~gadutiyaÑ 165 
ByattÈ 139 
BrahmacariyaÑ 76 
BrahmacariyÈ 178 

[ Bha ] 
Bhagavato paccassosi 163 
Bha~gaÑ 302 
BhaÓantassa 88 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhaÓitassa 88 
BhayaÑ 8 
BhÈkuÔika bhÈkuÔiko viya 206 
BhÈgÈ 263 
BhÈvito 9, 11 
Bhikkhu nisinne 215 
BhikkhumÈnattÈya 212 
Bhisicchavi 247 
BhuÒjeyya 79 
Bh|mattharaÓaÑ 247 
BhedanasaÑvattanikaÑ 192-3 
BhogavÈsinÊ 142 

[ Ma ] 
Ma~guliÑ 100 
MaÒjarikaÑ 201 
MaÓikaÓÔho 151 
MaÓissa 151 
MaÓÉanakajÈtiko 6 
MataÑ 36 
Madhu nÈma makkhikÈmadhu 293 
ManÈpÈni 265 
ManesikÈya 205 
Mandamando 206 
MamannapÈnaÑ 152 
MaraÓavaÓÓaÑ 36, 41 
MaraÓÈya vÈ 41 
MahagghaÑ 251 
MahallakaÑ 160 
MahÈ akÈlamegho 10 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈnirayÈnaÑ 101 
MahÈvane 1 
MÈtuyÈ mÈtupemena 128 
MÈnito 75 
MÈyyo 139 
MÈrakÈyikÈ 7 
MÈlÈkite 288 
MÈlÈmissÈ 121 
MÈlÈvacchaÑ 199 
MÈ vo sakaÑ vinassa 254 
MÈse 10 
MÈso seso gimhÈnaÑ 297 
MÈÄo 235 
Mihitapubba~gamÈ 206 
MukhaÑ 13 
Muccati 112 
Mutto 90 
M|laÔÔhassa 48 
MethunupasaÑhitena 138 
MedhÈvinÊ 139 
MokkhacikÈya 205 
MocanassÈdo 114 

[ Ya ] 
YaÑ cittaÑ taÑ mano 42 
YakkhaÑ mÈresi 69 
YaÒÒaÑ yajissÈmi 111 
YaÒÒesu 214 
Yatassa ÈbhataÑ 254 
YatÈyaÑ 101 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
Yato nivÈtaÑ 166 
Yatra hi nÈma 97 
YathÈ pure tathÈ pacchÈ 103 
YathÈyuttena 156 
YathÈvajjena 205 
YadidaÑ 198 
Yampi tyÈhaÑ 301 
Yassa 152 
Yassa dÈni 9 
YÈcaÑ 152 
YÈcanabahulÈ 148 
YÈcamÈno 152 
YÈce 152 
YÈvatatiyakÈ 212 
YÈvatÊhaÑ jÈnaÑ 212 
YÈvadatthaÑ 105 
YÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ 240 
YuÒjantÈyasmanto 254 
YuvÈ 6 
Yena vÈ 215 

[ Ra ] 
Rakkhati 141 
RajojallaÑ 10 
RaÔÔhaÑ 160 
Rathakena 205 
RamaÓÊyo 101 
Raho 50 
Rahogatassa 162 
RÈgÈya 79 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RÈg|patthambhe 111 
RÈgo 105, 125 
RÈjabhoggo 252 
RiÒcanti 207, 268 
Rukkham|lagato vÈ 13 
R|piyasaÑvohÈraÑ 275 

[ La ] 
LÈbhaÑ 310 
LÈsenti 204 
LekhaÑ chindati 51 
Lepo 154 
Leso 184 
LomahaÑso 8 
LohamÈsako 269 
LohitakaÑ 6 

[ Va ] 
VaggavÈdakÈ 196 
VaggumudÈtÊriyÈ 74 
VaggumudÈ nadÊ 6 
Va~kakena 205 
VacanÈya 198 
VaÒjhitthÊ 64 
VaÔaÑsako 201 
VaÓÓaÑ bhÈseyya 137 
VaÓÓavÈ 74 
Vata 251 
Vatthu 45, 125 
VatthudesanÈya 155 
Vadeyya 84 
Vanabha~giyaÑ 114 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vanto 90 
Vambheti 133 
VasaÑ vatteti 141 
VasalaÑ 137 
VassaÑ ukkaÉÉhÊyati 299 
VasÈtelaÑ 292 
VÈyamantassa 111 
VÈreyyaÑ 139 
VÈsÈgÈraÑ 159 
VÈssa 41 
VÈÄakantÈro 70 
VÈÄayakkhavihÈraÑ 70 
VikappaÑ 251, 305 
Vikopeti 38 
ViÒÒattibahulÈ 148 
ViÒÒÈtasÈsanÈ 215 
VituÉenti 97 
VidessanÈ 153 
Vidh|tikÈ 201 
VinaÔÔhaÑ 220 
Vinayo 175 
Vinassati 297 
VinidhÈya diÔÔhiÑ 90 
VipariÓatena 120 
VipÈkÈvasese 98 
VipulaÑ 152 
Vippakate 158 
Vippavaseyya 233 
VippasannachavivaÓÓÈ 74 
Vibbhamanti 209 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vimajjati 238 
Vimokkho 85 
VimocayaÑ 34 
VirÈgÈnupassÊ 35 
VilapiÑ 84 
VilÊvakÈraÑ 63 
Vilokitena 205 
VivÈho 139 
Vividhampi 205 
VisuddhÈpekkho 83 
Vissajjetabbo 288 
Vissajjeti 231, 296 
VissaÔÔhi 107 
VihÈravatthuÑ 160 
VihÈrena vihÈraÑ -pa- vadeti 7 
VihÈro 236 
VÊtikkamo 37 
VÊmaÑsati 143 
VÊmaÑsatthÈya 111 
VÊsatigaÓo 212 
VutthavassÈ ÈraÒÒakesu 307 
V|pasameti 10 
VeÓi 121 
VeÓiggÈho 121 
VepurisikÈ 134 
Vematiko 181 
VeyyÈvaccakaro 65, 253 
VesÈliÑ upanissÈya 8 
Vo 78 
Voropeyya 38 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑ 37 
SaÑghÈdiseso 109 
SaÑghikaÑ 310 
SaÑvaÓÓema 36 
SaÑsaraÓaÑ 156 
SakaÑ 254 
SakiÑ nivatthampi 
   sakiÑ pÈrutampi 241, 266 
Sakkato 75 
SakkharadhotapÈÓi 152 
SakhilÈ 206 
SaggakathaÑ 59 
Sa~khasevÈlapaÓakaÑ 197 
Sa~gaÓhÈti 77 
Sa~gamma 152 
Sajjito 140 
SaÒcarittaÑ 140 
SaÒcicca 37 
SaÒcetanikÈ 106 
SaÒjÈnanto 37 
SaÒÒatto 253 
SaÒÒÈ 125 
SaÒÒÈcikÈ 153 
SaÒÒÈcikÈyo 148 
SaÒÒÈÓaÑ katvÈ 
   nikkhipitabbaÑ 307 
SaÒÒÈpetvÈ 252 
SaÒÒÈpessÈma 188 
Sati 9, 13 
SaÓÔhaheyya 207 
SaÓhÈ 206 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SattabbhantarÈ 235 
SattamÈse 239 
SatthaÑ 41, 56 
SatthahÈrakaÑ 41 
SatthÈ 154 
SatthusÈsanaÑ 175 
SaddhÈ 306 
SaddheyyavacasÈ 215 
SantaruttaraparamaÑ 249 
Santaruttarena 232 
SantikÈyapi 204 
Santike 137 
Santo ceva 10 
Santo saÑvijjamÈno 75 
SannidhikÈrakaÑ 289 
SannipÈtetvÈ 9 
SappaÔibhayÈni 309 
SaparikkamanaÑ 155 
SaparidaÓÉÈ 141 
Samappito 37 
SappinikÈya 101 
SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ 16 
Sabbe 9 
SabhÈgÈnaÑ 164 
SabhÈye vÈ dvÈram|le vÈ 234 
Samaggassa 192 
Sama~gÊbh|to 37 
SamaÓakuttako 6 
SamantÈ 236 
SamanuggÈhiyamÈno 178 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamÈdapeyya 41 
SamÈdahaÑ 34 
SamÈdÈya 193, 266 
SamÈdhi 9, 85 
SamÈnasaÑvÈsako 192 
SamÈnasÊmÈyaÑ Ôhito 192 
SamÈpajjanti 275 
SamÈpatti 85 
SamiÒjitena 205 
SamukkheÔito 90 
SamudÈcareyya 81 
SametÈyasmantÈnaÑ 196 
SametÈyasmÈ 193 
SambhinnÈ 135 
SammatÈ 214 
SammodamÈno 193 
Sarasi tvaÑ Dabba evar|paÑ 
   kattÈ 166 
SalÈkahatthena 205 
Sallekhavuttino 192 
SahatthÈ 267 
SahadhammikaÑ 198 
Sahadhammena 198 
SÈ 97 
SÈÔakapatto 186 
SÈÓaÑ 302 
SÈtodako 101 
SÈditabbaÑ 249 
SÈdhu 6, 251 
SÈdhu bhante 187 
SÈdhu sÈdhu 7 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈmantÈ 266 

[ Sa ] 

SÈmÊci 213 
Suppatittho 101 

SÈrakkhÈ 141 
SuppavÈyitaÑ 305 

SÈratto 120, 133 
Sumbhakapatto 186 

SÈrathi 99 
SuvaÓÓanti adhimucci 289 

SÈrambhaÑ 155 
SuvaÓÓamÈlÈ 288 

SÈsa~kasammatÈni 309 
SuvaÓÓamissÈ 121 

Sikkhati 16 
SuvitacchitaÑ 305 

SikharaÓÊ 134 
SuvilekhitaÑ 305 

SiÒcanti 199 
SuvÊtaÑ 305 

SiÒcÈpenti 199 
SusÈnaÑ 156 
Susu 152 

SitaÑ pÈtvÈkÈsi 96 
SilÈ 63 

S|cako 99 

SÊtodako 101 
Setako 101 

SÊsaÑnhÈto 6 
SeyyathÈpi 10 

SÊs|pagaÑ 276 
Seyyo 36, 73, 78 

SukhappaÔisaÑvedÊ 33 
SelaÑ 152 

SukhasambhÈsÈ 206 
SevÈlo 197 

SugatavidatthiyÈ 153 
SesakaÑ ÈharissÈmi 249 

SuÒÒato 85 
So 13, 47, 105, 158 
Sobbho 42 

SuÒÒÈgÈragato vÈ 11, 13 
SuÓisabhogena 139 

SvÈtanÈya 165 

[ Ha ] SuttaÑ dhÈrayitvÈ 305 
SuttamissÈ 121 HaÔÔho 191 
SudaÑ 97 HatthaggÈho 121 

Hatthismimpi 205 SuddhaÑ brahmacÈriÑ 76 
SuddhakÈÄakÈnaÑ 263 HammiyaÑ 235 

HarÈyanti 6 SuddhakesÈ vÈ 121 
SupaÒÒattaÑ 119 HiraÒÒamissÈ 121 
SupinantÈ 107 Hotiyeva 8

 



  

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

LakkhitabbÈnaÑ anukkamaÓikÈ

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkappiyavohÈrÈdi- 
   paÒca vatth|ni jÈnitabbÈni 200 
AÓÉabhÈritavatthu 99 
AtthasÈdhakacetanÈ 
   maggÈnantaraphalasadisÈ 49, 52 
Adhigama-upÈyapucchÈnaÑ 
   adhippÈyo evaÑ 
   veditabbo 81 
AdhiÔÔhÈnaÑ duvidhaÑ 226 
AdhiÔÔhÈnavikappanavidhi 225-6 
AdhiÔÔhitacÊvarassa 
   vijahanaÑ 227-8 
AdhiÔÔhitapattassa vajahanaÑ 284 
AdhippÈyo anekavidho 182 
AdhimÈna-uppajjanakapuggalo 
   evaÑ veditabbo 80 
AnÈmÈsaÑ 129 
AniccÈdÊnaÑ adhippÈyo evaÑ 
   veditabbo 35 
AniddiÔÔho duvidho 254 
AnulomapÈrÈjikÈni 
   cattÈri 103 
ApattÈ dve 282 
AppanÈ 22 
Abhayacoravatthu 68 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AbhihÈro duvidho 249 
Amanussagahitassa 
   hatthapÈdÈdÊsu tÈlapaÓÓaÑ 
   vÈ parittasuttaÑ vÈ 
   bandhitabbaÑ 71 
AriyÈnaÑ vicÈraÓakathÈ 82 
AlajjÊniggahatthÈya, lajjÊpagga- 
   hatthÈya ca sikkhÈpadaÑ 
   paÒÒattaÑ 176 
AsubhabhÈvanÈya 
   ÈnisaÑso 2 
AsubhasamÈpattiyÈ 
   ÈnisaÑso 4 
AssÈsapassÈsÈ natthi 
   udake nimuggÈdÊnaÑ 27 

[ Œ ] 
ŒpattÈnÈpattibhedo 
   saÓho sukhumo, tasmÈ 
   suÔÔhu sallakkhetabbo 113 
ŒharaÓ|pÈyo 27 

[ I-U ] 
ItthÊ nÈma sabbÈpi brahmacari- 
   yassa pÈribandhikÈva 128 
Iddhimayo 40 
Uggaho 22 
UpaÔÔhÈnaÑ 22 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U-E ] 
UddissÈnuddissabhedo 
   duvidho 43 
Ekameva kammaÔÔhÈnaÑ saÒÒÈ- 
   nÈnatÈya nÈnato 
   upaÔÔhÈti 29 
Eko alajjÊ alajjÊsatampi 
   karoti 273 
EÄakacatukkaÑ evaÑ 
   veditabbaÑ 43 

[ O ] 
OdissaÑ sattavidhaÑ 295 
ObhÈso 151 

[ Ka ] 
KakacopamÈ 25 
KappiyakÈrako nÈma 
   sa~khepato duvidho 254 
Kappiyavatthu 269 
KammaÔÔhÈnaÑ duvidhaÑ 21 
“KiÑ te adhigatan”ti-ÈdÊsu 
   chasu ÔhÈnesu sodhanatthaÑ 
   veditabbaÑ 82 

[ Kha-Ga ] 
KhÊÓÈsavattheravatthu 215 
KhettaÑ catubbidhaÑ 298 
GabbhaÑ agaÓhanaka-itthÊ 
   nÈmanatthi 64 
Gabbho na saÓÔhÈti 
   dvÊhÈkÈrehi 64 
GopÈlagaÓanÈya gaÓetabbaÑ 23 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CatukkÈni dve 298 
CodanÈ tividhÈ 173 
CodanÈya dvem|lÈni 177 
CodanÈya tÊÓi vatth|ni 177 
CodanÈ catubbidhÈ 173, 174 
CodanÈya paÒca bh|miyo 177 

[ Cha-Ja-©a ] 
Chabbaggiyavatthu 199 
JÈticÊvarÈni cha 221 
JÊvitindriyaÑ duvidhaÑ 38 
©ÈtiparamparavibhÈgo 240 

[ Ta-Tha ] 
TantavÈyÈ dve 303 
Tayo dhammÈ ekacittassa 
   ÈrammaÓÈ na honti 26 
TepiÔakac|ÄÈbhayatthera- 
   vinicchayavatthu 176 
TheyyasaÑvÈsakÈdÊnaÑ saggo 
   avÈrito, maggo 
   pana vÈrito 103 

[ Da-Dha ] 
DukkaÔavatthu 269 
Deviddhi 40 
DovÈrikopamÈ 25 
DvinnaÑ vikappanÈnaÑ 
   nÈnÈkaraÓaÑ 231 
DhaÒÒamÈpakagaÓanÈya 
   gaÓetabbaÑ 23 
DhammiyÈdhammiyaparibhogo 
   paccayavasena veditabbo 274 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NadÊsotena vuyhamÈnaÑ 
   mÈtaraÑ passantena 
   bhikkhunÈ evaÑ 
   uddharitabbÈ 128 
Na hi sakkÈ BuddhÈnaÑ aÒÒathÈ 
   ÈrÈdhetuÑ aÒÒatra 
   vattasampattiyÈ 265 
NÈgiddhi 40 
NÈsanÈ tisso 167 
NÈÄibheda 282 
Nigamo 209 
NiddiÔÔho duvidho 254 
NiddiÔÔho 
   sammukhÈsammukhavasena 
   catubbidho 255 
NimittakammaÑ 151 
Nissaggiyavatthu 269 

[ Pa ] 
PaggahÈ dve 274 
Pa~gulopamÈ 25 
PaccuppannaÑ tividhaÑ 39 
PaÒcasandhikaÑ kammaÔÔhÈ- 
   naÑ uggahetabbaÑ 22 
PaÔinissaggÈ dve 35 
PaÔisanthÈro 68 
PaÓÉupalÈso 65 
Pattassa adhiÔÔhÈna- 
   vikappanupagattaÑ 
   evaÑ veditabbaÑ 283 
Pattassa adhiÔÔhÈnÈ dve 284 
PattÈ nava 282 
Pabbajitaparibhogo hi 67 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParikathÈ 151 
Paritte evaÑ paÔipajjitabbaÑ 67 
ParipucchÈ 22 
ParibhogÈ cattÈro 272-3 
Parisa~kitaÑ tividhaÑ 171 
PalÈlapuÒjÈdivatth|ni 44 
PÈrihÈriyakammaÔÔhÈnaÑ 21 
PÈÓÈtipÈtassa cha 
   payogÈ 39 
PÈrÈjikÈni catuvÊsati 103 
PiÓÉapÈte evaÑ paÔipajjitabbaÑ 67 
Pupphavikatiyo cha 202 

[ Pha-Bha ] 
PhassassÈde duvidho phasso 115 
BhÈtiyarÈjakÈle MahÈvihÈra- 
   vÈsÊ-abhayagirivÈsÊnaÑ 
   therÈnaÑ vivÈdo 168 
Bh|tavejjakavatthu 69 
Bh|mi nÈma anagghÈ 261 
BhesajjaÑ kÈtuÑ vaÔÔati 
   imesaÑ puggalÈnaÑ 64-6 
Bhesajje evaÑ paÔipajjitabbaÑ 67 

[ Ma ] 
Maggo 35 
ManasikÈravidhi 22 
ManussaviggahapÈrÈjikaÒca 
   nÈmetaÑ saÓhaÑ 
   pariyÈyakathÈya na muccati 70 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] [ Va ] 
Manussaviggahe pariyÈyo  VikappanÈ dve 230, 285 
   nÈma natthi 64 VijjÈmayo 40 
MahÈcorÈ cattÈro 76, 77 VipassanÈ 35 
MahÈrakkhitattheravatthu 274 VirÈgÈ dve 35 
MÈtugÈmo nÈma attano VeyyÈvaccakaro 65 
   phasse anissaro 99 

[ Sa ] 
[ Ya ] Samayo duvidho 298 

YakkhaÑ vÈ SakkaÑ SabbatthakakammaÔÔhÈnaÑ 21 
   devarÈjÈnaÑ vÈ Sabbesampi gabbhaseyyakÈnaÑ 
   mÈreyya, na pÈrÈjikaÑ 70 
Yakkhiddhi 40    mÈtukucchito nikkhamana- 

   kÈle paÔhamaÑ abbhantara- 
[ Ra ] 

RakkhaÓ|pÈyo 30 
   vÈto bahi nikkhamati 14 
SayanakÈle manasikÈro 

RatanÈni dasa 130    evaÑ kÈtabbo 106 
RÈgÈ ekÈdasa 114 
RÈjiddhi 40 

SÈhatthiko 39 
Sukkassa ÔhÈnaÑ tividhaÑ 107 

R|p|pahÈrÈdÊsu ÈrammaÓesu Suddhikanayo 87 
   vinicchayo evaÑ veditabbo 59 Suddhi catubbidhÈ 272 

[ La ] 
LakkhaÓaÑ 22 

SupaÓÓiddhi 40 
SupinaÑ passanto cat|hi 

LoÓasovÊrakaÑ nÈma 72    kÈraÓehi passati 107 
SupinaÑ sekkhaputhujjanÈva [ Va ] 
   passanti, asekkhÈ na VÈÄavihÈraÑ pesentassa 
   passanti 108 
Sobhitavatthu 102

   ÈpattÈnÈpattibhedo 
   veditabbo 70 
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NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
A~gamagadha (raÔÔha) 199 
AÔÔhakathÈ 25-9, 31-8, 40, 
 88, 126, 179-Èdi 
AnÈthapiÓÉika 105 
AnumÈnasutta 197 
AnurÈdhapura 68 
Anuruddhatthera 278 
AndhakaÔÔhakathÈ 228-9, 276, 
 282, 290 
Andhavana 243 
Abhayagiri 168 
Abhayacora 68 
Abhayatthera 68 
AriÔÔha 195 
Asoka (rÈjÈ) 40 
Assajipunabbasuka 198-9, 207-9 
AÄanÈgarÈjamahesÊ 259 

[ Œ ] 
ŒthabbaÓika 40 
Œnanda 8, 219, 232 
Œnandatthera 220 
Œbhidhammikagodattatthera 31, 72 
ŒÄavÊ (raÔÔha) 147 

[ U ] 
UdÈyÊ 105 
UpaÉÉhatthera 290 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Upatissatthera 54, 208, 
 233-5, 264, 293 
Upananda 245 
UpÈli 177 

[ Ka ] 
KaÓÉaka (assa) 197 
KadambanadÊ 68 
KaravÊkatissatthera 228-9 
Kalandaka 161 
KalyÈÓabhattika (seÔÔhi) 165 
KÈsikosala (raÔÔha) 199 
KÊÔÈgiri (janapada) 198-9 
KurundaÔÔhakathÈ 99-118 
KurundÊ 87, 124, 130-1, 156, 
 158, 168, 182, 200-4-9, 
 210, 241, 244, 248, 
 267, 270, 288, 300 
Kulumba 40 
K|ÔÈgÈrasÈlÈ 1 
KokÈlika 187 
KosambÊ 160 

[ Ga ] 
Ga~gÈ 83 
Gijjhak|Ôa 164, 183 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga-Gha ] 
Gotamaka 219 
Godattatthera 173 
Ghosita (seÔÔhi) 160 
GhositÈrÈma 160 

[ Ca ] 
CatunikÈyikatissatthera 274 
Cittalapabbata 259, 260 
CÊnapaÔa 59 
C|ÄasumanakuÔumbiya 40 
Cetiyagiri 68 
CoranÈga 68 

[ Cha-Ja ] 
Channa (upaÔÔhÈka) 160 
ChabbaggÊ (bhikkh|) 198 
JaÔila 96 
JambudÊpa 68 
JÊvaka 219 
Jetavana 105, 119 

[ Ta-Da ] 
TapodÈ (nadÊ) 101 
TipiÔakac|ÄanÈgatthera 278 
TepiÔakac|ÄÈbhayatthera 176 
Dabba 161-7, 172, 183-4 
DamiÄa (nÈÄi) 282 
DÊghabhÈÓaka-abhayatthera 18, 
 30, 68 
DÊghakÈrÈyana (brÈhmaÓa) 168 
Devadatta 187-8, 192-5 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha-Na-Pa ] 
Dhammarakkhita 47-8 
Nandanavana 41, 59 
PaÔisambhidÈ 9, 13, 14, 25, 33 
PaÓÉukalohitaka 199 
Padumuttara 162 
PÈradÈrikavatthu 99 
PiturÈjÈ 40, 68 

[ Pha-Ba-Bha ] 
Phussadevatthera 54, 86, 233-4, 
 264 
Buddharakkhita 47-8 
BhÈtiyarÈjÈ 128 

[ Ma ] 
Magadha (nÈÄi) 286 
MajjhimabhÈÓaka 18, 30 
MaÓikaÓÔha (nÈgarÈjÈ) 251 
Mallaputta 161-2, 172, 183-4 
MallÈrÈmavihÈra 215 
MahÈ-aÔÔhakathÈ 47, 52, 68, 85,  
 87, 124, 201, 
 210, 280, 282,  
 294, 296, 304 
MahÈtipiÔakatthera 274 
MahÈtissatthera 227 
MahÈdÊpirÈjÈ 12 
MahÈnÈga (rÈjÈ) 68 
MahÈpaccarisa~khepaÔÔhakathÈ 87 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] [ La ] 
MahÈpaccarÊ 52, 61, 85, 115, 124, LakkhaÓatthera 96 
 126, 130-1, 140, LÈÄudÈyÊ 105 
 200, 210, 217, 226,  LicchavÊ 101 
 244, 256, 270, 274,  LohapÈsÈda 176 
 294, 296, 301, 303, 
 304 [ Va ] 

VaggumudÈ 79 MahÈpadumatthera 66, 71, 123,  
 125, 130, 143, VijjÈdhara 40 
 173, 194, 226, VisÈkhÈ (dÈyikÈ) 297 
 233, 262, 293, 
 297 

Visuddhimagga 2, 21, 22, 31 

MahÈpetaloka 101 
VebhÈrapabbata 101 

MahÈrakkhitatthera 274 
VesÈlÊ 1, 8, 73, 219 
VessavaÓa 40 

MahÈlohakumbhÊ (niraya) 101 
MahÈvana 1 VeÄuvana 161, 165, 183 

MahÈvihÈra 168 [ Sa ] 
MahÈsivatthera 290 SaÑgharakkhita 47-48 
MahÈsumatthera 71, 123, 125, SaÑyuttabhÈÓaka 18 
 143, 173, 181, 194, Sa~khepaÔÔhakathÈ 52, 54, 71, 85-7 
 228, 233, 262, 278, 
 293, 297 

SÈriputta 219, 220 

MigalaÓÉika 6, 7 
SÈvatthi 105, 199, 245 
Sivali~ga 209 Mettiya (bhikkhunÊ) 167-8, 183 
SÊhaÄadÊpa 68, 282 Mettiyabh|majaka 163, 165-9, 
SuttantikattherÈ 52  172, 183, 199 

MoggallÈna 96-7, 101-2 Seyyasaka 105 
Sobhita 102 

[ Ya-Ra ] 
YamunÈ 83 [ Ha ] 
RÈjagaha 101 Himavanta 59

 



  

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, 

KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci 
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu 
dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 
 

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AÒÒaÑ = �nakaÑ aÒÒaÑ (SyÈ) 228 
AÔÔhamÈse = AddhamÈse (SaÑ-®Ôha 3. 301 piÔÔhe) 10 
AÔÔhipakkhÈ = AÔÔhipakkhikÈ (SÊ) 294 
AttanÈ = Attano (SÊ) 230 
AntarabÈhiralittÈ = SantarabÈhiralittÈti (SÊ, SyÈ) 153 
AtÊte nivÈsassa = AtÊtanivÈsassa (SyÈ) 102 
AttharaÓakaÑ = AttharaÓakaÑ paccattharaÓaÑ (SÊ) 247 
AtthasÈdhikacetanÈ = AtthasÈdhakacetanÈ (Ka) 49 
AtthasÈdhikacetanÈ = AtthasÈdhakacetanÈ (SyÈ, Ka) 52 
AddhÈnamagganti = AddhÈnamaggappaÔipannÈ (PÈÄiyaÑ) 245 
AdhikaraÓaÑ = AdhikaraÓaÔÔho (SÊ, SyÈ) 179 
AnividdhÈ = AnibbiÔÔhÈ (SÊ) AniviÔÔhÈ (SyÈ) 120 
Anuddissa = Anudissa (SyÈ) 51 
Anuddissa = Anodissa (Ka) 51 
Anuddesike = Anuddisike (SyÈ) 43 
AnupubbikathÈ = AnupubbakathÈ (SÊ) 22 
AnupekkhitÈ = Anupekkhako (Abhi-®Ôha 1. 133 piÔÔhe) 40 
AnuyuÒjantÈ = AnuyuÒjanti (Ka) 74 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AnuvahanÈ = AnupadahanÈ (Ka) 23 
Apanetabbo = Vattabbo (Ka) 83 
AparÈparaparivattane = AparÈparaÑ parivattane (SÊ, SyÈ) 276 
AparisuddhÊhi = AparisuddhÈhi (Ka) 189 
ApassayanÊyaÔÔhena = ApassanÊyaÔÔhena (SyÈ) 56 
AppathÈmo = AppatthÈmo (SÊ) 188 
ApassitvÈ = Apassanto (SÊ, SyÈ) 80 
Api meyya = Api mayya (SyÈ) 250 
AbhibhavitvÈ = AdhibhavitvÈ (SÊ) 279 
AmattÈni = ŒmattÈni (SyÈ, Ka) 281 
AmissÈ suddhÈ kesÈyeva = AmissÈnaÑ suddhÈnaÑ 
 kesÈnaÑyeva (SÊ, SyÈ) 121 
“AraÒÒanti = AraÒÒaÑ nÈma (sabbattha) 13 
Arena = Œrena (SyÈ) 58 
AllatiÓavanappagumbÈdayo = AllatiÓavanappatayo (SyÈ) 71 
“Assa = Tassa (Ka) 184 
Asammussantena = Apammussantena (SÊ) Appamussantena (SyÈ) 22 
Aho vatÈyaÑ kucchigato gabbho = Aho vata yaÑ taÑ 
 kucchigataÑ gabbhaÑ (sabbattha) 40 

  [ Œ ] 
ŒdimanasikÈrato = ŒdisamannÈhÈrato (SaÑ-®Ôha 3. 301; 
   VajiraÔÊ 149 piÔÔhe) 10 
Œmukkanti = Œmuttanti (SyÈ) 151 
ŒmeÉitaÑ = ŒmeÓÉitaÑ (SÊ) 206 
Œrak|Ôalohampi = HÈrak|Ôalohampi (SÊ) 130 
ŒrammaÓaÑ = ŒrammaÓÈ (Ka) 25 
ŒrÈmo = Anto-ÈrÈmo (Ka) 8 
ŒviÒjantehi = Œvijjhantehi (SyÈ) ŒviÒchantehi (Ka) 119 
ŒviÒjituÑ = ŒvijjituÑ (Ka) 156

 



340 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 
ŒviÒjetvÈ = ŒvijjhitvÈ (SyÈ, Ka) 101 
ŒsÈÄhajuÓhapakkhe = ŒsaÄhÊjuÓhapakkhe (Ka) 10 
ŒsÈÄhamÈse = ŒsaÄhÊmÈse (Ka) 10 

  [ I ] 
I~gitÈkÈraÑ = IcchitÈkÈraÑ (Ka) 191 
Idha pana na evaÑ = Na idha evaÑ (SÊ) Idha na evaÑ (SyÈ) 76 
IminÈ = ImÈni (SyÈ) 151 

  [ U ] 
UggahitakakataÑ = UggahitakaÑ (SyÈ) 294 
Udakavappe = Udakavappehi (Ka) 136 
Uddissa = Odissa (Ka) 51 
UdositasikkhÈpadaÑ = UddositasikkhÈpadaÑ (SÊ, SyÈ) 232 
UbbÈsetvÈ = UppÈtetvÈ (SÊ, SyÈ) 68 
UhasantÊti = �hasantÊti (SÊ) OhasantÊti (SyÈ) 133 

  [ � ] 
�hataÑ = UhataÑ (Ka) 10 
�hadantipi = Uhadantipi (Ka) 264 

  [ E ] 
Ekekapade = Ekekapadena (SyÈ) 112 
“Eko = EkÈ (SÊ, SyÈ) EkaÑ (Visuddhimagge) 23 
EvaÑ kattabban”ti yaÑ = EvaÑ kÈtabbanti yaÑ (SÊ) EvaÑ iti yaÑ (SyÈ)186 

  [ O ] 
Okkamma = OkkamitvÈ (Ka) 118 
OkÈse ÔhatvÈ = OkÈse ÔhatvÈ dhovÈpitaÑ (SÊ) 241 
Ogayha = OgÈyha (Ka) 101 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ O ] 
Ogayha = OgÈhaÑ (SÊ, SyÈ) OgÈyha (Ka) 101 
Otthatopi = OtthaÔopi (SÊ) 71 
OratattÈ = OramitattÈ (SyÈ) 50 
OsÈnadivase = OsÈpanadivase (SÊ) 275 

  [ Ka ] 
KaÓÉakaÑ = KaÓÔhakaÑ (SÊ, SyÈ) KaÓÔakaÑ (Ka) 
   (JÈtaka-®Ôha 1. 63; Khu 2. VimÈnavatthusmiÑ 110 piÔÔhesu) 197 
KaÓÉuvamÈnaÑ = KhajjamÈnaÑ (Ka) 115 
Kata-attharaÓaÑ = KatvÈ attharanti (Ka) 247 
KatapariyesitÈya = KatapariyositÈya (SyÈ, Ka) 299 
KatabhaÓÉanti katabhaÓÉaÑ = KaÔabhaÓÉanti kataÑ bhaÓÉaÑ (SÊ) 268 
KattÈ cÈsi = KattÈ vÈsi (SÊ, SyÈ) 166 
“KathaÒca = KathaÑ (PÈÄiyaÑ) 185 
KadambanadiÑ = KaÄambanadiÑ (SyÈ) KaÄambunadiÑ (Ka) 68 
“Kapimiddhapareto = KapiniddÈpareto (Khu 11. 289 MilindapaÒhe) 109 
KammaniyabhÈvÈyÈti = KammaniyaÑ assÈti (Ka) 214 
KammaÒca = Kammena (SÊ, SyÈ) Visuddhi 1. 86 piÔÔhe. 21 
Kayavasena = Kayavikkayavasena (SÊ, SyÈ) 279 
KarissasÊ”ti = KÈrÈpehÊti (Ka) 231 
KarissÈmi = KarissÈma (SÊ) 219 
Karontehi = Karonto hi (SÊ) 150 
“KalandakanivÈpanti = KalandakanivÈpoti (SÊ, SyÈ, Ka) 161 
KÈretÈ = KÈretÈrÈ (Ka) KÈretvÈ (SÊ, SyÈ) 148 
KÈla~kato = KÈlakato (SÊ, SyÈ) 41 
KipillikÈnantipi pÈÔho = KapÊlakÈnantipi pÈÔho (SÊ, SyÈ) 155 
KiriyaÑ = KiriyÈ (SÊ, SyÈ) 60 
KÊtamattÈ eva = DhanakkÊtamattÈyeva bhariyÈ (SyÈ) 
 KÊtamattÈ eva bhariyÈ (Ka) 141 

 



342 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KuÒcikapaÓÈlimattameva = KuÒciyapaÓÈÄimattameva (SÊ) 
 KuÒcikapanÈÄimattameva (Ka) 134 
KuladhÊtaro = KuladhÊtÈ (Ka) 119 
KenÈpi = TenÈpi (Ka) 197 
Ko nÈma passati = Na nÈma passati (SÊ, SyÈ) Na supinaÑ 
 nÈma passati (Abhi-®Ôha 2. 390 piÔÔhe) 108 
KolambÈ = KoÄumbÈ (SyÈ, Ka) 289 

  [ Ga ] 
Gajjati = Gacchati (SÊ) Tajjati (SyÈ) 47 
GaÓentena = GaÓayantena (SÊ) 23 
GatattÈ = GahitattÈ (Ka) 274 
GantvÈ = ŒgantvÈ (?) 171 
GÈvaÑ = GÈviÑ (SÊ, SyÈ) 23 
Gihisa~gaÓhanako = GihÊnaÑ sa~gaÓhako (Ka) 77 
GihiÑ = GihÊ (SÊ, SyÈ) 77 
Gehe kÈtukÈmo”ti = GahetukÈmoti (SyÈ, Ka) 144 
GomaÑsapesiyo = MaÑsapesiyo (SÊ, SyÈ) 98 

  [ Gha ] 
GhaÔayati = GhaÔiyati (Ka) 157 
GhanamaÔÔhaÑ = GhanabaddhaÑ (SÊ) 243 

  [ Ca ] 
CÈrabh|mi = CÈribh|mi (Ka) 155 
Carissasi vicarissasi, abhiramissasi vÈti = Vicarissasi viharissasi 
 abhiramissasi cÈti (SÊ) 
 Carissasi viharissasi 
 abhiramissasi vÈti (SyÈ) 37 
Cittasaddassa = Cittassa (SÊ, SyÈ) 42 
CittuppÈdo = VikkhittacittuppÈdo (Ka) 23 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 
CinÈti = MinÈti (SyÈ) 156 
CÊvaravÈyanatthÈya = CÊvaravÈyÈpanatthÈya (SÊ) 303 
...cetiyÈnaÑ vÈ = ...cetiyÈdÊnaÑ vÈ (SyÈ) 269 

  [ Cha ] 
ChagalakaÑ = ChakalakaÑ (SÊ, SyÈ) 183 

  [ Ja ] 
JaÔitalomaÑ = JaÔilalomaÑ (Ka) 136 
JÈtapathaviyÈ = JÈtapathaviÑ (SyÈ, Ka) 52 
JÈtapathavÊ = JÈtapathavÊ vÈ (SÊ) 54 
JÈnato ca = JÈnatova (Ka) Khu 9. 169 piÔÔhe. 25 
JÊvikaÑ = JÊvitaÑ (SyÈ, Ka) 4 

  [ ®ha ] 
®hapemÊ”ti = ®hapehÊti (SÊ, Ka) 234 

  [ Ta ] 
TaÓhÈya dÈsabyaÑ = TaÓhÈdÈsabyaÑ (SyÈ) 273 
TatruppÈdampi = TatruppÈdaÑ (Ka) 260 
Tattheva = Patteva (Ka) 290 
Tadanur|paÒca = Tadanur|pikaÒca (SÊ) 151 
TasmÈ = KasmÈ (Ka) 148 
TasmÈ = So kira (SÊ) 151 
TassÈ = Tassa (SÊ, SyÈ) 184 
TÈlarukkhaÑ = RukkhaÑ (Ka) 51 
TikhiÓatarÈdikaraÓena = TikhiÓadhÈrÈdikaraÓena (Ka) 56 
TilakkhaÓasampannaÒca = LakkhaÓasampannaÒca (167 piÔÔhe 
 PaÔisambhidÈmagge) 3 

 



344 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 

TividhattagataÑ = TivattagataÑ (167 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge) 3 

TiÑsÈni = TiÑsÈdhikÈni (SÊ, SyÈ) 174 

Te ÈgatÈ = Te Ègate (Ka) 239 

“TesaÑ = TesaÑyeva (SÊ, SyÈ) 44 

TaÑ dhotaÑ = TasmÈ dhotaÑ (SÊ, SyÈ) 290 

  [ Tha ] 

Thalavappe = Th|lavappe (Ka) 136 

  [ Da ] 

DaÓÉakaÑ = DaÓÉakÈ (Ka) DaÓÉako (SyÈ) DaÓÉake (?) 203 

DassetvÈ = Dasante (SyÈ) Dassento (Ka) 263 

DaÄhÊbhÈvakaraÓabahulÈ = DaÄhabhÈvakaraÓabahulÈ (SÊ) 164 

DiÔÔhÈdÊni = AdiÔÔhÈdÊni (SÊ, SyÈ) 180 

DÊghamakkhikÈ = DÊghapakkhikÈ (Ka) 294 

DukkaÔathullaccayÈ = DukkaÔathullaccayapÈrÈjikÈ (SyÈ) 51 

DujjÊvitena” = Dukkhena jÊvitena (SyÈ, Ka) 36 

Dussante = Dasante (SÊ) 275 

  [ Dha ] 

“DhamakaraÓaÑ = DhamakarakaÑ (SÊ, SyÈ) 150 

DhÈrÈvacchedavasena = DhÈr|pacchedavasena (SÊ) 

 DhÈropacchedavasena (SyÈ) 202 

  [ Na ] 

Nacirasseva = NacirassaÑ (Ka) 162 

NandÊ = NandiÑ (Ka) 101 

NavaÑ sa~ghÈÔiÑ = NavÈ sa~ghÈÔi (SÊ) 226 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NavutÈni = NavutÈdhikÈni (SÊ, SyÈ) 174 
NÈgadantakantarehi = NÈgadantakantarehi vÈ (SÊ) 203 
NÈnÈvajjanena = NÈnÈvajjanehi (SÊ) 102 
NÈmetvÈ = OnÈmetvÈ (SyÈ) 122 
Nipphattivasena = Nibbattivasena (Ka) 219 
NibbaÔÔitalokuttarattÈ = NibbattitalokuttarattÈ (Ka) 86 
Nibbisan”ti = Nibbiriyanti (SÊ, SyÈ) 57 
NisÊdantassa = Nisinnassa (Ka) 56 

  [ Pa ] 
PakkÈmi = Pakkami (Ka) 191 
Paccantadese = PaccantimadesaÑ (Ka) 295 
PaccayÈdÊnaÑ = PaccayÈnaÑ (SÊ) 267 
PaÒcam|lakasÈvayÈguyaÑ = PaÒcam|lakasÈyayÈguyaÑ (SÊ) 293 
PaccuddharituÑ = PaccuddharitvÈ (Ka) 231 
PaÒÒattasamucchindanaÑ = PaÒÒattisamucchindanaÑ (Ka) 
 PaÒÒattasikkhÈpadasamucchindanaÑ (SyÈ) 266 
PaÔikacceva = PaÔigacceva (SÊ) 61 
PaÔikk|lÈ ca = PaÔik|lÈ ca (Ka) 2 
PaÔiggahaÓe = PaÔiggahaÓaÑ (SÊ) 259 
PaÔipisanaÑ = PaÔipiÑsanaÑ (SÊ, SyÈ) 162 
PaÔibaddhaÑ = PaÔibandhaÑ paÔibuddhaÑ (SÊ, SyÈ) 61 
PaÔivisoti = PaÔiviÑsoti (SÊ, I) 268 
PaÔisanthÈro = PaÔisandhÈro (Ka) 68 
PaÔisevittha = PaÔisevi (SÊ, SyÈ) 174 
PaÔhamajjhÈnÈdÊhi = PaÔhamajjhÈnena (Ka) 87 
PaÓamakaÑsu = PaÓitakamakaÑsu (SyÈ, Ka) 140 
PattajjhÈnassa = PaÔhamajjhÈnassa (Ka) 20 
PatikaraÓatthena = Rogassa paÔi-ayanatthena (Visuddhimagge 
 SÊlaniddese) PÊtikaraÓatthena (Ka) 137 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Parakkamanasseva, na appaÔinissajjanassa = Parakkamantoyeva, 
 Na appaÔinissajjanto (Ka) 195 
Parikattotipi = Kucchi parikatthotipi (SyÈ) 74 
“PariggahitaniyyÈnaÑ satiÑ = PariggahitaniyyÈnasatiÑ (Ka) 13 
PariggahetvÈ = PariggaÓhetvÈ (SÊ) 71 
ParimocesÊti = Parimocesi (?) 7 
PariyosÈpeti = PariyosÈvÈpeti (Ka) 158 
...parisa~kÈ = Parisa~kita... (Ka) 170 
Parisa~kitena = Parisa~kÈya (SÊ, SyÈ) 174 
Parisati = ParisatiÑ (SÊ) 274 
PavÈÄaÑ = PavÈlaÑ (Ka) 130 
PaharitvÈ paharitvÈ = PaharitvÈ (Ka) 117 
PÈcinaÑ = PÈcÊraÑ (SÊ, SyÈ) 156 
PÈcittiyaÑ = DukkaÔaÑ (SyÈ, Ka) 303 
PÈripanthikato = PÈribandhakato (Ka) 3 
PÈripanthikÈva = ParibandhikÈva (Ka) 128 
PuÒjo puÒjo = PuÒjapuÒjo (SÊ, SyÈ) 23 
PunappunaÑ = Punappuna (SÊ) 4 
PupphaguÄadÈmameva = PupphadÈmameva (SÊ) 
 PupphaguÄapupphadÈmameva (Ka) 204 
Purimanayoyevettha = Purimanayova cettha (SÊ) Purimanayo 
 cettha (SyÈ) 124 
Pesanavasena = Phusanavasena (SyÈ) 122 

  [ Pha ] 
PhusissÈmÊti = PhusÈmÊti (SÊ) 128 

  [ Ba ] 
BalavabhÈve = BalavabhÈvena (SyÈ, Ka) 111 
BahulatÈya = BÈhullatthÈya (SyÈ, Ka) 192 
Bah| piÓÉÈ = Bahi piÓÉÈ (Ka) 294 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ba ] 
BÈhÈsu ca = PÈdesu ca (SÊ, SyÈ) 194 
BÈhuliko = BÈhulliko (SyÈ, Ka) 192 

  [ Bha ] 
BhaÓÉaÑ = BhaÓÉÈni (Ka) 281 
BhattÈti = BhaddÈti (SÊ, Ka) 310 
BhattÈni = BhadrÈni (SÊ, Ka) 310 
Bhava gati yoni Ôhiti nivÈse = Bhava gati Ôhiti nivÈse (SyÈ) 97 
BhÈsanto = BhÈsento (SyÈ) 138 
Bhikkh| = BhikkhuÑ (SÊ, SyÈ) 148 
Bh|mantaraÑ = BhummantaraÑ (SÊ, SyÈ) 86 

  [ Ma ] 
MagomagaÑ = M|gom|gaÑ (SÊ, SyÈ) 105 
MaÒcapÊÔhabhisitaÔÔikÈdiÑ = MaÒcapÊÔhataÔÔikÈdi (SÊ) 242 
MaÒjaÔÔhiyÈ = MaÒjiÔÔhiyÈ (SÊ, SyÈ) 205 
MaÔÔhasÈÔakassa = PaÔÔasÈÔakassa (SÊ) 28 
MaÓimayena = RamaÓÊyena (Ka) 101 
Matepi = Matepi pÈrÈjikameva (Ka) 54 
MaraÓatthÈya = MaraÓatthÈya vÈ (SÊ) 41 
MahantataraÑ vÈ = MahantataraÑ (SÊ) MahantaÑ (SyÈ) 56 
MahÈkaÓikÈrapupphÈdisadisena = KaÓikÈrapupphÈdisadisena (SÊ, SyÈ) 74 
MÈtÈpitu-ÈdÊnaÑ = MÈtÈpit|naÑ (SÊ) 227 
MÈlÈdhare = MÈlÈdhÈre (SyÈ) 288 
MigamaÑsÈdisadisÈni = MigamaÑsasadisÈni (Ka) 191 
MÊÄhasukhena = MiÄhaphusena (Ka) 99 
MukhavevaÔika = SammukhavevaÔika (Ka) 254 
Muccane = MuccamÈne (Ka) 114 

 



348 PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya ] 

YadÈ vÈ tadÈ vÈ = YadÈ tadÈ vÈ (SÊ) YadÈ tadÈ (Ka) 300 

YathÈsamÈdiÔÔhÈya = YathÈsamÈdhiÔÔhÈya (SyÈ, Ka) 159 

YathÈnusandhinÈva = YathÈnusandhinÈ ca (SÊ, SyÈ) 61 

YathÈ hi = YathÈpi (SÊ, Ka) 12 

YamokÈsaÑ = YamanokÈsaÑ (Ka) 183 

YÈya kÈyaci = YassÈ kissÈci (SyÈ) YassÈ kassÈci (Ka) 175 

YÈva vÈ = YÈvatÈ (SÊ, SyÈ) 39 

YuganaddhaÑ = YuganandhaÑ (Ka) 158 

YuttappayuttÈ = YuttapayuttÈ (Ka) YuttÈ payuttÈ (SyÈ) 5 

Yutto = Sutto (SÊ, Ka) 109 

Yehi kehici vÈ = Kehici vÈ (SÊ, SyÈ) 247 

Yo = So (SÊ) 61 

Yopi = Yo hi (SÊ) 224 

YobbanathÈvariyÈdikÈlo ca = YobbanathÈmaviriyÈdikÈlo ca (SÊ, SyÈ) 45 

  [ Ra ] 

RakkhaÓatthaÑ = VaÓÓarakkhaÓatthaÑ (SÊ) 247 

RomanthanaÑ = RomanthaÑ (SÊ, Ka) RomaÔÔhaÑ (SyÈ) 295 

  [ La ] 

LaguÄe = S|lalaguÄesu (SyÈ) 58 

Leso nÈma = Lesoti (sabbattha) 186 

Lokuttaracittameva = Saha samÈpattiyÈ 

   lokuttaracittameva (SyÈ) 85 

...loÓatikaÔukÈdÊni = ...loÓakaÔukÈdÊni (SÊ) 72 

Lohita~ko = Lohita~go (Ka) Lohitako (SyÈ) 130 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
Vacanakkamo = VaÓÓanÈkkamo (SÊ, SyÈ) 286 
VaÔÔatÊti = VaÔÔissatÊti (SyÈ) 290 
VaÔaÑsakoti vataÑsako = VataÑsakoti vaÔaÑsako (Ka) 201 
VattapaÔipattiÑ = VattapaÔivattaÑ (SÊ, SyÈ) 75 
VatiyÈ vÈ = VatiyÈ vÈ sÈkhÈya vÈ (Ka) 234 
“Vadantu tÈva therÈ = Vadantu therÈ (SÊ, SyÈ) 168 
Vadhati = Vadheti (SÊ, SyÈ) 49 
VanatthÈya = VatatthÈya (VajiraÔÊ 207 piÔÔhe) 200 
VasÈni bhesajjÈni = PaÒca vasÈni (SÊ, SyÈ, Ka) 292 
VassÈnaÑ = VassÈnassa (SyÈ, Ka) 225 
VÈsacuÓÓÈdÊni = VÈsacuÓÓÈdiÑ (SÊ) VÈsacuÓÓÈdÊnaÑ (SyÈ) 2 
VikappanupagapacchimaÑ hi = VikappanupagaÑ hi pacchimaÑ 
 cÊvaraÑ (SÊ) 303 
VijayabherÊ = VijayabheriÑ (Ka) 101 
VijjhitvÈ = NibbijjhitvÈ (SÊ) 98 
VituÉentÊti = VitudhentÊti (SÊ) VitudentÊti (SyÈ) 
 VituÓÉentÊti (Ka) 97 
VitthÈrassa vasena = VitthÈranayavasena (Ka) 87 
VimaÔÔhaÑ nÈma na hoti = VimaÔÔhameva hoti (SÊ, SyÈ) 143 
VirajjhituÑ = VirujjhituÑ (Ka) 70 
Vissaggo = Visaggo (SÊ, SyÈ) 107 
Visa~keto = Visa~ketoti (Ka) 47 
VÊsatisaÑgho = VÊsatisa~kho (SÊ) 212 
VÊsavassasatÈyukassa = VÊsaÑvassasatÈyukassa (SÊ) 38 
Vuttasadisameva = Vuttadivasameva (SÊ, SyÈ) 220 
Vegena vegena = Vegavegena (SÊ, SyÈ) 23 
VesÈliÑ upanissÈya = VesÈliyaÑ upanissÈya 
   (SaÑ-®Ôha 3. 300 piÔÔhe) 8 

  [ Sa ] 
SakkÈtabbo = SakkÈro kÈtabbo (Ka) 82 
Saggo nÈma = Saggo nÈma na dullabho (Ka) 60 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Sa~gharitvÈ = SaÑharitvÈ (SÊ) 228 
SattatimattÈ vÈ = SatamattÈ vÈ (Ka) 145 
SattibheÓÉÊsu = SattibhindÊsu (SyÈ) 58 
SatthakanisÈnÈdi-atthÈya = SatthakanisadÈdi-atthÈya (SyÈ, Ka) 130 
SandiÔÔho vÈ”ti = SandiÔÔho vÈ sambhatto vÈti (SyÈ, Ka) 230 
SandissantÊti = SantÊti (SÊ) 81 
SandississatÊti = SandissatÊti (SÊ, SyÈ, Ka) 265 
SanniÔÔhÈpikacetanaÑ = SanniÔÔhÈpakacetanaÑ (SyÈ) 52 
Sannipatito = SannipÈtito (SÊ) 9 
SanissaggiyavinayakammaÑ = SahanissaggiyavinayakammaÑ (Ka) 222 
SampajÈnamusÈvÈdena = SampajÈnamusÈvÈde (SÊ, SyÈ) 169 
Sampatto = Sampattosi (SÊ, SyÈ) 68 
Sabba-aÔÔhakathÈsuyeva = SabbaÑ AÔÔhakathÈsuyeva (SÊ) 229 
SabbampetaÑ = SabbametaÑ (Ka) 56 
SabbÈkÈrena vepullaÑ = SabbÈkÈrato vepullataÑ (Ka) 
 SabbÈkÈravepullataÑ (SyÈ) (SaÑ-®Ôha 3. 296) 1 
SabbÈkÈrenapi = SabbÈdarenapi (SÊ, SyÈ) 2 
SamathanimittaÑ = SamÈdhinimittaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 3 
Samayena = Aparena samayena (Ka) 173 
Samullapesi = Sallapesi (SÊ) 66 
Sayameva = Tameva (Ka) 199 
SavÈtanti = PavÈtanti (SÊ, SyÈ) 166 
Sasnehe = Sinehe (SyÈ, Ka) 77 
Saha gacchanti = SamÈgacchanti (SÊ, SyÈ) 246 
SahubbhÈrÈ”ti = Sa-ubbhÈrÈti (SyÈ, Ka) 221 
SÈkhalyena = SÈkhallena (SÊ, SyÈ) 206 
SÈdiyati = SÈdayati (Ka) 244 
SÈmikÈ paÔicchÈpetabbÈ = SÈmikÈnaÑ paÔicchÈpetabbaÑ (SÊ, SyÈ) 150 
SÈraddhÈya = SÈrambhÈya (SÊ, SyÈ) 24 
SÈhatthiko ca = SÈhatthiyo ca (Ka) 43 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SikharaÓÊti = SikhariÓÊti (SÊ) 134 
SikharaÓÊsi = SikhariÓÊsi (SÊ) 134 
“Sithilo = Sathilo (SÊ) 84 
SipÈÔikÈya = SipÈÔiyaÑ (SÊ, Ka) 268 
SÊghaÑ sÊghaÑ = SÊghasÊghaÑ (SÊ) 23 
SukkavissaÔÔhi = SukkavisaÔÔhi (SÊ, SyÈ) 106 
SukkhasotÈ = SukkhasoÓitÈ (Ka) 134 
SukhumatarasukhumatamanimittÈrammaÓaÑ = Sukhumatarasukhuma- 
 taranimittÈrammaÓaÑ 
 (SyÈ, Ka) 27 
Su-uddharÈ = Su-uddhÈrÈ (?) 54 
SuÓisabhogenÈti = SuÓisÈbhogenÈti (SÊ, SyÈ) 139 
Sutamutaparisa~kitÈnipi = Sutamutaparisa~kitÈni (SÊ, SyÈ) 172 
SuddhakesÈ vÈti = SuddhakesÈnaÑ vÈti (SÊ, SyÈ) 121 
Setakoti = Setodakoti (SyÈ, Ka) 101 
SesaÑ = YesaÑ (SyÈ, Ka) 78 
SaÑghÈdisesoyeva = SaÑghÈdiseseyeva (SÊ, SyÈ) 194 
SaÑsaraÓanti = SaÒcaraÓanti (SÊ) 156 

  [ Ha ] 
HaÑsavaÔÔakacchadanena = HaÑsavaÔÔakacchannena (Ka) 2
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GÈthÈs|ci

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkappakataÑ napi rajanÈya 
   rattaÑ 246 
Aniruddhamhi paÔhame 89 

[ Œ ] 
ŒnÈpÈnassati yassa 26 
ŒvÈso ca kulaÑ lÈbho 21 

[ E ] 
EkasmiÑ bhÈsamÈnasmiÑ 165 

[ Ga ] 
GaÓanÈ anubandhanÈ 22 

[ Ca ] 
Catusaccavid| SatthÈ 73 

[ Ta ] 
TatiyaÑ tÊhi suddhena 1 
TasmÈ hi yaÑ AÔÔhakathÈsu 
   vuttaÑ 201 
TiÑsa nissaggiyÈ dhammÈ 219 
Tilatelassa yathÈ bindu 38 

[ Da ] 
DinnavibbhantapaccakkhÈ 285 
DÊgho rasso ca assÈso 16 

[ Na ] 
NimittaÑ assÈsapassÈsÈ 25, 29 
NimittaÑ rakkhato laddha 30 
Nimitte ÔhapayaÑ cittaÑ 30 
Nissaggiyena ÈpattiÑ 311 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PadavÊtihÈramattena vÈcÈya 145 
PamÈÓaÑ pubbabhÈgova 89 

[ Ba ] 
Buddhena dhammo vinayo ca 201 

[ Bha ] 
Bhikkhu saÒÒÈcikÈya kuÔiÑ 159 

[ Ma ] 
MÈtaraÑ cÊvaraÑ yÈce 298 

[ Ya ] 
YaÑ pÈrÈjikakaÓÉassa 105 
YathÈ thambhe nibandheyya 12 
YathÈpi dÊpiko nÈma 12 
YasmÈ tasmÈ suviÒÒeyyaÑ 1, 73 

[ Va ] 
VatthuÑ kÈlaÒca okÈsaÑ 45 
Vatthu kÈlo ca okÈso 45 
Vatthu saÒÒÈ ca rÈgo ca 125 

[ Sa ] 
SaÑghÈdisesoti yaÑ vuttaÑ 109 
SaÒÒÈya virÈgitamhi 125 
SallekhaÑ accajantena 261 
SÈraddhe kÈye citte ca 17 
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