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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
GanthÈrambhakathÈ
VatthuttayaÑ namassitvÈ, saraÓaÑ sabbapÈÓinaÑ.
Vinaye pÈÔavatthÈya, yogÈvacarabhikkhunaÑ.
VippakiÓÓa’manekattha, PÈÄimuttavinicchayaÑ.
SamÈharitvÈ ekattha, dassayissa’manÈkulaÑ.
TatrÈyaÑ mÈtikÈ–
“DivÈseyyÈ parikkhÈro, bhesajjakaraÓampi ca.
ParittaÑ paÔisanthÈro, viÒÒatti kulasa~gaho.
MacchamaÑsaÑ anÈmÈsaÑ, adhiÔÔhÈnavikappanaÑ.
CÊvarenavinÈvÈso, bhaÓÉassa paÔisÈmanaÑ.
KayavikkayasamÈpatti, r|piyÈdipaÔiggaho.
DÈnavissÈsaggÈhehi, lÈbhassa pariÓÈmanaÑ.
PathavÊ bh|tagÈmo ca, duvidhaÑ sahaseyyakaÑ.
VihÈre saÑghike seyyaÑ, santharitvÈna pakkamo.
KÈlikÈnipi cattÈri, kappiyÈ catubh|miyo.
KhÈdanÊyÈdipaÔiggÈho, paÔikkhepapavÈraÓÈ.
PabbajjÈ nissayo sÊmÈ, uposathapavÈraÓaÑ.
Vass|panÈyikÈ vattaÑ, catupaccayabhÈjanaÑ.
KathinaÑ garubhaÓÉÈni, codanÈdivinicchayo.
GarukÈpattivuÔÔhÈnaÑ, kammÈkammaÑ pakiÓÓakan”ti.
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1. DivÈseyyavinicchayakathÈ

1. Tattha divÈseyyÈti divÈnipajjanaÑ. TatrÈyaÑ vinicchayo–
“anujÈnÈmi bhikkhave divÈ paÔisallÊyantena dvÈraÑ saÑvaritvÈ
paÔisallÊyitun”ti1 vacanato divÈ nipajjantena dvÈraÑ saÑvaritvÈ
nipajjitabbaÑ. Ettha ca kiÒcÈpi PÈÄiyaÑ “ayaÑ nÈma ÈpattÊ”ti na vuttÈ,
vivaritvÈ nipannadosena pana uppanne vatthusmiÑ dvÈraÑ saÑvaritvÈ
nipajjituÑ anuÒÒÈtattÈ asaÑvaritvÈ nipajjantassa AÔÔhakathÈyaÑ2 dukkaÔaÑ
vuttaÑ. Bhagavato hi adhippÈyaÑ ÒatvÈ UpÈlittherÈdÊhi AÔÔhakathÈ ÔhapitÈ.
“AtthÈpatti divÈ Èpajjati, no rattin”ti3 iminÈpi cetaÑ siddhaÑ.
2. KÊdisaÑ pana dvÈraÑ saÑvaritabbaÑ, kÊdisaÑ na saÑvaritabbaÑ?
RukkhapadaraveÄupadarakilaÒjapaÓÓÈdÊnaÑ yena kenaci kavÈÔaÑ katvÈ
heÔÔhÈ udukkhale upari uttarapÈsake ca pavesetvÈ kataÑ
parivattakadvÈrameva saÑvaritabbaÑ. AÒÒaÑ gor|pÈnaÑ vajesu viya
rukkhas|cikaÓÔakadvÈraÑ4, gÈmathakanakaÑ cakkalakayuttadvÈraÑ,
phalakesu vÈ kiÔikÈsu vÈ dve tÊÓi cakkalakÈni yojetvÈ kataÑ
saÑsaraÓakiÔikadvÈraÑ, ÈpaÓesu viya kataÑ ugghÈÔanakiÔikadvÈraÑ, dvÊsu
tÊsu ÔhÈnesu veÄusalÈkÈ gopphetvÈ paÓÓakuÔÊsu kataÑ salÈkahatthakadvÈraÑ,
dussasÈÓidvÈranti evar|paÑ dvÈraÑ na saÑvaritabbaÑ. Pattahatthassa
kavÈÔappaÓÈmane pana ekaÑ dussasÈÓidvÈrameva anÈpattikaraÑ, avasesÈni
paÓÈmentassa Èpatti. DivÈ paÔisallÊyantassa pana parivattakadvÈrameva
ÈpattikaraÑ, sesÈni saÑvaritvÈ vÈ asaÑvaritvÈ vÈ nipajjantassa Èpatti natthi,
saÑvaritvÈ pana nipajjitabbaÑ, etaÑ vattaÑ.
3. ParivattakadvÈraÑ kittakena saÑvutaÑ hoti? S|cighaÔikÈsu dinnÈsu
saÑvutameva hoti. Apica kho s|cimattepi dinne vaÔÔati, ghaÔikÈmattepi
dinne vaÔÔati, dvÈrabÈhaÑ phusitvÈ Ôhapitamattepi vaÔÔati, ÊsakaÑ aphusitepi
vaÔÔati, sabbantimena vidhinÈ yÈvatÈ sÊsaÑ nappavisati, tÈvatÈ aphusitepi
vaÔÔati. Sace bah|naÑ vaÄaÒjanaÔÔhÈnaÑ hoti, bhikkhuÑ vÈ sÈmaÓeraÑ vÈ
“dvÈraÑ Èvuso jaggÈhÊ”ti vatvÈpi nipajjituÑ vaÔÔati. Atha bhikkh|
cÊvarakammaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ kiÒci karontÈ nisinnÈ honti, “ete dvÈraÑ
______________________________________________________________
1. Vi 1. 48 piÔÔhe.
3. Vi 5. 217 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 1. 243 piÔÔhe.
4. Rukkhas|cidvÈraÑ kaÓÔakadvÈraÑ (SÊ)
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jaggissantÊ”ti ÈbhogaÑ katvÈpi nipajjituÑ vaÔÔati. KurundaÔÔhakathÈyaÑ
pana “upÈsakampi ÈpucchitvÈ vÈ,esa jaggissatÊ’ti ÈbhogaÑ katvÈ vÈ
nipajjituÑ vaÔÔati, kevalaÑ bhikkhuniÑ vÈ mÈtugÈmaÑ vÈ ÈpucchituÑ na
vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ, taÑ yuttaÑ. EvaÑ sabbatthapi yo yo theravÈdo vÈ
AÔÔhakathÈvÈdo vÈ pacchÈ vuccati, so sova pamÈÓanti gahetabbaÑ.
4. Atha dvÈrassa udukkhalaÑ vÈ uttarapÈsako vÈ bhinno hoti aÔÔhapito
vÈ, saÑvarituÑ na sakkoti, navakammatthaÑ vÈ pana iÔÔhakapuÒjo vÈ
mattikÈdÊnaÑ vÈ rÈsi antodvÈre kato hoti, aÔÔaÑ vÈ bandhanti, yathÈ
saÑvarituÑ na sakkoti. Evar|pe antarÈye sati asaÑvaritvÈpi nipajjituÑ
vaÔÔati. Yadi pana kavÈÔaÑ natthi, laddhakappameva. Upari sayantena
nisseÓiÑ ÈropetvÈ nipajjitabbaÑ. Sace nisseÓimatthake thakanakaÑ hoti,
thaketvÈpi nipajjitabbaÑ. Gabbhe nipajjantena gabbhadvÈraÑ vÈ
pamukhadvÈraÑ vÈ yaÑ kiÒci saÑvaritvÈ nipajjituÑ vaÔÔati. Sace ekakuÔÔake
gehe dvÊsu passesu dvÈrÈni katvÈ vaÄaÒjanti, dvepi dvÈrÈni jaggitabbÈni,
tibh|makepi pÈsÈde dvÈraÑ jaggitabbameva. Sace bhikkhÈcÈrÈ paÔikkamma
lohapÈsÈdasadisaÑ pÈsÈdaÑ bah| bhikkh| divÈvihÈratthaÑ pavisanti,
saÑghattherena dvÈrapÈlassa “dvÈraÑ jaggÈhÊ”ti vatvÈ vÈ “dvÈrajagganaÑ
nÈma etassa bhÈro”ti ÈbhogaÑ katvÈ vÈ pavisitvÈ nipajjitabbaÑ. YÈva
saÑghanavakena evameva kÈtabbaÑ. Pure pavisantÈnaÑ “dvÈrajagganaÑ
nÈma pacchimÈnaÑ bhÈro”ti evaÑ ÈbhogaÑ kÈtumpi vaÔÔati. AnÈpucchÈ vÈ
ÈbhogaÑ akatvÈ vÈ antogabbhe vÈ asaÑvutadvÈre bahi vÈ nipajjantÈnaÑ
Èpatti. Gabbhe vÈ bahi vÈ nipajjanakÈlepi “dvÈrajagganaÑ nÈma mahÈdvÈre
dvÈrapÈlassa bhÈro”ti ÈbhogaÑ katvÈ nipajjituÑ vaÔÔatiyeva. EvaÑ
lohapÈsÈdÈdÊsu ÈkÈsatale nipajjantenapi dvÈraÑ saÑvaritabbameva.
AyaÒhettha sa~khepo–idaÑ divÈpaÔisallÊyanaÑ yena kenaci parikkhitte
sadvÈrabandhe ÔhÈne kathitaÑ, tasmÈ abbhokÈse vÈ rukkham|le vÈ maÓÉape
vÈ yattha katthaci sadvÈrabandhe nipajjantena dvÈraÑ saÑvaritvÈva
nipajjitabbaÑ. Sace mahÈpariveÓaÑ hoti
mahÈbodhiya~gaÓalohapÈsÈda~gaÓasadisaÑ bah|naÑ osaraÓaÔÔhÈnaÑ,
yattha dvÈraÑ saÑvutampi saÑvutaÔÔhÈne na tiÔÔhati, dvÈraÑ alabhantÈ
pÈkÈraÑ ÈruhitvÈpi vicaranti, tattha saÑvaraÓakiccaÑ natthi. RattiÑ dvÈraÑ
vivaritvÈ nipanno aruÓe uggate vuÔÔhÈti, anÈpatti. Sace pana
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pabujjhitvÈ puna supati, Èpatti. Yo pana “aruÓe uggate vuÔÔhahissÈmÊ”ti
paricchinditvÈva dvÈraÑ asaÑvaritvÈ rattiÑ nipajjati, yathÈparicchedameva
vuÔÔhÈti, tassa Èpattiyeva. MahÈpaccariyaÑ pana “evaÑ nipajjanto
anÈdariyadukkaÔÈpi na muccatÊ”ti vuttaÑ.
5. Yo pana bahudeva rattiÑ jaggitvÈ addhÈnaÑ vÈ gantvÈ divÈ
kilantar|po maÒce nisinno pÈde bh|mito amocetvÈva niddÈvasena nipajjati,
tassa anÈpatti. Sace okkantaniddo ajÈnantopi pÈde maÒcakaÑ Èropeti,
Èpattiyeva. NisÊditvÈ apassÈya supantassa anÈpatti. Yopi ca “niddaÑ
vinodessÈmÊ”ti ca~kamanto patitvÈ sahasÈ vuÔÔhÈti, tassapi anÈpatti. Yo pana
patitvÈ tattheva sayati, na vuÔÔhÈti, tassa Èpatti.
Ko muccati, ko na muccatÊti? MahÈpaccariyaÑ tÈva “ekabha~gena
nipannako eva muccati. PÈde pana bh|mito mocetvÈ nipannopi
yakkhagahitakopi visaÒÒÊbh|topi na muccatÊ”ti vuttaÑ.
KurundaÔÔhakathÈyaÑ pana “bandhitvÈ nipajjÈpitova muccatÊ”ti vuttaÑ.
MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana “yo ca~kamanto mucchitvÈ patito tattheva supati,
tassapi avisayatÈya Èpatti na dissati. ŒcariyÈ pana evaÑ na kathayanti,
tasmÈ ÈpattiyevÈti MahÈpadumattherena vuttaÑ. Dve pana janÈ Èpattito
muccantiyeva, yo ca yakkhagahitako, yo ca bandhitvÈ nipajjÈpito”ti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
DivÈseyyavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
2. ParikkhÈravinicchayakathÈ
6. ParikkhÈroti samaÓaparikkhÈro. TatrÈyaÑ
kappiyÈkappiyaparikkhÈravinicchayo1–keci tÈlapaÓÓacchattaÑ anto vÈ
bahi vÈ paÒcavaÓÓena suttena sibbitvÈ vaÓÓamaÔÔhaÑ karonti, taÑ na
vaÔÔati. EkavaÓÓena pana nÊlena vÈ pÊtakena vÈ yena kenaci suttena anto vÈ
bahi vÈ
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 1. 251 piÔÔhÈdÊsu.
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sibbituÑ, chattadaÓÉaggÈhakaÑ salÈkapaÒjaraÑ vÈ vinandhituÑ vaÔÔati,
taÒca kho thirakaraÓatthaÑ vaÔÔati, na vaÓÓamaÔÔhatthÈya. ChattapaÓÓesu
makaradantakaÑ vÈ aÉÉhacandakaÑ vÈ chindituÑ na vaÔÔati. ChattadaÓÉe
gehatthambhesu viya ghaÔako vÈ vÈÄar|pakaÑ vÈ na vaÔÔati. Sacepi
sabbattha Èraggena lekhÈ dinnÈ hoti, sÈpi na vaÔÔati. GhaÔakaÑ vÈ
vÈÄar|pakaÑ vÈ bhinditvÈ1 dhÈretabbaÑ, lekhÈpi ghaÑsitvÈ vÈ apanetabbÈ,
suttakena vÈ daÓÉo veÔhetabbo. DaÓÉabunde pana ahicchattakasaÓÔhÈnaÑ
vaÔÔati. VÈtappahÈrena acalanatthaÑ chattamaÓÉalikaÑ rajjukehi gÈhetvÈ
daÓÉe bandhanti, tasmiÑ bandhanaÔÔhÈne valayamiva ukkiritvÈ lekhaÑ
Ôhapenti, sÈ vaÔÔati.
7. CÊvaramaÓÉanatthÈya nÈnÈsuttakehi satapadisadisaÑ sibbantÈ
ÈgantukapaÔÔaÑ Ôhapenti, aÒÒampi yaÑ kiÒci s|cikammavikÈraÑ karonti,
paÔÔamukhe vÈ pariyante vÈ veÓiÑ vÈ sa~khalikaÑ vÈ muggaraÑ vÈ
evamÈdi sabbaÑ na vaÔÔati, pakatis|cikammameva vaÔÔati.
GaÓÔhikapaÔÔakaÒca pÈsakapaÔÔakaÒca aÔÔhakoÓampi soÄasakoÓampi karonti,
tattha agghiyagayamuggarÈdÊni2 dassenti, kakkaÔakkhÊni ukkiranti, sabbaÑ
na vaÔÔati, catukoÓameva vaÔÔati, koÓasuttapÊÄakÈ ca cÊvare ratte
duviÒÒeyyar|pÈ vaÔÔanti. KaÒjikapiÔÔhakhali-allikÈdÊsu cÊvaraÑ pakkhipituÑ
na vaÔÔati, cÊvarakammakÈle pana hatthamalas|cimalÈdÊnaÑ dhovanatthaÑ
kiliÔÔhakÈle ca dhovanatthaÑ vaÔÔati, gandhaÑ vÈ lÈkhaÑ vÈ telaÑ vÈ rajane
pakkhipituÑ na vaÔÔati.
Rajanesu ca haliddiÑ ÔhapetvÈ sabbaÑ m|larajanaÑ vaÔÔati,
maÒjiÔÔhiÒca tu~gahÈraÒca ÔhapetvÈ sabbaÑ khandharajanaÑ vaÔÔati.
Tu~gahÈro nÈma eko sakaÓÔakarukkho, tassa haritÈlavaÓÓaÑ
khandharajanaÑ hoti. LoddaÒca kaÓÉulaÒca ÔhapetvÈ sabbaÑ tacarajanaÑ
vaÔÔati. AllipattaÒca nÊlipattaÒca ÔhapetvÈ sabbaÑ pattarajanaÑ vaÔÔati.
GihiparibhuttakaÑ pana allipattena ekavÈraÑ rajituÑ vaÔÔati.
KiÑsukapupphaÒca kusumbhapupphaÒca ÔhapetvÈ sabbaÑ puppharajanaÑ
vaÔÔati. Phalarajane pana na kiÒci na vaÔÔati3.
8. CÊvaraÑ rajitvÈ sa~khena vÈ maÓinÈ vÈ yena kenaci na ghaÔÔetabbaÑ,
bh|miyaÑ jÈÓukÈni nihantvÈ hattheti gahetvÈ doÓiyampi na ghaÑsitabbaÑ.
DoÓiyaÑ vÈ phalake vÈ ÔhapetvÈ ante gÈhÈpetvÈ hatthena paharituÑ.
______________________________________________________________
1. ChinditvÈ (SÊ)

2. AgghiyagadÈmuggarÈdÊni (SÊ)

3. Vi-®Ôha 3. 407 piÔÔhe.
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pana vaÔÔati, tampi muÔÔhinÈ na kÈtabbaÑ. PorÈÓakattherÈ pana doÓiyampi
na ÔhapesuÑ. Eko cÊvaraÑ gahetvÈ tiÔÔhati, aparo hatthe katvÈ1 hatthena
paharati. CÊvarassa kaÓÓasuttakaÑ na vaÔÔati, rajitakÈle chinditabbaÑ. YaÑ
pana “anujÈnÈmi bhikkhave kaÓÓasuttakan”ti2 evaÑ anuÒÒÈtaÑ, taÑ
anuvÈte pÈsakaÑ katvÈ bandhitabbaÑ rajanakÈle lagganatthÈya. GaÓÔhikepi
sobhÈkaraÓatthaÑ lekhÈ vÈ pÊÄakÈ vÈ na vaÔÔati, nÈsetvÈ paribhuÒjitabbaÑ.
9. Patte vÈ thÈlake vÈ Èraggena lekhaÑ karonti anto vÈ bahi vÈ, na
vaÔÔati. PattaÑ bhamaÑ ÈropetvÈ majjitvÈ pacanti “maÓivaÓÓaÑ
karissÈmÈ”ti, na vaÔÔati, telavaÓÓo pana vaÔÔati. PattamaÓÉale bhittikammaÑ
na vaÔÔati, makaradantakaÑ pana vaÔÔati.
DhamakaraÓachattakassa upari vÈ heÔÔhÈ vÈ dhamakaraÓakucchiyaÑ vÈ
lekhÈ na vaÔÔati, chattamukhavaÔÔiyaÑ panassa lekhÈ vaÔÔati.
10. KÈyabandhanassa sobhanatthaÑ tahiÑ tahiÑ diguÓaÑ suttaÑ
koÔÔenti, kakkaÔakkhÊni uÔÔhÈpenti, na vaÔÔati, ubhosu pana antesu
dasÈmukhassa thirabhÈvÈya diguÓaÑ koÔÔetuÑ vaÔÔati. DasÈmukhe pana
ghaÔakaÑ vÈ makaramukhaÑ vÈ deÉÉubhasÊsaÑ vÈ yaÑ kiÒci vikÈrar|paÑ
kÈtuÑ na vaÔÔati, tattha tattha acchÊni dassetvÈ mÈlÈkammÈdÊni vÈ katvÈ
koÔÔitakÈyabandhanampi na vaÔÔati, ujukameva pana macchakaÓÔakaÑ vÈ
khajj|ripattakaÑ vÈ maÔÔhakapaÔÔikaÑ vÈ katvÈ koÔÔetuÑ vaÔÔati.
KÈyabandhanassa dasÈ ekÈ vaÔÔati, dve tÊÓi cattÈripi vaÔÔanti, tato paraÑ na
vaÔÔanti. RajjukakÈyabandhanaÑ ekÈmeva vaÔÔati, pÈma~gasaÓÔhÈnaÑ pana
ekampi na vaÔÔati, dasÈ pana pÈma~gasaÓÔhÈnÈpi vaÔÔati, bahurajjuke ekato
katvÈ ekena nirantaraÑ veÔhetvÈ kataÑ bahurajjukanti na vattabbaÑ, taÑ
vaÔÔati.
KÈyabandhanavidhe aÔÔhama~galÈdikaÑ yaÑ kiÒci vikÈrar|paÑ na
vaÔÔati, paricchedalekhÈmattaÑ vaÔÔati. Vidhakassa ubhosu antesu
thirakaraÓatthÈya ghaÔakaÑ karonti, ayampi vaÔÔati.
11. AÒjaniyaÑ itthipurisacatuppadasakuÓar|paÑ vÈ
mÈlÈkammalatÈkammamakaradantakagomuttaka-aÉÉhacandakÈdibhedaÑ vÈ
vikÈrar|paÑ na vaÔÔati, ghaÑsitvÈ
______________________________________________________________
1. Hatthena gahetvÈ (Ka)
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vÈ bhinditvÈ vÈ yathÈ vÈ na paÒÒÈyati, tathÈ suttakena veÔhetvÈ
vaÄaÒjetabbÈ. Ujukameva pana caturaÑsÈ vÈ aÔÔhaÑsÈ vÈ soÄasaÑsÈ vÈ
aÒjanÊ vaÔÔati. HeÔÔhatopissÈ dve vÈ tisso vÈ vaÔÔalekhÈyo vaÔÔanti,
gÊvÈyampissÈ pidhÈnakabandhanatthaÑ ekÈ vaÔÔalekhÈ vaÔÔati.
AÒjanÊsalÈkÈyapi vaÓÓamaÔÔhakammaÑ na vaÔÔati, aÒjanÊthavikÈyapi
yaÑ kiÒci nÈnÈvaÓÓena suttena vaÓÓamaÔÔhakammaÑ na vaÔÔati. Eseva nayo
kuÒcikakosakepi. KuÒcikÈya vaÓÓamaÔÔhakammaÑ na vaÔÔati, tathÈ
sipÈÔikÈya. EkavaÓÓasuttena pana yena kenaci yaÑ kiÒci sibbituÑ vaÔÔati.
12. ŒrakaÓÔakepi vaÔÔamaÓikaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ vaÓÓamaÔÔhaÑ na vaÔÔati,
gÊvÈyaÑ pana paricchedalekhÈ vaÔÔati. Pipphalikepi maÓikaÑ vÈ pÊÄakaÑ vÈ
yaÑ kiÒci uÔÔhÈpetuÑ na vaÔÔati, daÓÉake pana paricchedalekhÈ vaÔÔati.
NakhacchedanaÑ valitakaÑyeva karonti, tasmÈ taÑ vaÔÔati. UttÈrÈraÓiyaÑ
vÈpi araÓidhanuke vÈ uparipellanadaÓÉake vÈ mÈlÈkammÈdi yaÑ kiÒci
vaÓÓamaÔÔhaÑ na vaÔÔati. PellanadaÓÉakassa pana vemajjhe maÓÉalaÑ hoti,
tattha paricchedalekhÈmattaÑ vaÔÔati. S|cisaÓÉÈsaÑ karonti, yena s|ciÑ
ÉaÑsÈpetvÈ ghaÑsanti, tattha makaramukhÈdikaÑ yaÑ kiÒci vaÓÓamaÔÔhaÑ
na vaÔÔati, s|ciÉaÑsanatthaÑ pana mukhamattaÑ hoti, taÑ vaÔÔati.
DantakaÔÔhacchedanavÈsiyampi yaÑ kiÒci vaÓÓamaÔÔhaÑ na vaÔÔati,
ujukameva kappiyalohena ubhosu vÈ passesu caturaÑsaÑ vÈ aÔÔhaÑsaÑ vÈ
bandhituÑ vaÔÔati. KattaradaÓÉepi yaÑ kiÒci vaÓÓamaÔÔhaÑ na vaÔÔati,
heÔÔhÈ ekÈ vÈ dve vÈ vaÔÔalekhÈ upari ahicchattakamakuÄamattaÒca vaÔÔati.
13. TelabhÈjanesu visÈÓe vÈ nÈÄiyaÑ vÈ alÈbuke vÈ ÈmaÓÉasÈrake vÈ
ÔhapetvÈ itthir|paÑ purisar|paÒca avasesaÑ sabbampi
vaÓÓamaÔÔhakammaÑ vaÔÔati. MaÒcapÊÔhe bhisibimbohane bh|mattharaÓe
pÈdapuÒchane ca~kamanabhisiyÈ sammuÒjaniyaÑ kacavarachaÉÉanake
rajanadoÓikÈya pÈnÊya-uÄu~ke pÈnÊyaghaÔe pÈdakathalikÈya phalakapÊÔhake
valayÈdhÈrake daÓÉÈdhÈrake pattapidhÈne tÈlavaÓÔe bÊjaneti etesu sabbaÑ
mÈlÈkammÈdi vaÓÓamaÔÔhakammaÑ vaÔÔati.
14. SenÈsane pana dvÈrakavÈÔavÈtapÈnakavÈÔÈdÊsu sabbaratanamayampi
vaÓÓamaÔÔhakammaÑ vaÔÔati. SenÈsane kiÒci paÔisedhetabbaÑ natthi aÒÒatra
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viruddhasenÈsanÈ. ViruddhasenÈsanaÑ nÈma aÒÒesaÑ sÊmÈya
rÈjavallabhehi katasenÈsanaÑ vuccati. TasmÈ ye tÈdisaÑ senÈsanaÑ karonti,
te vattabbÈ “mÈ amhÈkaÑ sÊmÈya senÈsanaÑ karothÈ”ti. AnÈdiyitvÈ
karontiyeva, punapi vattabbÈ “mÈ evaÑ akattha, mÈ amhÈkaÑ
uposathapavÈraÓÈnaÑ antarÈyamakattha, mÈ sÈmaggiÑ bhindittha,
tumhÈkaÑ senÈsanaÑ katampi kataÔÔhÈne na ÔhassatÊ”ti. Sace balakkÈrena
karontiyeva, yadÈ tesaÑ lajjiparisÈ ussannÈ hoti, sakkÈ ca hoti laddhuÑ
dhammiko vinicchayo, tadÈ tesaÑ pesetabbaÑ “tumhÈkaÑ ÈvÈsaÑ
harathÈ”ti. Sace yÈvatatiyaÑ pesite haranti, sÈdhu. No ce haranti, ÔhapetvÈ
bodhiÒca cetiyaÒca avasesasenÈsanÈni bhinditabbÈni, no ca kho
aparibhogaÑ karontehi, paÔipÈÔiyÈ pana chadanagopÈnasÊ iÔÔhakÈdÊni
apanetvÈ tesaÑ pesetabbaÑ “tumhÈkaÑ dabbasambhÈre harathÈ”ti. Sace
haranti, sÈdhu. No ce haranti, atha tesu dabbasambhÈresu
himavassavÈtÈtapÈdÊhi p|tibh|tesu vÈ corehi vÈ haÔesu agginÈ vÈ daÉÉhesu
sÊmasÈmikÈ bhikkh| anupavajjÈ, na labbhÈ codetuÑ “tumhehi amhÈkaÑ
dabbasambhÈrÈ nÈsitÈ”ti vÈ “tumhÈkaÑ gÊvÈ”ti vÈ. YaÑ pana sÊmasÈmikehi
bhikkh|hi kataÑ, taÑ sukatameva hoti. Yopi bhikkhu bahussuto vinayaÒÒ|
aÒÒaÑ bhikkhuÑ akappiyaparikkhÈraÑ gahetvÈ vicarantaÑ disvÈ
chindÈpeyya vÈ bhindÈpeyya vÈ, anupavajjo, so neva codetabbo na
sÈretabbo, na taÑ labbhÈ vattuÑ “ayaÑ nÈma mama parikkhÈro tayÈ nÈsito,
taÑ me dehÊ”ti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
ParikkhÈravinicchayakathÈ samattÈ.
_____
3. BhesajjÈdikaraÓavinicchayakathÈ
15. BhesajjakaraÓaparittapaÔisanthÈresu pana bhesajjakaraÓe tÈva ayaÑ
vinicchayo1–ÈgatÈgatassa parajanassa bhesajjaÑ na kÈtabbaÑ, karonto
dukkaÔaÑ Èpajjati. PaÒcannaÑ pana sahadhammikÈnaÑ kÈtabbaÑ
bhikkhussa
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 64 piÔÔhÈdÊsu.
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bhikkhuniyÈ sikkhamÈnÈya sÈmaÓerassa sÈmaÓeriyÈti.
SamasÊlasaddhÈpaÒÒÈnaÒhi etesaÑ tÊsu sikkhÈsu yuttÈnaÑ bhesajjaÑ
akÈtuÑ na labbhati. Karontena ca sace tesaÑ atthi, tesaÑ santakaÑ gahetvÈ
yojetvÈ dÈtabbaÑ, sace natthi, attano santakaÑ kÈtabbaÑ1. Sace attanopi
natthi, bhikkhÈcÈravattena vÈ ÒÈtakapavÈritaÔÔhÈnato vÈ pariyesitabbaÑ,
alabhantena gilÈnassa atthÈya akataviÒÒattiyÈpi ÈharitvÈ kÈtabbaÑ.
16. Aparesampi paÒcannaÑ kÈtuÑ vaÔÔati mÈtu pitu tadupaÔÔhÈkÈnaÑ
attano veyyÈvaccakarassa paÓÉupalÈsassa cÈti. 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
vihÈraÑ ÈnetvÈ jaggati, sabbaÑ parikammaÑ anÈmasantena kÈtabbaÑ,
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ 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 na passanti, tÈva bhesajjaÑ
kÈtabbaÑ. Yo pana bhikkhunissitakova hutvÈ sabbakammÈni karoti, tassa
bhesajjaÑ kÈtabbameva. PaÓÉupalÈsepi sÈmaÓere viya paÔipajjitabbaÑ.
17. Aparesampi dasannaÑ kÈtuÑ vaÔÔati jeÔÔhabhÈtu kaniÔÔhabhÈtu
jeÔÔhabhaginiyÈ 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
______________________________________________________________
1. DÈtabbaÑ (SÊ)
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vÈ “yadÈ tesaÑ 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 sattamÈ kulaparivaÔÔÈ, tÈva cattÈro
paccaye ÈharÈpentassa akataviÒÒatti vÈ bhesajjaÑ karontassa vejjakammaÑ
vÈ kulad|sakÈpatti vÈ na hoti. Sace bhÈtu jÈyÈ, bhaginiyÈ sÈmiko vÈ gilÈno
hoti, ÒÈtakÈ ce, tesampi vaÔÔati. AÒÒÈtakÈ ce, bhÈtu ca bhaginiyÈ ca katvÈ
dÈtabbaÑ “tumhÈkaÑ jagganaÔÔhÈne dethÈ”ti. Atha vÈ tesaÑ puttÈnaÑ katvÈ
dÈtabbaÑ “tumhÈkaÑ mÈtÈpit|naÑ dethÈ”ti. EtenupÈyena sabbapadesu
vinicchayo veditabbo.
TesaÑ atthÈya ca sÈmaÓerehi araÒÒato bhesajjaÑ ÈharÈpentena
ÒÈtisÈmaÓerehi vÈ ÈharÈpetabbaÑ, aÒÒÈtakehi 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 vuttanayeneva pariyesitvÈ upajjhÈyassa santakaÑ katvÈ
dÈtabbaÑ. UpajjhÈyenapi saddhivihÈrikassa mÈtÈpit|su evameva
paÔipajjitabbaÑ. Eseva 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.
18. 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
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kÈtabbÈ “Èvuso asukassa nÈma bhikkhuno imasmiÑ roge kiÑ bhesajjaÑ
kariÑs|”ti. IdaÒcidaÒca bhesajjaÑ bhanteti. TaÑ sutvÈ itaro mÈtu bhesajjaÑ
karoti, vaÔÔati. MahÈpadumatthero kira VasabharaÒÒopi deviyÈ roge
uppanne ekÈya itthiyÈ ÈgantvÈ pucchito “na jÈnÈmÊ”ti avatvÈ evameva
bhikkh|hi saddhiÑ samullapesi. TaÑ sutvÈ tassÈ bhesajjamakaÑsu.
V|pasante ca roge ticÊvarena tÊhi ca kahÈpaÓasatehi saddhiÑ
bhesajjaca~koÔakaÑ p|retvÈ ÈharitvÈ therassa pÈdam|le ÔhapetvÈ “bhante
pupphap|jaÑ karothÈ”ti ÈhaÑsu. Thero “ÈcariyabhÈgo nÈma ayan”ti
kappiyavasena gÈhÈpetvÈ pupphap|jamakÈsi. EvaÑ tÈva bhesajje
paÔipajjitabbaÑ.
19. Paritte pana “gilÈnassa parittaÑ karotha bhante”ti vutte na
kÈtabbaÑ, “parittaÑ bhaÓathÈ”ti vutte pana bhaÓitabbaÑ. Sacepissa evaÑ
hoti “manussÈ nÈma na jÈnanti, akariyamÈne vippaÔisÈrino bhavissantÊ”ti,
kÈtabbaÑ. “ParittodakaÑ parittasuttaÑ katvÈ dethÈ”ti vutte pana tesaÑyeva
udakaÑ hatthena1 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. AntogÈmepi gilÈnassa atthÈya
vihÈraÑ pesenti “parittaÑ bhaÓant|”ti, bhaÓitabbaÑ. AntogÈme
rÈjagehÈdÊsu roge vÈ upaddave vÈ uppanne pakkosÈpetvÈ bhaÓÈpenti,
ŒÔÈnÈÔiyasuttÈdÊni2 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
paÔilabhissÈmÈ”ti kammaÔÔhÈnasÊsena gantuÑ vaÔÔati. “PahÈre dinne matepi
amaraÓÈdhippÈyassa anÈpatti vuttÈ”ti na ettakeneva amanussagahitassa
pahÈro
______________________________________________________________
1. Hatthe (SÊ)
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dÈtabbo, tÈlapaÓÓaÑ pana parittasuttaÑ vÈ hatthe vÈ pÈde vÈ bandhitabbaÑ,
RatanasuttÈdÊni parittÈni bhaÓitabbÈni, “mÈ sÊlavantaÑ bhikkhuÑ
viheÔhehÊ”ti dhammakathÈ kÈtabbÈ, ŒÔÈnÈÔiyaparittaÑ vÈ bhaÓitabbaÑ.
Idha pana ŒÔÈnÈÔiyaparittassa parikammaÑ veditabbaÑ1. PaÔhamameva
ŒÔÈnÈÔiyasuttaÑ2 na bhaÓitabbaÑ, MettasuttaÑ3 DhajaggasuttaÑ4
Ratanasuttanti5 imÈni sattÈhaÑ bhaÓitabbÈni. Sace muÒcati, sundaraÑ. No
ce muÒcati, ŒÔÈnÈÔiyasuttaÑ bhaÓitabbaÑ. TaÑ bhaÓantena ca bhikkhunÈ
piÔÔhaÑ vÈ maÑsaÑ vÈ na khÈditabbaÑ, susÈne na vasitabbaÑ. KasmÈ?
AmanussÈ otÈraÑ labhanti. ParittakaraÓaÔÔhÈnaÑ harit|palittaÑ kÈretvÈ
tattha parisuddhaÑ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ nisÊditabbaÑ. ParittakÈrako bhikkhu
vihÈrato gharaÑ nentehi phalakÈvudhehi parivÈretvÈ netabbo. AbbhokÈse
nisÊditvÈ na vattabbaÑ, dvÈravÈtapÈnÈni pidahitvÈ nisinnena Èvudhahatthehi
samparivÈritena mettacittaÑ purecÈrikaÑ katvÈ vattabbaÑ, paÔhamaÑ
sikkhÈpadÈni gÈhÈpetvÈ sÊle patiÔÔhitassa parittaÑ kÈtabbaÑ. Evampi
mocetuÑ asakkontena vihÈraÑ netvÈ cetiya~gaÓe nipajjÈpetvÈ Èsanap|jaÑ
kÈretvÈ dÊpe jÈlÈpetvÈ cetiya~gaÓaÑ sammajjitvÈ ma~galakathÈ6 vattabbÈ,
sabbasannipÈto ghosetabbo, vihÈrassa upavane jeÔÔhakarukkho nÈma hoti,
tattha “bhikkhusaÑgho tumhÈkaÑ ÈgamanaÑ patimÈnetÊ”ti pahiÓitabbaÑ.
SabbasannipÈtaÔÔhÈne anÈgantuÑ nÈma na labhati, tato amanussagahitako
“tvaÑ konÈmosÊ”ti pucchitabbo, nÈme kathite nÈmeneva Èlapitabbo,
“itthannÈma tuyhaÑ mÈlÈgandhÈdÊsu patti, Èsanap|jÈyaÑ patti, piÓÉapÈte
patti7, bhikkhusaÑghena tuyhaÑ paÓÓÈkÈratthÈya mahÈma~galakathÈ vuttÈ,
bhikkhusaÑghe gÈravena etaÑ muÒcÈhÊ”ti mocetabbo. Sace na muÒcati,
devatÈnaÑ ÈrocetabbaÑ “tumhe jÈnÈtha, ayaÑ amanusso amhÈkaÑ
vacanaÑ na karoti, mayaÑ Buddha-ÈÓaÑ karissÈmÈ”ti parittaÑ kÈtabbaÑ.
EtaÑ tÈva gihÊnaÑ parikammaÑ. Sace pana bhikkhu amanussena gahito
hoti, ÈsanÈni dhovitvÈ sabbasannipÈtaÑ ghosÈpetvÈ
______________________________________________________________
1. DÊ-®Ôha 3. 150 piÔÔhe.
4. SaÑ 1. 220 piÔÔhe.
6. Ma~galagÈthÈ (SÊ)

2. DÊ 3. 158 piÔÔhe.

3. Khu 1. 10, 300 piÔÔhesu.
5. Khu 1. 4, 312 piÔÔhesu.
7. PattiÑ demi (Ka)
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gandhamÈlÈdÊsu pattiÑ datvÈ parittaÑ bhaÓitabbaÑ, idaÑ bhikkh|naÑ
parikammaÑ. EvaÑ paritte paÔipajjitabbaÑ.
20. PaÔisanthÈre pana ayaÑ vinicchayo1–anÈmaÔÔhapiÓÉapÈto kassa
dÈtabbo, kassa na dÈtabbo? MÈtÈpit|naÑ tÈva dÈtabbo. Sacepi
kahÈpaÓagghanako hoti, saddhÈdeyyavinipÈtanaÑ natthi. MÈtÈpituupaÔÔhÈkÈnaÑ veyyÈvaccakarassa paÓÉupalÈsassa cÈti etesampi dÈtabbo.
Tattha paÓÉupalÈsassa thÈlake pakkhipitvÈpi dÈtuÑ vaÔÔati, taÑ ÔhapetvÈ
aÒÒesaÑ agÈrikÈnaÑ mÈtÈpit|nampi na vaÔÔati. Pabbajitaparibhogo hi
agÈrikÈnaÑ cetiyaÔÔhÈniyo. Apica anÈmaÔÔhapiÓÉapÈto nÈmesa sampattassa
dÈmarikacorassapi issariyassapi dÈtabbo. KasmÈ? Te hi adÊyamÈnepi “na
dentÊ”ti ÈmasitvÈ dÊyamÈnepi “ucchiÔÔhakaÑ dentÊ”ti kujjhanti, kuddhÈ
jÊvitÈpi voropenti, sÈsanassapi antarÈyaÑ karonti. RajjaÑ patthayamÈnassa
vicarato CoranÈgassa vatthu cettha kathetabbaÑ. EvaÑ anÈmaÔÔhapiÓÉapÈte
paÔipajjitabbaÑ.
PaÔisanthÈro ca nÈmayaÑ 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 pivÈ”ti
dÈtabbaÑ, pÈdamakkhanatelaÑ dÈtabbaÑ, kÈle Ègatassa yÈgubhattaÑ, vikÈle
Ègatassa sace taÓÉulÈ atthi, taÓÉulÈ dÈtabbÈ. AvelÈya sampattopi
“gacchÈhÊ”ti na vattabbo, sayanaÔÔhÈnaÑ dÈtabbaÑ. SabbaÑ
paccÈsÊyanteneva 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 MahÈaÔÔhakathÈyaÑ vitthÈrato vuttÈni.
TatrÈyaÑ ekavatthudÊpanÈ–SÊhaÄadÊpe kira Abhayo nÈma coro
paÒcasataparivÈro ekasmiÑ ÔhÈne khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ samantÈ
tiyojanaÑ
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 67 piÔÔhÈdÊsu.
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ubbÈsetvÈ vasati. AnurÈdhapuravÈsino KadambanadiÑ1 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
pakkasÈkaÒca2 goraso cÈti. BhattaÑ sampÈdetvÈ corÈnaÑ dethÈti. ŒrÈmikÈ
tathÈ kariÑsu. CorÈ bhattaÑ bhuÒjitvÈ “kenÈyaÑ paÔisanthÈro kato”ti
pucchiÑsu. AmhÈkaÑ ayyena AbhayattherenÈti. CorÈ therassa santikaÑ
gantvÈ vanditvÈ ÈhaÑsu “mayaÑ ‘saÑghassa ca cetiyassa ca santakaÑ
acchinditvÈ gahessÈmÈ’ti ÈgatÈ, tumhÈkaÑ pana iminÈ paÔisanthÈrena
mayaÑ pasannÈ, ajja paÔÔhÈya vihÈre dhammikÈrakkhÈ 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 saÑghasantakaÑ corÈnaÑ adÈsÊ”ti. Thero sannipÈtaÑ
kÈrÈpetvÈ Èha “corÈ ‘saÑghassa pakativaÔÔaÒca cetiyasantakaÒca acchinditvÈ
gaÓhissÈmÈ’ti ÈgamiÑsu, atha tesaÑ mayÈ ‘etaÑ 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 kato paÔisanthÈro sukato, codetuÑ na
sÈretuÑ vÈ na labbhati, gÊvÈ vÈ avahÈro vÈ natthÊ”ti. EvaÑ mahÈnisaÑso
paÔisantÈroti sallakkhetvÈ kattabbo paÓÉitena bhikkhunÈti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
BhesajjÈdikaraÓavinicchayakathÈ samattÈ.
______________________________________________________________
1. KaÄambunadiÑ (Ka)

2. PaÓÓasÈkaÒca (SÊ)
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4. ViÒÒattivinicchayakathÈ
21. ViÒÒattÊti yÈcanÈ. TatrÈyaÑ vinicchayo1–m|lacchejjÈya purisaÑ
yÈcituÑ na vaÔÔati, “sahÈyatthÈya kammakaraÓatthÈya purisaÑ dethÈ”ti
yÈcituÑ vaÔÔati, purisena kattabbaÑ hatthakammasa~khÈtaÑ purisattakaraÑ
yÈcituÑ vaÔÔatiyeva. HatthakammaÒhi kiÒci vatthu na hoti, tasmÈ taÑ
ÔhapetvÈ migalluddakamacchabandhanakÈdÊnaÑ sakakammaÑ avasesaÑ
sabbaÑ kappiyaÑ. “KiÑ bhante ÈgatÈttha kena kammenÈ”ti pucchite vÈ
apucchite vÈ yÈcituÑ vaÔÔati, viÒÒattipaccayÈ doso natthi. MigaluddakÈdayo
pana sakakammaÑ na yÈcitabbÈ, “hatthakammaÑ dethÈ”ti aniyametvÈpi na
yÈcitabbÈ. EvaÑ yÈcitÈ hi te “sÈdhu bhante”ti bhikkh| uyyojetvÈ migepi
mÈretvÈ ÈhareyyuÑ. NiyametvÈ pana “vihÈre kiÒci kattabbaÑ atthi, tattha
hatthakammaÑ dethÈ”ti yÈcitabbÈ, phÈlana~galÈdÊni upakaraÓÈni gahetvÈ
kasituÑ vÈ vapituÑ vÈ lÈyituÑ vÈ gacchantaÑ sakakiccapasutampi
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 re2 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 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.
Eteneva upÈyena 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.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 148 piÔÔhÈdÊsu.
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22. Na kevalaÒca pÈsÈdaÑ kÈretukÈmena, maÒcapÊÔhapattaparissÈvanadhamakaraÓacÊvarÈdÊni kÈrÈpetukÈmenapi 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 vaÔÔati.
23. Bhikkh| pageva piÓÉÈya caritvÈ ÈsanasÈlaÑ gantvÈ ÈsanaÑ
apassantÈ tiÔÔhanti. Tatra 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 gÊvÈ.
AttharaÓakojavakÈdÊsupi eseva nayo.
MakkhikÈ bahukÈ honti, “makkhikabÊjaniÑ ÈharathÈ”ti vattabbaÑ,
pucimandasÈkhÈdÊni Èharanti, kappiyaÑ kÈrÈpetvÈ paÔiggahetabbÈni.
ŒsanasÈlÈyaÑ udakabhÈjanaÑ rittaÑ hoti, “dhamakaraÓaÑ gaÓhÈhÊ”ti na
vattabbaÑ. DhamakaraÓaÒhi rittabhÈjane pakkhipanto bhindeyya, “nadiÑ vÈ
taÄÈkaÑ vÈ gantvÈ udakaÑ ÈharÈ”ti pana vattuÑ vaÔÔati, “gehato ÈharÈ”ti
neva vattuÑ vaÔÔati, na ÈhaÔaÑ paribhuÒjituÑ. ŒsanasÈlÈya vÈ araÒÒe vÈ
bhattakiccaÑ karontehi1 tattha jÈtakaÑ anajjhÈvutthakaÑ yaÑ kiÒci
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 purisattakare nayo.
______________________________________________________________
1. Karonto hi (SÊ)
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24. GoÓaÑ pana aÒÒÈtaka-appavÈritaÔÔhÈnato ÈharÈpetuÑ na vaÔÔati,
ÈharÈpentassa dukkaÔaÑ. ©ÈtakapavÈritaÔÔhÈnatopi m|lacchejjÈya yÈcituÑ
na vaÔÔati, tÈvakÈlikanayena sabbattha vaÔÔati. EvaÑ ÈharÈpitaÒca goÓaÑ
rakkhitvÈ jaggitvÈ sÈmikÈ paÔicchÈpetabbÈ. 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 vattabbÈ.
25. “SakaÔaÑ dethÈ”tipi aÒÒÈtaka-appavÈrite vattuÑ na vaÔÔati, viÒÒatti
eva hoti, dukkaÔaÑ Èpajjati. ©ÈtakapavÈritaÔÔhÈne pana vaÔÔati, tÈvakÈlikaÑ
vaÔÔati, kammaÑ pana 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 valli-ÈdÊsu viÒÒatti hoti, na tato oraÑ.
26. AnajjhÈvutthakaÑ pana yaÑ kiÒci ÈharÈpetuÑ vaÔÔati.
RakkhitagopitaÔÔhÈneyeva hi viÒÒatti nÈma vuccati. SÈ dvÊsu paccayesu
sabbena sabbaÑ na vaÔÔati. SenÈsanapaccaye pana “ÈhÈra dehÊ”ti
viÒÒattimattameva na vaÔÔati, parikathobhÈsanimittakammÈni vaÔÔanti. Tattha
uposathÈgÈraÑ vÈ bhojanasÈlaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ kiÒci 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.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
ViÒÒattivinicchayakathÈ samattÈ.
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5. Kulasa~gahavinicchayakathÈ

27. Kulasa~gahoti pupphaphalÈdÊhi kulÈnaÑ sa~gaho kulasa~gaho.
TatrÈyaÑ vinicchayo1–kulasa~gahatthÈya mÈlÈvacchÈdÊni ropetuÑ vÈ
ropÈpetuÑ vÈ siÒcituÑ vÈ siÒcÈpetuÑ vÈ pupphÈni ocinituÑ vÈ ocinÈpetuÑ
vÈ ganthituÑ vÈ ganthÈpetuÑ vÈ na vaÔÔati. Tattha akappiyavohÈro
kappiyavohÈro pariyÈyo obhÈso nimittakammanti imÈni paÒca jÈnitabbÈni.
28. Tattha akappiyavohÈro nÈma allaharitÈnaÑ koÔÔanaÑ koÔÔÈpanaÑ,
ÈvÈÔassa khaÓanaÑ khaÓÈpanaÑ, mÈlÈvacchassa ropanaÑ ropÈpanaÑ, ÈÄiyÈ
bandhanaÑ bandhÈpanaÑ, udakassa secanaÑ secÈpanaÑ, mÈtikÈya
sammukhakaraÓaÑ, kappiya-udakasiÒcanaÑ,
hatthapÈdamukhadhovananahÈnodakasiÒcanaÑ. KappiyavohÈro nÈma
“imaÑ rukkhaÑ jÈna, imaÑ ÈvÈÔaÑ jÈna, imaÑ mÈlÈvacchaÑ jÈna, ettha
udakaÑ jÈnÈ”ti-ÈdivacanaÑ sukkhamÈtikÈya ujukaraÓaÒca. PariyÈyo nÈma
“paÓÉitena mÈlÈvacchÈdayo ropÈpetabbÈ, na cirasseva upakÈraya
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.
29. ImÈni paÒcapi kulasa~gahatthÈya ropanaropÈpanÈdÊsu 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 vanatthÈya
chÈyatthÈya ca akappiyavohÈramattameva na vaÔÔati, sesaÑ vaÔÔati. Na
kevalaÒca sesaÑ, yaÑ kiÒci mÈtikampi ujuÑ kÈtuÑ kappiya-udakaÑ
siÒcituÑ nahÈnakoÔÔhakaÑ katvÈ nahÈyituÑ hatthapÈdamukhadhovanaudakÈni ca tattha chaÉÉetumpi vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ pana KurundiyaÒca
“kappiyapathaviyaÑ sayaÑ ropetumpi vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. ŒrÈmÈdi-atthÈya
pana ropitassa vÈ ropÈpitassa vÈ phalaÑ paribhuÒjitumpi vaÔÔati.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 200 piÔÔhÈdÊsu.
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30. AyaÑ pana Èdito paÔÔhÈya vitthÈrena Èpattivinicchayo–
kulad|sanatthÈya akappiyapathaviyaÑ mÈlÈvacchaÑ ropentassa
pÈcittiyaÒceva dukkaÔaÒca, tathÈ akappiyavohÈrena ropÈpentassa.
KappiyapathaviyaÑ ropanepi ropÈpanepi dukkaÔameva. UbhayatrÈpi sakiÑ
ÈÓattiyÈ bah|nampi ropane ekameva sapÈcittiyadukkaÔaÑ vÈ
suddhadukkaÔaÑ vÈ hoti. ParibhogatthÈya kappiyabh|miyaÑ vÈ
akappiyabh|miyaÑ vÈ kappiyavohÈrena ropÈpane anÈpatti. ŒrÈmÈdiatthÈyapi akappiyapathaviyaÑ ropentassa vÈ akappiyavacanena
ropÈpentassa vÈ pÈcittiyaÑ. AyaÑ pana nayo MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ na
suÔÔhu vibhatto, MahÈpaccariyaÑ pana vibhattoti.
SiÒcanasiÒcÈpane pana akappiya-udakena sabbattha pÈcittiyaÑ,
kulad|sanaparibhogatthÈya dukkaÔampi. Kappiyena tesaÑyeva dvinnaÑ
atthÈya dukkaÔaÑ, paribhogatthÈya cettha kappiyavohÈrena siÒcÈpane
anÈpatti. ŒpattiÔÔhÈne pana dhÈrÈvacchedavasena payogabahulatÈya ca
ÈpattibahulatÈ veditabbÈ.
Kulasa~gahatthÈya ocinane pupphagaÓanÈya dukkaÔapÈcittiyÈni,
aÒÒattha pÈcittiyÈneva. Bah|ni pana pupphÈni ekapayogena ocinanto
payogavasena kÈretabbo. OcinÈpane kulad|sanatthÈya sakiÑ ÈÓatto
bahumpi ocinÈti, ekameva sapÈcittiyadukkaÔaÑ, aÒÒatra pÈcittiyameva.
31. GanthanaganthÈpanesu pana sabbÈpi cha pupphavikatiyo
veditabbÈ–ganthimaÑ gopphimaÑ vedhimaÑ veÔhimaÑ p|rimaÑ
vÈyimanti. Tattha ganthimaÑ nÈma sadaÓÉakesu vÈ uppalapadumÈdÊsu
aÒÒesu vÈ dÊghavaÓÔesu pupphesu daÔÔhabbaÑ. DaÓÉakena vÈ 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 vikiriyanti, tathÈ
karohÊ”ti-ÈdinÈ pana kappiyavacanena kÈrÈpetuÑ vaÔÔati.
GopphimaÑ nÈma suttena vÈ vÈkÈdÊhi vÈ vassikapupphÈdÊnaÑ
ekatovaÓÔika-ubhatovaÓÔikamÈlÈvasena gopphanaÑ, vÈkaÑ vÈ rajjuÑ vÈ
diguÓaÑ katvÈ kattha avaÓÔakÈni nÊpapupphÈdÊni2 pavesetvÈ paÔipÈÔiyÈ
bandhanti, etampi gopphimameva. SabbaÑ purimanayeneva na vaÔÔati.
______________________________________________________________
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VedhimaÑ nÈma savaÓÔakÈni vassikapupphÈdÊni vaÓÔe, avaÓÔakÈni
vakulapupphÈdÊni attano chiddesu s|citÈlahÊrÈdÊhi vinivijjhitvÈ Èvunanti,
etaÑ vedhimaÑ nÈma. TaÑ purimanayeneva na vaÔÔati. Keci pana
kadalikkhandhamhi kaÓÔake vÈ tÈlahÊrÈdÊni vÈ pavesetvÈ tattha pupphÈni
vinivijjhitvÈ Ôhapenti, keci kaÓÔakasÈkhÈsu, keci
pupphachattapupphak|ÔÈgÈrakaraÓatthaÑ chatte ca bhittiyaÒca pavesetvÈ
ÔhapitakaÓÔakesu, keci dhammÈsanavitÈne baddhakaÓÔakesu, keci
kaÓikÈrapupphÈdÊni salÈkÈhi vijjhanti, chattÈdhichattaÑ viya karonti, taÑ
ati-oÄÈrikameva. PupphavijjhanatthaÑ pana dhammÈsanavitÈne kaÓÔakampi
bandhituÑ kaÓÔakÈdÊhi vÈ ekapupphampi vijjhituÑ puppheyeva vÈ pupphaÑ
pavesetuÑ na vaÔÔati.
JÈlavitÈnavedikanÈgadantakapupphapaÔicchakatÈlapaÓÓaguÄakÈdÊnaÑ pana
chiddesu asokapiÓÉiyÈ vÈ antaresu pupphÈni pavesetuÑ na doso. Na hetaÑ
vedhimaÑ hoti. Dhammarajjuyampi eseva nayo.
VeÔhimaÑ nÈma pupphadÈmapupphahatthakesu daÔÔhabbaÑ. Keci hi
matthakadÈmaÑ karontÈ heÔÔhÈ ghaÔakÈkÈraÑ dassetuÑ pupphehi veÔhenti,
keci aÔÔha aÔÔha vÈ dasa dasa vÈ uppalapupphÈdÊni suttena vÈ vÈkena vÈ
daÓÉakesu bandhitvÈ uppalahatthake vÈ padumahatthake vÈ karonti, taÑ
sabbaÑ purimanayeneva na vaÔÔati. SÈmaÓerehi uppÈÔetvÈ thale ÔhapitauppalÈdÊni kÈsÈvena bhaÓÉikampi bandhituÑ na vaÔÔati. TesaÑyeva pana
vÈkena vÈ daÓÉakena vÈ bandhituÑ aÑsabhaÓÉikaÑ vÈ kÈtuÑ vaÔÔati.
AÑsabhaÓÉikaÑ nÈma khandhe ÔhapitakÈsÈvassa ubho ante ÈharitvÈ
bhaÓÉikaÑ1 katvÈ tasmiÑ pasibbake viya pupphÈni pakkhipanti, ayaÑ
vuccati aÑsabhaÓÉikÈ, etaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. DaÓÉakehi paduminipaÓÓaÑ
vijjhitvÈ uppalÈdÊni paÓÓena veÔhetvÈ gaÓhanti, tatrÈpi pupphÈnaÑ upari
paduminipaÓÓameva bandhituÑ vaÔÔati, heÔÔhÈ daÓÉakaÑ2 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, ettÈvatÈ p|rimaÑ nÈma hoti, ko pana pÈdo
anekakkhattuÑ parikkhipantassa. NÈgadantakantarehi3 pavesetvÈ haranto
olambakaÑ katvÈ puna nÈgadantakaÑ parikkhipati, etampi p|rimaÑ nÈma.
______________________________________________________________
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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 mÈlÈguÓaÑ ekavÈraÑ haritvÈ
parikkhipitvÈ puna itarassa bhikkhuno dÈtuÑ vaÔÔati, tenapi tatheva kÈtuÑ
aÔÔati.
VÈyimaÑ nÈma pupphajÈlapupphapaÔapupphar|pesu daÔÔhabbaÑ.
Cetiye pupphajÈlaÑ karontassa ekamekamhi jÈlachiddake dukkaÔaÑ.
BhittichattabodhitthambhÈdÊsupi 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 kaÄambakena aÉÉhacandakena
saddhiÑ aÔÔha pupphavikatiyo vuttÈ.
32. Tattha kaÄambakoti 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 pupphadÈmameva,
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.
Yo haritvÈ vÈ harÈpetvÈ vÈ pakkositvÈ vÈ pakkosÈpetvÈ vÈ sayaÑ vÈ
upagatÈnaÑ yaÑ kiÒci attano santakaÑ pupphaÑ kulasa~gahatthÈya deti,
tassa dukkaÔaÑ, parasantakaÑ deti, dukkaÔameva. Theyyacittena deti,
bhaÓÉagghena kÈretabbo. Esa nayo saÑghikepi. AyaÑ pana viseso–
senÈsanatthÈya niyamitaÑ issaravatÈya dadato thullaccayanti.
33. PupphaÑ nÈma kassa dÈtuÑ vaÔÔati, kassa na vaÔÔatÊti? MÈtÈpit|naÑ
tÈva haritvÈpi harÈpetvÈpi pakkositvÈpi pakkosÈpetvÈpi dÈtuÑ
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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 pupphabhÈjanakÈle
sampattÈnaÑ sÈmaÓerÈnaÑ upaÉÉhabhÈgaÑ dÈtuÑ vaÔÔati. KurundiyaÑ
pana “sampattagihÊnaÑ upaÉÉhabhÈgaÑ”, MahÈpaccariyaÑ “c|ÄakaÑ1
dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. Asammatena apaloketvÈ dÈtabbaÑ.
ŒcariyupajjhÈyesu sagÈravÈ sÈmaÓerÈ bah|ni pupphÈni ÈharitvÈ rÈsiÑ katvÈ
Ôhapenti, therÈ pÈtova sampattÈnaÑ saddhivihÈrikÈdÊnaÑ upÈsakÈdÊnaÑ 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 pupphÈni bah|ni, 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.
34. 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,
ÒÈtisÈmaÓerÈnaÑyeva ocinitvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. AÒÒÈtake ukkhipitvÈ
rukkhasÈkhÈya Ôhapenti, na orohitvÈ palÈyitabbaÑ, ocinitvÈ dÈtuÑ
______________________________________________________________
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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.
35. Phalampi attano santakaÑ vuttanayeneva mÈtÈpit|naÒca
sesaÒÈtÊnaÒca dÈtuÑ vaÔÔati. Kulasa~gahatthÈya pana dentassa
vuttanayeneva attano santake parasantake saÑghike senÈsanatthÈya niyamite
ca dukkaÔÈdÊni veditabbÈni. Attano santakaÑyeva gilÈnamanussÈnaÑ vÈ
sampatta-issarÈnaÑ vÈ khÊÓaparibbayÈnaÑ vÈ dÈtuÑ vaÔÔati, phaladÈnaÑ na
hoti. PhalabhÈjakenapi 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
gaÓhathÈ”ti evaÑ pana na vattabbaÑ. Attano santakaÑ sirÊsacuÓÓaÑ vÈ
aÒÒaÑ vÈ yaÑ kiÒci kasÈvaÑ kulasa~gahatthÈya deti, dukkaÔaÑ.
ParasantakÈdÊsupi vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. AyaÑ pana
viseso–saÑghassa rakkhitagopitÈpi rukkhachalli1 garubhaÓÉamevÈti.
MattikadantakaÔÔhaveÄupaÓÓesupi garubhaÓÉ|pagaÑ ÒatvÈ cuÓÓe
vuttanayeneva vinicchayo veditabbo.
36. Ja~ghapesaniyanti gihÊnaÑ d|teyyaÑ sÈsanaharaÓakammaÑ
vuccati, taÑ na kÈtabbaÑ. GihÊnaÒhi sÈsanaÑ gahetvÈ gacchantassa pade
pade dukkaÔaÑ. TaÑ kammaÑ nissÈya laddhabhojanaÑ bhuÒjantassapi
ajjhohÈre ajjhohÈre dukkaÔaÑ. PaÔhamaÑ sÈsanaÑ aggahetvÈpi pacchÈ
“ayaÑ dÈni so gÈmo, handa naÑ sÈsanaÑ ÈrocemÊ”ti maggÈ
okkamantassapi 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
______________________________________________________________
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veyyÈvaccakarassa sÈsanaÑ harituÑ vaÔÔati, gihÊnaÒca kappiyasÈsanaÑ,
tasmÈ “mama vacanena Bhagavato pÈde vandathÈ”ti vÈ “cetiyaÑ paÔimaÑ
bodhiÑ saÑghattheraÑ vandathÈ”ti vÈ “cetiye gandhap|jaÑ karothÈ”ti vÈ
“pupphap|jaÑ karothÈ”ti vÈ “bhikkh| sannipÈtetha, dÈnaÑ dassÈma,
dhammaÑ desÈpayissÈmÈ”ti vÈ Êdisesu sÈsanesu kukkuccaÑ na kÈtabbaÑ.
KappiyasÈsanÈni hi etÈni, na gihÊnaÑ gihikammapaÔisaÑyuttÈnÊti. Imehi
pana aÔÔhahi kulad|sakakammehi uppannapaccayÈ paÒcannampi
sahadhammikÈnaÑ na kappanti. Abh|tÈrocanar|piyasaÑvohÈrehi
uppannapaccayasadisÈva honti.
PabbÈjanÊyakammakato pana yasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ
kulad|sakakammaÑ kataÑ, yasmiÒca vihÈre vasati, neva tasmiÑ gÈme vÈ
nigame vÈ carituÑ labhati, na vihÈre vasituÑ. PaÔippassaddhakammenapi ca
tena yesu kulesu pubbe kulad|sakakammaÑ kataÑ, tato uppannapaccayÈ na
gahetabbÈ, Èsavakkhayapattenapi 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.
YasmÈ ca pucchitapaÒhe doso natthi, tasmÈ aÒÒampi bhikkhuÑ pubbaÓhe
vÈ sÈyanhe vÈ antaragharaÑ paviÔÔhaÑ 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.
37. “Na ca bhikkhave paÓidhÈya araÒÒe vatthabbaÑ, yo vaseyya, Èpatti
dukkaÔassa. Na ca bhikkhave paÓidhÈya piÓÉÈya caritabbaÑ -pa- na ca
bhikkhave paÓidhÈya ca~kamitabbaÑ -pa- na ca bhikkhave paÓidhÈya
ÔhÈtabbaÑ -pa- na ca bhikkhave paÓidhÈya nisÊditabbaÑ -pa- na ca
bhikkhave paÓidhÈya seyyÈ kappetabbÈ, yo kappeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1
vuttattÈ “evaÑ2 araÒÒe vasantaÑ maÑ jano arahatte vÈ sekkhabh|miyaÑ vÈ
sambhÈvessati, tato lokassa sakkato bhavissÈmi garukato mÈnito p|jito”ti
evaÑ patthanaÑ katvÈ araÒÒe na vasitabbaÑ. EvaÑ paÓidhÈya “araÒÒe
vasissÈmÊ”ti
______________________________________________________________
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gacchantassa padavÈre padavÈre dukkaÔaÑ, tathÈ araÒÒe
kuÔikaraÓaca~kamananisÊdananivÈsanapÈrupanÈdÊsu sabbakiccesu payoge
payoge dukkaÔaÑ, tasmÈ evaÑ araÒÒe na vasitabbaÑ. EvaÑ vasanto hi
sambhÈvanaÑ labhatu vÈ mÈ vÈ, dukkaÔaÑ Èpajjati. Yo pana
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| sabrahmacÈrÊ gÈmantaÑ hitvÈ ÈraÒÒakÈ
bhavissantÊ”ti vÈ evaÑ anavajjavÈsaÑ vasitukÈmo hoti, teneva vasitabbaÑ.
PiÓÉÈya carantassapi “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|naÑ. Ca~kamanÈdÊsupi eseva nayo.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
Kulasa~gahavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
6. MacchamaÑsavinicchayakathÈ
38. MacchamaÑsesu pana macchaggahaÓena sabbampi jalajaÑ vuttaÑ.
Tattha akappiyaÑ nÈma natthi. MaÑsesu pana manussahatthi-assasunakhaahisÊhabyagghadÊpi-acchataracchÈnaÑ vasena dasa maÑsÈni akappiyÈni.
Tattha manussamaÑse thullaccayaÑ, sesesu dukkaÔaÑ. Iti imesaÑ
manussÈdÊnaÑ dasannaÑ maÑsampi aÔÔhipi lohitampi cammampi lomampi
sabbaÑ na vaÔÔati. VasÈsu pana ekÈ manussavasÈva na vaÔÔati. KhÊrÈdÊsu
akappiyaÑ nÈma natthi. Imesu pana akappiyamaÑsesu aÔÔhi-ÈdÊsu vÈ yaÑ
kiÒci ÒatvÈ vÈ aÒatvÈ vÈ khÈdantassa Èpattiyeva. YadÈ jÈnÈti, tadÈ
desetabbÈ. “ApucchitvÈva khÈdissÈmÊ”ti gaÓhato paÔiggahaÓepi dukkaÔaÑ,
“pucchitvÈ khÈdissÈmÊ”ti
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gaÓhato anÈpatti. UddissakataÑ pana jÈnitvÈ khÈdantasseva Èpatti, pacchÈ
jÈnanto ÈpattiyÈ na kÈretabbo1.
Tattha2 uddissakataÑ nÈma bhikkh|naÑ atthÈya vadhitvÈ sampÈditaÑ
macchamaÑsaÑ. Ubhayampi hi uddissakataÑ na vaÔÔati. Tampi adiÔÔhaÑ
asutaÑ aparisa~kitaÑ vaÔÔati. TikoÔiparisuddhaÒhi macchamaÑsaÑ
BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ adiÔÔhaÑ asutaÑ aparisa~kitaÑ. 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
tadubhayavinimuttaparisa~kitaÒca ÒatvÈ tabbipakkhato jÈnitabbaÑ. KathaÑ?
Idha bhikkh| passanti manusse jÈlavÈgurÈdÊhatthe gÈmato vÈ nikkhamante
araÒÒe vÈ vicarante. Dutiyadivase ca nesaÑ taÑ gÈmaÑ piÓÉÈya
paviÔÔhÈnaÑ samacchamaÑsaÑ piÓÉapÈtaÑ abhiharanti. Te tena diÔÔhena
parisa~kanti “bhikkh|naÑ nu kho atthÈya katan”ti, idaÑ diÔÔhaparisa~kitaÑ,
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
vÈ atthÈya katan”ti vadanti, kappati.
Na heva kho bhikkh| passanti, apica kho suÓanti “manussÈ kira
jÈlavÈgurÈdihatthÈ gÈmato vÈ nikkhamanti, araÒÒe vÈ vicarantÊ”ti.
Dutiyadivase ca tesaÑ taÑ gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhÈnaÑ samacchamaÑsaÑ
piÓÉapÈtaÑ abhiharanti. Te tena sutena parisa~kanti “bhikkh|naÑ nu kho
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 vÈ atthÈya katan”ti
vadanti, kappati.
Na heva kho pana bhikkh| passanti na suÓanti, apica kho tesaÑ taÑ
gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhÈnaÑ pattaÑ gahetvÈ samacchamaÑsaÑ piÓÉapÈtaÑ
abhisa~kharitvÈ abhiharanti. Te parisa~kanti “bhikkh|naÑ nu kho atthÈya
katan”ti, idaÑ tadubhayavinimuttaparisa~kitaÑ nÈma, etampi gahetuÑ na
vaÔÔati. YaÑ evaÑ aparisa~kitaÑ, taÑ vaÔÔati. Sace pana te manussÈ “kasmÈ
bhante na gaÓhathÈ”ti
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 376 piÔÔhe.
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pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “nayidaÑ bhante bhikkh|naÑ atthÈya kataÑ,
amhehi attano atthÈya vÈ rÈjayuttÈdÊnaÑ vÈ atthÈya 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.
39. Sace pana ekasmiÑ vihÈre bhikkh|naÑ uddissakataÑ hoti, te ca
attano atthÈya katabhÈvaÑ na jÈnanti, aÒÒe jÈnanti. Ye jÈnanti, tesaÑ na
vaÔÔati, itaresaÑ pana 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. Sabbe na jÈnanti,
sabbesampi vaÔÔati. PaÒcasu hi sahadhammikesu yassa vÈ tassa vÈ atthÈya
uddissakataÑ 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 taÑ tassa saddhÈya paribhuÒjati, kassa ÈpattÊti?
Dvinnampi anÈpatti. YaÒhi uddissa kataÑ, tassa abhuttatÈya anÈpatti,
itarassa ajÈnanatÈya. KappiyamaÑsassa hi paÔiggahaÓe Èpatti natthi,
uddissakataÒca ajÈnitvÈ bhuttassa pacchÈ ÒatvÈ ÈpattidesanÈkiccaÑ nÈma
natthi. AkappiyamaÑsaÑ pana ajÈnitvÈ bhuttena pacchÈ ÒatvÈpi Èpatti
desetabbÈ. UddissakataÒhi ÒatvÈ bhuÒjatova Èpatti, akappiyamaÑsaÑ
ajÈnitvÈ bhuÒjantassapi Èpattiyeva, tasmÈ ÈpattibhÊrukena r|paÑ
sallakkhentenapi pucchitvÈva maÑsaÑ paÔiggahetabbaÑ. ParibhogakÈle
“pucchitvÈ paribhuÒjissÈmÊ”ti vÈ gahetvÈ pucchitvÈva paribhuÒjitabbaÑ.
KasmÈ? DuviÒÒeyyattÈ. AcchamaÑsampi hi s|karamaÑsasadisaÑ hoti,
dÊpimaÑsÈdÊni ca migamaÑsÈdisadisÈni, tasmÈ pucchitvÈ gahaÓameva
vattanti vadanti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
MacchamaÑsavinicchayakathÈ samattÈ.
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7. AnÈmÈsavinicchayakathÈ

40. AnÈmÈsanti na parÈmasitabbaÑ. TatrÈyaÑ vinicchayo1–yasmÈ
mÈtÈ vÈ hotu dhÊtÈ vÈ bhaginÊ vÈ, itthÊ nÈma sabbÈpi brahmacariyassa
pÈribanthikÈva2 anÈmÈsÈ ca, 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, “ettha
gaÓhÈhÊ”ti pana na vattabbÈ. Gahite “parikkhÈraÑ kaÉÉhÈmÊ”ti kaÉÉhantena
gantabbaÑ. Sace pana bhÈyati, purato purato gantvÈ “mÈ bhÈyÊ”ti
samassÈsetabbÈ. Sace bhÈyamÈnÈ3 puttassa sahasÈ khandhe vÈ abhiruhati,
hatthe vÈ gaÓhÈti, na “apehi mahallike”ti niddhunitabbÈ, thalaÑ pÈpetabbÈ.
Kaddame laggÈyapi k|pe patitÈyapi eseva nayo. TatrÈpi hi yottaÑ vÈ
vatthaÑ vÈ pakkhipitvÈ hatthena gahitabhÈvaÑ ÒatvÈ uddharitabbÈ, na tveva
ÈmasitabbÈ.
Na kevalaÒca mÈtugÈmassa sarÊrameva anÈmÈsaÑ,
nivÈsanapÈrupanampi ÈbharaÓabhaÓÉampi antamaso tiÓaÓÉupakaÑ vÈ
tÈlapaÓÓamuddikaÑ vÈ upÈdÈya anÈmÈsameva. TaÒca kho
nivÈsanapÈvuraÓaÑ piÄandhanatthÈya Ôhapitameva. Sace pana nivÈsanaÑ vÈ
pÈrupanaÑ vÈ parivattetvÈ cÊvaratthÈya pÈdam|le Ôhapeti, vaÔÔati.
ŒbharaÓabhaÓÉesu pana sÊsapasÈdhanadantas|ci-ÈdikappiyabhaÓÉaÑ “imaÑ
bhante tumhÈkaÑ dema, gaÓhathÈ”ti dÊyamÈnaÑ sipÈÔikÈs|ci-ÈdiupakaraÓatthÈya gahetabbaÑ. SuvaÓÓarajatamuttÈdimayaÑ pana
anÈmÈsameva, dÊyamÈnampi 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.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 128 piÔÔhÈdÊsu.
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41. YathÈ ca itthir|pakaÑ, evaÑ sattavidhaÑ dhaÒÒampi anÈmÈsameva.
TasmÈ khettamajjhena gacchantena 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 ÈsanasÈlÈya dhaÒÒaÑ
Èkiranti, sace sakkÈ hoti harÈpetuÑ, harÈpetabbaÑ. No ce, ekamantaÑ
dhaÒÒaÑ amaddantena pÊÔhakaÑ paÒÒapetvÈ nisÊditabbaÑ. Sace okÈso na
hoti, manussÈ dhaÒÒamajjheyeva 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.
42. MuttÈ maÓi veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈÄaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ
lohita~ko masÈragallanti imesu dasasu ratanesu muttÈ adhotÈ aviddhÈ
yathÈjÈtÈva ÈmasituÑ vaÔÔati, sesÈ anÈmÈsÈti vadanti, taÑ na gahetabbaÑ.
MahÈpaccariyaÑ pana “muttÈ dhotÈpi adhotÈpi anÈmÈsÈ, bhaÓÉam|latthÈya
ca sampaÔicchituÑ na vaÔÔati, kuÔÔharogassa bhesajjatthÈya pana vaÔÔatÊ”ti
vuttaÑ, taÑ yuttaÑ. Antamaso jÈtiphalikaÑ upÈdÈya sabbopi
nÊlapÊtÈdivaÓÓabhedo maÓi dhotaviddhavaÔÔito anÈmÈso, yathÈjÈto pana
Èkaramutto pattÈdibhaÓÉam|latthaÑ sampaÔicchituÑ vaÔÔatÊti vuttaÑ, tampi
MahÈpaccariyaÑ paÔikkhittaÑ. PacitvÈ kato kÈcamaÓiyeveko vaÔÔatÊti
vuttaÑ. VeÄuriyepi maÓisadisova vinicchayo.
Sa~kho dhamanasa~kho ca dhotaviddho ca ratanamisso anÈmÈso,
pÈnÊyasa~kho dhotopi adhotopi ÈmÈsova. SesaÒca aÒjanÈdibhesajjatthÈyapi
bhaÓÉam|latthÈya sampaÔicchituÑ vaÔÔati. SilÈ dhotaviddhÈ ratanasaÑyuttÈ
mugga-avaÓÓÈva anÈmÈsÈ, sesÈ satthakanighaÑsanÈdi-atthÈya gaÓhituÑ
vaÔÔati. Ettha ca ratanasaÑyuttÈti suvaÓÓena saddhiÑ yojetvÈ pacitvÈ katÈti
vadanti. PavÈÄaÑ dhotaviddhaÑ anÈmÈsaÑ, sesaÑ ÈmÈsaÒca
bhaÓÉam|latthaÒca sampaÔicchituÑ vaÔÔatÊti vadanti, taÑ na
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gahetabbaÑ. MahÈpaccariyaÑ pana “dhotampi adhotampi sabbaÑ
anÈmÈsaÒca na ca sampaÔicchituÑ vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ, taÑ yuttaÑ.
RajataÒca jÈtar|paÒca katabhaÓÉampi akatabhaÓÉampi sabbena sabbaÑ
bÊjato paÔÔhÈya anÈmÈsaÒca asampaÔicchanÊyaÒca. UttararÈjaputto kira
suvaÓÓacetiyaÑ kÈrÈpetvÈ MahÈpadumattherassa pesesi. Thero “na
kappatÊ”ti paÔikkhipi. Cetiyaghare suvaÓÓapadumasuvaÓÓabubbuÄakÈdÊni
honti, etÈnipi anÈmÈsÈni. CetiyagharagopakÈ pana r|piyachaÉÉakaÔÔhÈne
ÔhitÈ, tasmÈ tesaÑ keÄÈpayituÑ vaÔÔatÊti vuttaÑ. KurundiyaÑ pana tampi
paÔikkhittaÑ, suvaÓÓacetiye kacavarameva harituÑ vaÔÔatÊti ettakameva
anuÒÒÈtaÑ. Œrak|Ôalohampi1 jÈtar|pagatikameva anÈmÈsanti
sabbaÔÔhakathÈsu vuttaÑ. SenÈsanaparibhoge pana sabbopi kappiyo, tasmÈ
jÈtar|parajatamayÈ sabbepi senÈsanaparikkhÈrÈ ÈmÈsÈ, bhikkh|naÑ
dhammavinayavaÓÓanaÔÔhÈne ratanamaÓÉape karonti phalikatthambhe
ratanadÈmapaÔimaÓÉite, tattha sabb|pakaraÓÈni bhikkh|naÑ paÔijaggituÑ
vaÔÔanti. Lohita~ka masÈragallÈ dhotaviddhÈ anÈmÈsÈ, itare ÈmÈsÈ,
bhaÓÉam|latthÈya ca sampaÔicchituÑ vaÔÔatÊti vuttaÑ. MahÈpaccariyaÑ
pana “dhotÈpi adhotÈpi sabbaso anÈmÈsÈ, na ca sampaÔicchituÑ vaÔÔantÊ”ti
paÔikkhttaÑ.
43. SabbaÑ ÈvudhabhaÓÉaÑ anÈmÈsaÑ, bhaÓÉam|latthÈya
dÊyamÈnampi na sampaÔicchitabbaÑ. SatthavaÓijjÈ nÈma na vaÔÔati.
SuddhadhanudaÓÉopi dhanujiyÈpi patodopi tomaropi 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 pana patitaÑ asiÑ vÈ sattiÑ vÈ tomaraÑ vÈ disvÈ
pÈsÈÓena vÈ kenaci vÈ asiÑ bhinditvÈ satthakatthÈya gahetuÑ vaÔÔati.
ItarÈnipi viyojetvÈ kiÒci satthakatthÈya, kiÒci kattaradaÓÉÈdi-atthÈya
gahetuÑ vaÔÔati. “IdaÑ gaÓhathÈ”ti dÊyamÈnaÑ pana vinÈsetvÈ
“kappiyabhaÓÉaÑ karissÈmÊ”ti sabbampi sampaÔicchituÑ vaÔÔati.
______________________________________________________________
1. HÈrak|Ôalohampi (SÊ)
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MacchajÈlapakkhijÈlÈdÊnipi phalakajÈlikÈdÊnipi 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|parodhanivÈraÓaÒhi 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 dantakaÔÔhabhÈjanaÑ karissÈma,
cammaÑ satthakakosakanti evaÑ tassa tassa parikkhÈrassa upakaraÓatthÈya
gahetvÈ tathÈ tathÈ kÈtuÑ vaÔÔati.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
AnÈmÈsavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
8. AdhiÔthÈnavikappanavinicchayakathÈ
44. AdhiÔÔhÈnavikappanesu pana–anujÈnÈmi bhikkhave ticÊvaraÑ
adhiÔÔhÈtuÑ na vikappetuÑ, vassikasÈÔikaÑ vassÈnaÑ cÈtumÈsaÑ
adhiÔÔhÈtuÑ tato paraÑ vikappetuÑ, nisÊdanaÑ adhiÔÔhÈtuÑ na vikappetuÑ,
paccattharaÓaÑ adhiÔÔhÈtuÑ na vikappetuÑ, kaÓÉuppaÔicchÈdiÑ yÈva
ÈbÈdhÈ adhiÔÔhÈtuÑ tato paraÑ vikappetuÑ, mukhapuÒchanacoÄaÑ
adhiÔÔhÈtuÑ na vikappetuÑ, parikkhÈracoÄaÑ adhiÔÔhÈtuÑ na vikappetun”ti1
vacanato ticÊvarÈdiniyÈmeneva adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjitukÈmena “imaÑ
sa~ghÈÔiÑ adhiÔÔhÈmÊ”ti-ÈdinÈ nÈmaÑ vatvÈ adhiÔÔhÈtabbaÑ. Vikappentena
pana nÈmaÑ aggahetvÈva “imaÑ cÊvaraÑ tuyhaÑ
______________________________________________________________
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vikappemÊ”ti vatvÈ vikappetabbaÑ. Tattha1 ticÊvaraÑ adhiÔÔhahantena
rajitvÈ kappabinduÑ datvÈ pamÈÓayuttameva adhiÔÔhÈtabbaÑ. Assa
pamÈÓaÑ ukkaÔÔhaparicchedena SugatacÊvarato |nakaÑ vaÔÔati,
lÈmakaparicchedena sa~ghÈÔiyÈ uttarÈsa~gassa ca dÊghato muÔÔhipaÒcakaÑ,
tiriyaÑ muÔÔhittikaÑ pamÈÓaÑ vaÔÔati. AntaravÈsako dÊghaso
muÔÔhipaÒcako, tiriyaÑ dvihatthopi vaÔÔati. PÈrupanenapi hi sakkÈ nÈbhiÑ2
paÔicchÈdetunti. VuttappamÈÓato pana atirekaÒca |nakaÒca
“parikkhÈracoÄakan”ti adhiÔÔhÈtabbaÑ.
Tattha yasmÈ “dve cÊvarassa adhiÔÔhÈnÈ kÈyena vÈ adhiÔÔheti, vÈcÈya vÈ
adhiÔÔhetÊ”ti3 vuttaÑ, tasmÈ purÈÓasa~ghÈÔiÑ “imaÑ sa~ghÈÔiÑ
paccuddharÈmÊ”ti paccuddharitvÈ navaÑ sa~ghÈÔiÑ 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
sibbantena puna adhiÔÔhÈtabbaÑ. 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 ‘adhiÔÔhÈtabban’ti vuttaÑ, tasmÈ vaÔÔatÊ”ti. MahÈpaccariyampi
vuttaÑ “parikkhÈracoÄaÑ nÈma pÈÔekkaÑ nidhÈnamukhametaÑ. TicÊvaraÑ
‘parikkhÈracoÄan’ti adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔati, UdositasikkhÈpade4
pana ticÊvaraÑ adhiÔÔhahitvÈ
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 226 piÔÔhÈdÊsu.
3. Vi 5. 214 piÔÔhe.

2. NÈbhi (?)
4. Vi 1. 298 piÔthe.
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pariharantassa parihÈro vutto”ti. Ubhatovibha~gabhÈÓako PuÓÓavÈlikavÈsÊ
MahÈtissattheropi kirÈha “mayaÑ pubbe mahÈtherÈnaÑ assumhÈ
‘araÒÒavÈsino bhikkh| rukkhasusirÈdÊsu cÊvaraÑ ÔhapetvÈ padhÈnaÑ
padahanatthÈya gacchanti, sÈmantavihÈre dhammassavanatthÈya gatÈnaÒca
tesaÑ s|riye uÔÔhite sÈmaÓerÈ vÈ daharabhikkh| vÈ pattacÊvaraÑ gahetvÈ
gacchanti, tasmÈ sukhaparibhogatthaÑ ticÊvaraÑ parikkhÈracoÄaÑ
adhiÔÔhÈtuÑ vaÔÔatÊ’ti”. MahÈpaccariyampi vuttaÑ “pubbe ÈraÒÒikÈ bhikkh|
abaddhasÊmÈya dupparihÈranti ticÊvaraÑ parikkhÈracoÄameva adhiÔÔhahitvÈ
paribhuÒjiÑs|”ti.
45. VassikasÈÔikÈ anatirittappamÈÓÈ nÈmaÑ gahetvÈ vuttanayeneva
cattÈro vattanayeneva 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. KaÓÉuppaÔicchÈdi yÈva ÈbÈdho atthi, tÈva pamÈÓikÈ adhiÔÔhÈtabbÈ.
ŒbÈdhe v|pasante paccuddharitvÈ vikappetabbÈ, ekÈva vaÔÔati.
MukhapuÒchanacoÄaÑ adhiÔÔhÈtabbameva, yÈva ekaÑ dhovÊyati, tÈva
aÒÒaÑ paribhogatthÈya icchitabbanti dvepi vaÔÔanti. Apare pana therÈ
“nidhÈnamukhametaÑ, bah|nipi vaÔÔantÊ”ti vadanti. ParikkhÈracoÄe gaÓanÈ
natthi, yattakaÑ icchati, tattakaÑ adhiÔÔhÈtabbameva. ThavikÈpi
parissÈvanampi vikappan|pagapacchimacÊvarappamÈÓaÑ
“parikkhÈracoÄan”ti adhiÔÔhÈtabbameva. Tassa pamÈÓaÑ dÊghato dve
vidatthiyo tiriyaÑ vidatthi, taÑ pana dÊghato vaÉÉhakÊhatthappamÈÓaÑ,
vitthÈrato tato upaÉÉhappamÈÓaÑ hoti. TatrÈyaÑ PÈÄi “anujÈnÈmi
bhikkhave ÈyÈmena aÔÔha~gulaÑ Sugata~gulena catura~gulavitthataÑ
pacchimaÑ cÊvaraÑ vikappetun”ti1. Bah|nipi ekato katvÈ “kumÈni cÊvarÈni
parikkhÈracoÄÈni adhiÔÔhÈmÊ”ti adhiÔÔhÈtumpi vaÔÔatiyeva.
BhesajjanavakammamÈtÈpitu-ÈdÊnaÑ atthÈya Ôhapentena anadhiÔÔhitepi
natthi Èpatti. MaÒcabhisi pÊÔhabhisi bimbohanaÑ pÈvÈro kojavoti etesu pana
senÈsanaparikkhÈratthÈya dinnapaccattharaÓe ca adhiÔÔhÈnakiccaÑ
natthiyeva.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 412 piÔÔhe.
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Sace pana1 ÒÈtakapavÈritaÔÔhÈnato suttaÑ labhitvÈ ÒÈtakapavÈriteneva
tantavÈyena aÒÒena vÈ m|laÑ datvÈ cÊvaraÑ vÈyÈpeti, vÈyÈpanapaccayÈ
anÈpatti. DasÈhÈtikkamanapaccayÈ pana ÈpattiÑ rakkhantena
vikappanupagappamÈÓamatte vÊte tante ÔhitaÑyeva adhiÔÔhÈtabbaÑ.
DasÈhÈtikkamena niÔÔhÈpiyamÈnaÒhi nissaggiyaÑ bhaveyyÈti. ©ÈtakÈdÊhi
tantaÑ ÈropÈpetvÈ “tumhÈkaÑ bhante idaÑ 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 paÔÔhÈya 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 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.
46. AdhiÔÔhitacÊvaraÑ2 pana paribhuÒjato kathaÑ adhiÔÔhÈnaÑ
vijahatÊti? AÒÒassa dÈnena acchinditvÈ gahaÓena vissÈsaggÈhena
hÊnÈyÈvattanena sikkhÈpaccakkhÈnena kÈlakiriyÈya li~gaparivattanena
paccuddharaÓena chiddabhÈvenÈti imehi navahi kÈraÓehi vijahati. Tattha
purimehi
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 304 piÔthÈdÊsu.

2. Vi-®Ôha 2. 227 piÔÔhÈdÊsu.
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aÔÔhahi sabbacÊvarÈni adhiÔÔhÈnaÑ vijahanti, chiddabhÈvena pana
ticÊvarasseva sabbaÔÔhakathÈsu adhiÔÔhÈnavijahanaÑ vuttaÑ, taÒca
nakhapiÔÔhippamÈÓena chiddena. Tattha nakhapiÔÔhippamÈÓaÑ
kaniÔÔha~gulinakhavasena veditabbaÑ, chiddaÒca vinividdhachiddameva.
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,
antaravÈsakassa pana dÊghantato vidatthippamÈÓasseva, tiriyantato
catura~gulappamÈÓassa padesassa orato chiddaÑ adhiÔÔhÈnaÑ bhindati,
parato na bhindati, tasmÈ jÈte chidde ticÊvaraÑ atirekacÊvaraÔÔhÈne tiÔÔhati,
s|cikammaÑ katvÈ puna adhiÔÔhÈtabbaÑ. 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 kÈrÈpentassapi adhiÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhÈnamevÈti. AyaÑ tÈva
adhiÔÔhÈne vinicchayo.
47. Vikappane pana dve vikappanÈ sammukhÈvikappanÈ
parammukhÈvikappanÈ ca. KathaÑ sammukhÈvikappanÈ hoti? CÊvarÈnaÑ
ekabahubhÈvaÑ sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ “imaÑ cÊvaran”ti vÈ
“imÈni cÊvarÈnÊ”ti vÈ “etaÑ cÊvaran”ti vÈ “etÈni cÊvarÈnÊ”ti vÈ vatvÈ
“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.
Aparo nayo–tatheva cÊvarÈnaÑ ekabahubhÈvaÑ
sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ tasseva bhikkhuno santike “imaÑ
cÊvaran”ti vÈ “imÈni cÊvarÈnÊ”ti vÈ “etaÑ cÊvaran”ti “etÈni cÊvarÈnÊ”ti vÈ
vatvÈ paÒcasu sahadhammikesu aÒÒatarassa attanÈ abhirucitassa yassa
kassaci nÈmaÑ gahetvÈ “Tissassa bhikkhuno vikappemÊ”ti vÈ “TissÈya
bhikkhuniyÈ, TissÈya sikkhamÈnÈya, Tissassa sÈmaÓerassa, TissÈya
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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? CÊvarÈnaÑ tatheva
ekabahubhÈvaÑ sannihitÈsannihitabhÈvaÒca ÒatvÈ “imaÑ cÊvaran”ti vÈ
“imÈni cÊvarÈnÊ”ti vÈ “etaÑ cÊvaran”ti vÈ “etÈni cÊvarÈnÊ”ti vÈ vatvÈ
“tuyhaÑ vikappanatthÈya dammÊ”ti vattabbaÑ. Tena vattabbo “ko te mitto
vÈ sandiÔÔho vÈ”ti. Tato itarena 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.
DvinnaÑ vikappanÈnaÑ kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ? SammukhÈvikappanÈyaÑ
sayaÑ vikappetvÈ parena paccuddharÈpeti, parammukhÈvikappanÈyaÑ
pareneva vikappÈpetvÈ pareneva paccuddharÈpeti, idamettha nÈnÈkaraÓaÑ.
Sace pana yassa vikappeti, so paÒÒattikovido na hoti, na jÈnÈti
paccuddharituÑ, taÑ cÊvaraÑ gahetvÈ aÒÒassa byattassa santikaÑ gantvÈ
puna vikappetvÈ parena paccuddharÈpetabbaÑ. VikappitavikappanÈ nÈmesÈ
vaÔÔati. EvaÑ tÈva cÊvare adhiÔÔhÈnavikappanÈnayo veditabbo.
48. Patte pana ayaÑ nayo–pattaÑ adhiÔÔhahantena
ukkaÔÔhamajjhimomakÈnaÑ aÒÒataro pamÈÓayuttova adhiÔÔhÈtabbo. Tassa
pamÈÓaÑ “aÉÉhÈÄhakodanaÑ gaÓhÈtÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena PÈÄiyaÑ vuttaÑ.
TatrÈyaÑ vinicchayo2–anupahatapurÈÓasÈlitaÓÉ|lÈnaÑ
sukoÔÔitaparisuddhÈnaÑ dve magadhanÈÄiyo gahetvÈ tepi taÓÉulehi
anuttaÓÉalamakilinnamapiÓÉitaÑ suvisadaÑ kundamakakuÄarÈsisadisaÑ
avassÈvitodanaÑ pacitvÈ
______________________________________________________________
1. Vi 1. 353 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 2. 282 piÔÔhÈdÊsu.
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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
odanagatikÈni honti, 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
antogadhameva hoti, ayaÑ ukkaÔÔhukkaÔÔho nÈma patto.
UkkaÔÔhato upaÉÉhappamÈÓo majjhimo nÈma patto. Majjhimato
upaÉÉhappamÈÓo omako. TasmÈ sace MagadhanÈÄiyÈ nÈÄikodanÈdisabbampi
pakkhittaÑ vuttanayeneva heÔÔhimarÈjisamaÑ tiÔÔhati, ayaÑ majjhimomako
nÈma patto. Sace taÑ rÈjiÑ atikkamma th|pÊkataÑ tiÔthati, ayaÑ
majjhimomako nÈma patto. Sace taÑ rÈjiÑ na sampÈpuÓÈti antogadhameva
hoti, ayaÑ majjhimukkaÔÔho nÈma patto. Sace MagadhanÈÄiyÈ
upaÉÉhanÈÄikodanÈdisabbampi pakkhittaÑ heÔÔhimarÈjisamaÑ tiÔÔhati, ayaÑ
omako nÈma patto. Sace taÑ rÈjiÑ atikkamma th|pÊkataÑ tiÔÔhati, ayaÑ
omakomako nÈma patto. Sace taÑ rÈjiÑ na sampÈpuÓÈti antogadhameva
hoti, ayaÑ omakukkaÔÔho nÈma patto. Evamete nava pattÈ. Tesu dve apattÈ
ukkaÔÔhukkaÔÔho ca omakomako cÈti. TasmÈ ete bhÈjanaparibhogena
paribhuÒjitabbÈ, na adhiÔÔhÈn|pagÈ na vikappan|pagÈ. Itare pana satta
adhiÔÔhahitvÈ vÈ vikappetvÈ vÈ paribhuÒjitabbÈ.
PamÈÓayuttÈnampi etesaÑ adhiÔÔhÈnavikappan|pagattaÑ evaÑ
veditabbaÑ–ayopatto paÒcahi pÈkehi, mattikÈpatto dvÊhi pÈkehi pakko
adhiÔÔhÈn|pago. Ubhopi yaÑ m|laÑ dÈtabbaÑ, tasmiÑ dinneyeva. Sace
ekopi pÈko |no hoti, kÈkaÓikamattampi vÈ m|laÑ adinnaÑ, na
adhiÔÔhÈn|pago. Sace pattasÈmiko vadati “yadÈ tumhÈkaÑ m|laÑ
bhavissati, tadÈ dassatha adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjathÈ”ti, neva adhiÔÔhÈn|pago
hoti, pÈkassa hi |nattÈ pattasa~khyaÑ na gacchati, m|lassa sakalassa vÈ
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ekadesassa vÈ adinnattÈ sakabhÈvaÑ na upeti, aÒÒasseva santako hoti, tasmÈ
pÈke ca m|le ca suniÔÔhiteyeva adhiÔÔhÈn|pago hoti. Yo adhiÔÔhÈn|pago,
sveva vikappan|pago. 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 paÔÔhÈya 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 pesitoyeva Èroceti, tassa vacanaÑ sutadivasato paÔÔhÈya
dasÈhaÑ atikkÈmayato nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Sace pana 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 “imaÑ pattaÑ paccuddharÈmÊ”ti
vÈ “etaÑ pattaÑ paccuddharÈmÊ”ti vÈ vatvÈ evaÑ sammukhe vÈ
parammukhe vÈ ÔhitaÑ purÈÓapattaÑ paccuddharitvÈ aÒÒassa vÈ datvÈ
navaÑ pattaÑ yattha katthaci ÔhitaÑ hatthena parÈmasitvÈ “idaÑ 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
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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 sabbe attanÈva
paribhuÒjitukÈmo hoti, na sabbe adhiÔÔhÈtabbÈ, ekaÑ pattaÑ adhiÔÔhÈya
punadivase taÑ paccuddharitvÈ aÒÒo adhiÔÔhÈtabbo. Eteneva upÈyena
vassasatampi pariharituÑ sakkÈ.
EvaÑ appamattassa siyÈ adhiÔÔhÈnavijahananti? SiyÈ. Sace hi sayaÑ1
pattaÑ aÒÒassa deti, vibbhamati vÈ, sikkhaÑ vÈ paccakkhÈti, kÈlaÑ vÈ
karoti, li~gaÑ vÈssa parivattati, paccuddharati vÈ, patte vÈ chiddaÑ hoti,
adhiÔÔhÈnaÑ vijahati. VuttaÒcetaÑ–
“DinnavibbhantapaccakkhÈ, kÈlakiriyÈkatena ca.
Li~gapaccuddharÈ ceva, chiddena bhavati sattaman”ti2.
CoragahaÓavissÈsaggÈhehipi vijahatiyeva. Kittakena chiddena adhiÔÔhÈnaÑ
bhijjati? Yena ka~gusitthaÑ nikkhamati ceva pavisati ca. IdaÒhi sattannaÑ
dhaÒÒÈnaÑ lÈmakadhaÒÒasitthaÑ. TasmiÑ chidde ayacuÓÓena vÈ ÈÓiyÈ vÈ
paÔipÈkatike kate dasÈhabbhantare puna adhiÔÔhÈtabbo. AyaÑ tÈvettha
adhiÔÔhÈne vinicchayo.
49. Vikappane pana dve vikappanÈ sammukhÈvikappanÈ ceva
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 pana 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
______________________________________________________________
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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 karohÊti 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
purimanayena “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. AyaÑ
vikappane nayo.
50. EvaÑ adhiÔÔhahitvÈ vikappetvÈ ca paribhuÒjantena patte bhinne kiÑ
kÈtabbanti? Yassa patte rÈjimukhavaÔÔito heÔÔhÈ dva~gulappamÈÓÈ na hoti,
tena na kiÒci kÈtabbaÑ. Yassa1 pana tÈdisÈ ekÈpi rÈji hoti, tena tassÈ rÈjiyÈ
heÔÔhimapariyante pattavedhakena vijjhitvÈ pacitvÈ
suttarajjukamakacirajjukÈdÊhi vÈ tipusuttakena vÈ bandhitvÈ taÑ bandhanaÑ
Èmisassa alagganatthaÑ tipupaÔÔena vÈ kenaci vÈ baddhasilesena
paÔicchÈdetabbaÑ. So ca patto adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjitabbo. SukhumaÑ vÈ
chiddaÑ katvÈ bandhitabbo. Suddhehi pana
madhusikatthakalÈkhÈsajjurasÈdÊhi bandhituÑ na vaÔÔati, phÈÓitaÑ jhÈpetvÈ
pÈsÈÓacuÓÓena bandhituÑ vaÔÔati. MukhavaÔÔisamÊpe pana pattavedhakena
vijjhiyamÈno kapÈlassa
______________________________________________________________
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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 ca
ayacuÓÓena vÈ ÈÓiyÈ vÈ lohamaÓÉalakena vÈ baddhÈni maÔÔhÈni honti, sveva
patto paribhuÒjitabbo, aÒÒo na viÒÒÈpetabbo. Atha pana ekampi chiddaÑ
mahantaÑ hoti, lohamaÓÉalakena baddhampi maÔÔhaÑ na hoti, patte ÈmisaÑ
laggati, akappiyo hoti, ayaÑ apatto, aÒÒo viÒÒÈpetabbo. ViÒÒÈpentena ca
saÑghavasena pavÈritaÔÔhÈne paÒcabandhaneneva pattena aÒÒaÑ patthaÑ
viÒÒÈpetuÑ vaÔÔati, puggalavasena pana pavÈritaÔÔhÈne
|napaÒcabandhanenÈpi vaÔÔati. PattaÑ labhitvÈ paribhuÒjantena ca
yÈgurandhanarajanapacanÈdinÈ aparibhogena na paribhuÒjitabbo,
antarÈmagge pana byÈdhimhi uppanne aÒÒasmiÑ bhÈjane asati mattikÈya
limpetvÈ yÈguÑ vÈ pacituÑ udakaÑ vÈ tÈpetuÑ vaÔÔati.
MaÒcapÊÔhachattanÈgadantakÈdike adesepi na nikkhipitabbo. Pattassa hi
nikkhipanadeso “anujÈnÈmi bhikkhave pattÈdhÈrakan”ti-ÈdinÈ1 nayena
Khandhake vuttoyeva.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
AdhiÔÔhÈnavikappanavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
9. CÊvaravippavÈsavinicchayakathÈ
51. CÊvarenavinÈvÈsoti ticÊvarÈdhiÔÔhÈnena adhiÔÔhitÈnaÑ tiÓÓaÑ
cÊvarÈnaÑ aÒÒatarena vippavÈso. EvaÑ adhiÔÔhitesu hi tÊsu cÊvaresu ekenapi
vinÈ vasituÑ na vaÔÔati, vasantassa saha aruÓuggamanÈ cÊvaraÑ
______________________________________________________________
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nissaggiyaÑ hoti, tasmÈ aruÓuggamanasamaye cÊvaraÑ
aÉÉhateyyaratanappamÈÓe hatthapÈse katvÈ vasitabbaÑ. GÈmanivesanaudosita-aÉÉamÈÄapÈsÈdahammiyanÈvÈsattha-khetta dhaÒÒakaraÓa
ÈrÈmavihÈra rukkham|la-ajjhokÈlesu pana ayaÑ viseso1–sace ekassa raÒÒo
gÈmabhojakassa vÈ santako gÈmo hoti, yena kenaci pÈkÈrena vÈ vatiyÈ vÈ
parikhÈya vÈ parikkhitto ca, evar|pe gÈme cÊvaraÑ nikkhipitvÈ
gÈmabbhantare yattha katthaci yathÈrucitaÔÔhÈne aruÓaÑ uÔÔhÈpetuÑ vaÔÔati.
Sace pana aparikkhitto hoti, evar|pe gÈme yasmiÑ ghare cÊvaraÑ
nikkhittaÑ, tasmiÑ vatthabbaÑ, tassa vÈ gharassa hatthapÈse samantÈ
aÉÉhateyyaratanabbhantare vasitabbaÑ. TaÑ pamÈÓaÑ atikkamitvÈ sacepi
iddhimÈ bhikkhu ÈkÈse aruÓaÑ uÔÔhÈpeti, cÊvaraÑ nissaggiyameva hoti.
Sace nÈnÈrÈj|naÑ vÈ bhojakÈnaÑ vÈ gÈmo hoti VesÈlÊkusinÈrÈdisadiso
parikkhitto ca, evar|pe gÈme yasmiÑ ghare cÊvaraÑ nikkhittaÑ, tattha vÈ
vatthabbaÑ, tattha saddasaÑghaÔÔanena vÈ janasambÈdhena vÈ vasituÑ
asakkontena sabhÈye vÈ vatthabbaÑ nagaradvÈram|le vÈ. TatrÈpi vasituÑ
asakkontena yatthakatthaci phÈsukaÔÔhÈne vasitvÈ anto-aruÓe Ègamma
tesaÑyeva sabhÈyanagaradvÈram|lÈnaÑ hatthapÈse vasitabbaÑ. Gharassa
pana cÊvarassa vÈ hatthapÈse vattabbameva natthi.
Sace ghare aÔÔhapetvÈ “sabhÈye ÔhapessÈmÊ”ti sabhÈyaÑ gacchanto
hatthaÑ pasÈretvÈ “handimaÑ cÊvaraÑ ÔhapehÊ”ti evaÑ nikkhepasukhe
hatthapÈsagate kismiÒci ÈpaÓe cÊvaraÑ nikkhipati, tena purimanayeneva
sabhÈye vÈ vatthabbaÑ, dvÈram|le vÈ tesaÑ hatthapÈse vÈ vasitabbaÑ.
Sace nagarassa bah|nipi dvÈrÈni honti bah|ni ca sabhÈyÈni, sabbattha
vasituÑ na vaÔÔati. YassÈ pana vÊthiyÈ cÊvaraÑ ÔhapitaÑ, yaÑ tassÈ
sammukhaÔÔhÈne sabhÈyaÒca dvÈraÒca, tassa sabhÈyassa ca dvÈrassa ca
hatthapÈse vasitabbaÑ. EvaÒhi sati sakkÈ cÊvarassa pavattiÑ jÈnituÑ.
SabhÈyaÑ pana gacchantena yassa ÈpaÓikassa hatthe nikkhittaÑ, sace so
taÑ cÊvaraÑ atiharitvÈ ghare nikkhipati, vÊthihatthapÈso na rakkhati,
gharassa
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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. Sace pana gÈmo
aparikkhitto hoti, yasmiÑ ghare cÊvaraÑ nikkhittaÑ, tasmiÑ ghare tassa
gharassa vÈ hatthapÈse vattabbaÑ.
Sace1 ekakulassa santakaÑ nivesanaÑ hoti parikkhittaÒca nÈnÈgabbhaÑ
nÈnÈ-ovarakaÑ, antonivesane cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antonivesane vatthabbaÑ.
Sace aparikkhittaÑ, yasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ
gabbhe vatthabbaÑ gabbhassa hatthapÈse vÈ. Sace nÈnÈkulassa nivesanaÑ
hoti parikkhittaÒca nÈnÈgabbhaÑ nÈnÈ-ovarakaÑ, yasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ
nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ gabbhe vatthabbaÑ, sabbesaÑ sÈdhÈraÓe
gharadvÈram|le vÈ gabbhassa vÈ gharadvÈram|lassa vÈ hatthapÈse. Sace
aparikkhittaÑ hoti, yasmiÑ gabbhe cÊvaraÑ nikkhittaÑ, tasmiÑ gabbhe
vatthabbaÑ gabbhassa vÈ hatthapÈse. UdositaaÉÉhamÈÄapÈsÈdahammiyesupi nivesane vuttanayeneva vinicchayo
veditabbo.
Sace ekakulassa nÈvÈ hoti, antonÈvÈyaÑ cÊvaraÑ nikkhipitvÈ
antonÈvÈyaÑ vatthabbaÑ. Sace nÈnÈkulassa nÈvÈ hoti nÈnÈgabbhÈ nÈnÈovarakÈ, yasmiÑ ovarake cÊvaraÑ nikkhittaÑ hoti, tasmiÑ ovarake
vatthabbaÑ ovarakassa hatthapÈse vÈ.
Sace ekakulassa sattho hoti, tasmiÑ satthe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ purato
vÈ pacchato vÈ sattabbhantarÈ na vijahitabbÈ, passato abbhantaraÑ na
vijahitabbaÑ. EkaÑ abbhantaraÑ aÔÔhavÊsatihatthaÑ hoti. Sace nÈnÈkulassa
sattho hoti, satthe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ cÊvarassa hatthapÈse vasitabbaÑ.
Sace sattho gacchanto gÈmaÑ vÈ nadiÑ vÈ pariyÈdiyitvÈ tiÔÔhati,
antopaviÔÔhena saddhiÑ ekÈbaddho hutvÈ oraÒca pÈraÒca pharitvÈ Ôhito hoti,
satthaparihÈro labbhati. Atha gÈme vÈ nadiyÈ vÈ pariyÈpanno hoti,
gÈmaparihÈro ceva nadÊparihÈro ca labbhati. Sace vihÈrasÊmaÑ atikkamitvÈ
tiÔÔhati, antosÊmÈya ca cÊvaraÑ hoti, vihÈraÑ
______________________________________________________________
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gantvÈ vasitabbaÑ. Sace bahisÊmÈya cÊvaraÑ hoti, satthasamÊpeyeva
vasitabbaÑ. Sace gacchanto sattho sakaÔe vÈ bhagge goÓe vÈ naÔÔhe antarÈ
chijjati, yasmiÑ koÔÔhÈse cÊvaraÑ nikkhittaÑ, tattha vasitabbaÑ.
Sace ekakulassa khettaÑ hoti parikkhittaÒca, antokhette cÊvaraÑ
nikkhipitvÈ antokhette vatthabbaÑ. Sace aparikkhittaÑ hoti, cÊvarassa
hatthapÈse vasitabbaÑ. Sace nÈnÈkulassa khettaÑ hoti parikkhittaÒca,
antokhette cÊvaraÑ nikkhipitvÈ dvÈram|le vatthabbaÑ dvÈram|lassa
hatthapÈse vÈ. Sace aparikkhittaÑ hoti, cÊvarassa hatthapÈse vasitabbaÑ.
Sace ekakulassa dhaÒÒakaraÓaÑ hoti parikkhittaÒca, antodhaÒÒakaraÓe
cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antodhaÒÒakaraÓe vatthabbaÑ. Sace aparikkhittaÑ hoti,
cÊvarassa hatthapÈse vasitabbaÑ. Sace nÈnÈkulassa dhaÒÒakaraÓaÑ hoti
parikkhittaÒca, antodhaÒÒakaraÓe cÊvaraÑ nikkhipitvÈ dvÈram|le vÈ
vatthabbaÑ dvÈram|lassa vÈ hatthapÈse. Sace aparikkhittaÑ hoti, cÊvarassa
hatthapÈse vasitabbaÑ. PupphÈrÈmaphalÈrÈmesupi khette vuttanayeneva
vinicchayo veditabbo.
Sace ekakulassa vihÈro hoti parikkhitto ca, antovihÈre cÊvaraÑ
nikkhipitvÈ antovihÈre vatthabbaÑ. Sace aparikkhitto hoti, yasmiÑ vihÈre
cÊvaraÑ nikkhittaÑ, tasmiÑ vatthabbaÑ tassa vihÈrassa vÈ hatthapÈse.
Sace ekakulassa rukkham|laÑ hoti, yaÑ majjhanhike kÈle samantÈ
chÈyÈ pharati, antochÈyÈya cÊvaraÑ nikkhipitvÈ antochÈyÈya vatthabbaÑ.
ViraÄasÈkhassa pana rukkhassa Ètapena phuÔÔhokÈse ÔhapitaÑ
nissaggiyameva hoti, tasmÈ tÈdisassa rukkhassa sÈkhacchÈyÈya vÈ
khandhacchÈyÈya vÈ ÔhapetabbaÑ. Sace sÈkhÈya vÈ viÔape vÈ Ôhapeti, upari
aÒÒasÈkhacchÈyÈya phuÔÔhokÈseyeva ÔhapetabbaÑ. Khujjarukkhassa chÈyÈ
d|raÑ gacchati, chÈyÈya gataÔÔhÈne ÔhapetuÑ vaÔÔatiyeva. Sace nÈnÈkulassa
rukkham|laÑ hoti, cÊvarassa hatthapÈse vasitabbaÑ.
AjjhokÈse pana agÈmake araÒÒe cÊvaraÑ ÔhapetvÈ tassa samantÈ
sattabbhantare vasitabbaÑ. AgÈmakaÑ nÈma araÒÒaÑ viÒjhÈÔavÊ-ÈdÊsu vÈ
samuddamajjhe vÈ macchabandhÈnaÑ agamanapathe1 dÊpakesu labbhati.
TÈdise araÒÒe
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majjhe Ôhitassa samantÈ sattabbhantaraparicchedo, 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. NissaggiyaÑ pana cÊvaraÑ anissajjitvÈ paribhuÒjanto
dukkaÔaÑ Èpajjati.
52. Sace padhÈniko bhikkhu sabbarattiÑ padhÈnamanuyuÒjitvÈ
pacc|sasamaye “nahÈyissÈmÊ”ti tÊÓi cÊvarÈni tÊre ÔhapetvÈ nadiÑ otarati,
nahÈyantasseva cassa aruÓaÑ uÔÔhahati, kiÑ kÈtabbaÑ? So hi yadi uttaritvÈ
cÊvaraÑ nivÈseti, nissaggiyaÑ cÊvaraÑ, anissajjitvÈ paribhuÒjanapaccayÈ
dukkaÔaÑ Èpajjati. Atha naggo gacchati, evampi dukkaÔaÑ ÈpajjatÊti?
NÈpajjati. 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 aÑsakaÔe ÔhapetvÈ gantabbaÑ. Sace vihÈre sabhÈgaÑ
bhikkhuÑ 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 therÈ bhikkh| daharÈnaÑ hatthe pattacÊvaraÑ datvÈ maggaÑ
gacchantÈ pacchimayÈme 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
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maggo”, daharÈ “ayaÑ maggo”ti vatvÈ aÒÒamaÒÒassa vacanaÑ aggahetvÈ
gatÈ, saha aruÓassa uggamanÈ cÊvarÈni ca nissaggiyÈni honti, nissayo ca
paÔippassambhati. Sace daharÈ maggato okkamma “anto-aruÓeyeva
nivattissÈmÈ”ti bhesajjatthÈya gÈmaÑ pavisitvÈ Ègacchanti,
asampattÈnaÑyeva ca nesaÑ 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 ca nissaggiyÈni honti, nissayo ca
paÔippassambhati.
Sace “anto-aruÓeyeva ÈgamissÈmÈ”ti antosÊmÈyaÑ gÈmaÑ paviÔÔhÈnaÑ
antarÈ aruÓo uggacchati, neva cÊvarÈni nissaggiyÈni honti, na nissayo
paÔippassambhati. Sace pana “vibhÈyatu tÈvÈ”ti nisÊdanti, aruÓe uggate na
cÊvarÈni nissaggiyÈni honti, nissayo pana paÔippassambhati. Sace yepi “antoaruÓeyeva ÈgamissÈmÈ”ti sÈmantavihÈraÑ dhammassavanatthÈya sa-ussÈhÈ
gacchanti, antarÈmaggeyeva ca nesaÑ aruÓo uggacchati, cÊvarÈni
nissaggiyÈni honti, nissayo pana na paÔippassambhati. Sace
dhammagÈravena “yÈvapariyosÈnaÑ sutvÈva gamissÈmÈ”ti nisÊdanti, saha
aruÓassa uggamanÈ cÊvarÈnipi nissaggiyÈni honti, nissayo ca
paÔippassambhati. Therena daharaÑ cÊvaradhovanatthÈya gÈmakaÑ
pesentena attano cÊvaraÑ paccuddharitvÈva dÈtabbaÑ, daharassapi cÊvaraÑ
paccuddharÈpetvÈva ÔhapetabbaÑ. Sace asatiyÈ gacchati, attano cÊvaraÑ
paccuddharitvÈ daharassa cÊvaraÑ vissÈsena gahetvÈ ÔhapetabbaÑ. Sace
thero na sarati, daharova sarati, daharena attano cÊvaraÑ paccuddharitvÈ
therassa cÊvaraÑ vissÈsena gahetvÈ gantvÈ vattabbaÑ “bhante tumhÈkaÑ
cÊvaraÑ adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjathÈ”ti. Attanopi cÊvaraÑ adhiÔÔhÈtabbaÑ.
EvaÑ ekassa satiyÈpi Èpattimokkho hoti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
CÊvaravippavÈsavinicchayakathÈ samattÈ.
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10. BhaÓÉapaÔisÈmanavinicchayakathÈ
53. BhaÓÉassa paÔisÈmananti paresaÑ bhaÓÉassa gopanaÑ. ParesaÒhi1
kappiyavatthu vÈ hotu akappiyavatthu vÈ, antamaso mÈtu kaÓÓapiÄandhanaÑ
kÈlapaÓÓampi gihisantakaÑ bhaÓÉÈgÈrikasÊsena paÔisÈmentassa pÈcittiyaÑ.
Sace pana mÈtÈpit|naÑ santakaÑ avassaÑ paÔisÈmetabbaÑ
kappiyabhaÓÉaÑ hoti, attano atthÈya gahetvÈ paÔisÈmetabbaÑ. “IdaÑ
paÔisÈmetvÈ dehÊ”ti pana vutte “na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhipitabbaÑ. Sace
“paÔisÈmehÊ”ti pÈtetvÈ gacchanti, palibodho nÈma hoti, paÔisÈmetuÑ vaÔÔati.
VihÈre kammaÑ karontÈ vaÉÉhakÊ-Èdayo vÈ rÈjavallabhÈ vÈ “attano
upakaraÓabhaÓÉaÑ vÈ sayanabhaÓÉaÑ vÈ paÔisÈmetvÈ dethÈ”ti vadanti,
chandenapi bhayenapi na kÈtabbameva, guttaÔÔhÈnaÑ pana dassetuÑ vaÔÔati,
balakkÈrena pÈtetvÈ gatesu ca paÔisÈmetuÑ.
Sace2 attano hatthe paÔisÈmanatthÈya ÔhapitaÑ bhaÓÉaÑ sÈmikena “dehi
me bhaÓÉan”ti yÈcito adÈtukÈmo “nÈhaÑ gaÓhÈmÊ”ti bhaÓati,
sampajÈnamusÈvÈdepi adinnÈdÈnassa payogattÈ dukkaÔaÑ. “KiÑ tumhe
bhaÓatha, nevidaÑ mayhaÑ anur|paÑ, na tumhÈkan”ti-ÈdÊni vadantassapi
dukkaÔameva. “Raho mayÈ etassa hatthe ÔhapitaÑ, na aÒÒo koci jÈnÈti,
dassati nu kho me, no”ti sÈmiko vimatiÑ uppÈdeti, bhikkhussa
thullaccayaÑ. Tassa pharusÈdibhÈvaÑ disvÈ sÈmiko “na mayhaÑ dassatÊ”ti
dhuraÑ nikkhipati, tatra sacÈyaÑ bhikkhu “kilametvÈ naÑ dassÈmÊ”ti dÈne
sa-ussÈho, rakkhati tÈva. Sacepi so dÈne nirussÈho, bhaÓÉasÈmiko pana
gahaÓe sa-ussÈho, rakkhatiyeva. Yadi pana tasmiÑ dÈne nirussÈho
bhaÓÉasÈmiko “na mayhaÑ dassatÊ”ti dhuraÑ nikkhipati, evaÑ ubhinnaÑ
dhuranikkhepena bhikkhuno pÈrÈjikaÑ. Yadipi mukhena “dassÈmÊ”ti vadati,
cittena pana adÈtukÈmo, evampi sÈmikassa dhuranikkhepe pÈrÈjikaÑ. TaÑ
pana sa~gopanatthÈya attano hatthe parehi ÔhapitaÑ bhaÓÉaÑ aguttadesato
ÔhÈnÈ cÈvetvÈ guttaÔÔhÈne ÔhapanatthÈya harato anÈpatti. Theyyacittenapi
ÔhÈnÈ cÈventassa avahÈro natthi. KasmÈ? Attano hatthe nikkhittattÈ,
bhaÓÉadeyyaÑ pana hoti. Theyyacittena paribhuÒjatopi eseva nayo.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 152 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi-®Ôha 1. 305 piÔÔhÈdÊsu.
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54. PaÒcannaÑ sahadhammikÈnaÑ santakaÑ pana yaÑ kiÒci
parikkhÈraÑ paÔisÈmetuÑ vaÔÔati. Sace Ègantuko bhikkhu ÈvÈsikÈnaÑ
cÊvarakammaÑ karontÈnaÑ samÊpe pattacÊvaraÑ ÔhapetvÈ “ete
sa~gopessantÊ”ti maÒÒamÈno nahÈyituÑ vÈ aÒÒatra vÈ gacchati, sace taÑ
ÈvÈsikÈ sa~gopenti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce, naÔÔhe gÊvÈ na hoti. Sacepi so
“idaÑ bhante ÔhapethÈ”ti vatvÈ gacchati, itare ca kiccapasutattÈ na jÈnanti,
eseva nayo. AthÈpi te “idaÑ bhante ÔhapethÈ”ti vuttÈ “mayaÑ byÈvaÔÈ”ti
paÔikkhipanti, itaro ca “avassaÑ ÔhapessantÊ”ti anÈdiyitvÈ gacchati, eseva
nayo. Sace pana te tena yÈcitÈ vÈ ayÈcitÈ vÈ “mayaÑ ÔhapessÈma, tvaÑ
gacchÈ”ti vadanti, taÑ sa~gopitabbaÑ. No ce sa~gopenti, naÔÔhe gÊvÈ.
KasmÈ? SampaÔicchitattÈ.
Yo bhikkhu bhaÓÉÈgÈriko hutvÈ pacc|sasamaye eva bhikkh|naÑ
pattacÊvarÈni heÔÔhÈpÈsÈdaÑ oropetvÈ dvÈraÑ apidahitvÈ tesampi
anÈrocetvÈva d|re bhikkhÈcÈraÑ gacchati, tÈni ce corÈ haranti, tasseva gÊvÈ.
Yo pana bhikkhu bhikkh|hi “oropetha bhante pattacÊvarÈni, kÈlo
salÈkaggahaÓassÈ”ti vutto “samÈgatÈtthÈ”ti pucchitvÈ “Èma samÈgatÈmhÈ”ti
vutte pattacÊvarÈni nÊharitvÈ nikkhipitvÈ bhaÓÉÈgÈradvÈraÑ bandhitvÈ
“tumhe pattacÊvarÈni gahetvÈ heÔÔhÈpÈsÈdadvÈraÑ paÔijaggitvÈ
gaccheyyÈthÈ”ti vatvÈ gacchati. Tatra ceko alasajÈtiko bhikkhu bhikkh|su
gatesu pacchÈ akkhÊni puÒchanto uÔÔhahitvÈ udakaÔÔhÈnaÑ
mukhadhovanatthaÑ gacchati, taÑ khaÓaÑ disvÈ corÈ tassa pattacÊvaraÑ
haranti, suhaÔaÑ, bhaÓÉÈgÈrikassa gÊvÈ na hoti.
Sacepi koci bhaÓÉÈgÈrikassa anÈrocetvÈva bhaÓÉÈgÈre attano
parikkhÈraÑ Ôhapeti, tasmimpi naÔÔhe bhaÓÉÈgÈrikassa gÊvÈ na hoti. Sace
pana bhaÓÉÈgÈriko taÑ disvÈ “aÔÔhÈne Ôhapitan”ti gahetvÈ Ôhapeti, naÔÔhe
tasseva gÊvÈ. Sacepi ÔhapitabhikkhunÈ “mayÈ bhante Êdiso nÈma parikkhÈro
Ôhapito, upadhÈreyyÈthÈ”ti vutto “sÈdh|”ti sampaÔicchati, dunnikkhittaÑ vÈ
maÒÒamÈno aÒÒasmiÑ ÔhÈne Ôhapeti, naÔÔhe tasseva gÊvÈ. “NÈhaÑ jÈnÈmÊ”ti
paÔikkhipantassa pana natthi gÊvÈ. Yopi tassa passantasseva Ôhapeti,
bhaÓÉÈgÈrikaÒca na sampaÔicchÈpeti, naÔÔhaÑ sunaÔÔhameva. Sace pana naÑ
bhaÓÉÈgÈriko aÒÒatra Ôhapeti, naÔÔhe
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gÊvÈ. Sace bhaÓÉÈgÈraÑ suguttaÑ, sabbo saÑghassa cetiyassa ca parikkhÈro
tattheva ÔhapÊyati, bhaÓÉÈgÈriko ca bÈlo abyatto dvÈraÑ vivaritvÈ
dhammakathaÑ vÈ sotuÑ aÒÒaÑ vÈ kiÒci kÈtuÑ katthaci gacchati taÑ
khaÓaÑ disvÈ yattakaÑ corÈ haranti, sabbaÑ tassa gÊvÈ. BhaÓÉÈgÈrato
nikkhamitvÈ bahi ca~kamantassa vÈ dvÈraÑ vivaritvÈ sarÊraÑ utuÑ
gÈhÈpentassa vÈ tattheva samaÓadhammÈnuyogena nisinnassa vÈ tattheva
nisÊditvÈ kenaci kammena byÈvaÔassa vÈ uccÈrapassÈvapÊÄitassapi sato
tattheva upacÈre vijjamÈne bahi gacchato vÈ aÒÒena vÈ kenaci ÈkÈrena
pamattassa sato dvÈraÑ vivaritvÈ vÈ vivaÔameva pavisitvÈ vÈ sandhiÑ
chinditvÈ vÈ yattakaÑ tassa pamÈdapaccayÈ corÈ haranti, sabbaÑ tasseva
gÊvÈ. “UÓhasamaye pana vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ nipajjituÑ vaÔÔatÊ”ti vadanti.
UccÈrapÊÄitassa pana tasmiÑ upacÈre asati aÒÒattha gacchantassa
gilÈnapakkhe ÔhitattÈ avisayo, tasmÈ gÊvÈ na hoti.
55. Yo pana anto uÓhapÊÄito dvÈraÑ suguttaÑ katvÈ bahi nikkhamati,
corÈ taÑ gahetvÈ “dvÈraÑ vivarÈ”ti vadanti, yÈvatatiyaÑ na vivaritabbaÑ.
Yadi pana te corÈ “sace na vivarasi, taÒca mÈressÈma, dvÈraÒca bhinditvÈ
parikkhÈraÑ harissÈmÈ”ti pharasu-ÈdÊni ukkhipanti, “mayi ca mate
saÑghassa ca senÈsane vinaÔÔhe guÓo natthÊ”ti vivarituÑ vaÔÔati. IdhÈpi
“avisayattÈ gÊvÈ natthÊ”ti vadanti. Sace koci Ègantuko kuÒcikaÑ vÈ deti,
dvÈraÑ vÈ vivarati, yattakaÑ corÈ haranti, sabbaÑ tassa gÊvÈ. saÑghena
bhaÓÉÈgÈraÑ guttatthÈya s|ciyantakaÒca kuÒcikamuddikÈ ca yojetvÈ dinnÈ
hoti, bhaÓÉÈgÈriko ghaÔikamattaÑ datvÈ nipajjati, corÈ vivaritvÈ
parikkhÈraÑ haranti, tasseva gÊvÈ. S|ciyantakaÒca kuÒcikamuddikaÒca
yojetvÈ nipannaÑ panetaÑ sace corÈ ÈgantvÈ “dvÈraÑ vivarÈhÊ”ti vadanti,
tattha purimanayeneva paÔipajjitabbaÑ. EvaÑ suguttaÑ katvÈ nipanne pana
sace bhittiÑ vÈ chadanaÑ vÈ bhinditvÈ uma~gena vÈ pavisitvÈ haranti, na
tassa gÊvÈ.
Sace bhaÓÉÈgÈre aÒÒepi therÈ vasanti, vivaÔe dvÈre attano attano
parikkhÈraÑ gahetvÈ gacchanti, bhaÓÉÈgÈriko tesu gatesu dvÈraÑ na
jaggati, sace tattha kiÒci avaharÊyati, bhaÓÉÈgÈrikassa issaravatÈya
bhaÓÉÈgÈrikasseva gÊvÈ, therehi pana sahÈyehi bhavitabbaÑ. AyaÒhi sÈmÊci.
Yadi bhaÓÉÈgÈriko “tumhe bahi ÔhatvÈ tumhÈkaÑ parikkhÈraÑ
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gaÓhatha, mÈ pavisitthÈ”ti vadati, tesaÒca eko lolamahÈthero sÈmaÓerehi
ceva upaÔÔhÈkehi ca saddhiÑ bhaÓÉÈgÈraÑ pavisitvÈ nisÊdati ceva nipajjati
ca, yattakaÑ bhaÓÉaÑ nassati, sabbaÑ tassa gÊvÈ, bhaÓÉÈgÈrikena pana
avasesatherehi ca sahÈyehi bhavitabbaÑ. Atha bhaÓÉÈgÈrikova lolasÈmaÓere
ca upaÔÔhÈke ca gahetvÈ bhaÓÉÈgÈre nisÊdati ceva nipajjati ca, yattakaÑ
nassati, sabbaÑ tasseva gÊvÈ. TasmÈ bhaÓÉÈgÈrikeneva tattha vasitabbaÑ,
avasesehi appeva rukkham|le vasitabbaÑ, na ca bhaÓÉÈgÈreti.
56. Ye pana attano attano sabhÈgabhikkh|naÑ vasanagabbhesu
parikkhÈraÑ Ôhapenti, parikkhÈre naÔÔhe yehi Ôhapito, tesaÑyeva gÊvÈ itarehi
pana sahÈyehi bhavitabbaÑ. Yadi pana saÑgho bhaÓÉÈgÈrikassa vihÈreyeva
yÈgubhattaÑ dÈpeti, so ca bhikkhÈcÈratthÈya gÈmaÑ gacchati, naÔÔhaÑ
tasseva gÊvÈ. BhikkhÈcÈraÑ pavisantehi atirekacÊvaraÑ rakkhaÓatthÈya
ÔhapitavihÈravÈrikassapi yÈgubhattaÑ vÈ nivÈpaÑ vÈ labhamÈnasseva
bhikkhÈcÈraÑ gacchato yaÑ tattha nassati, sabbaÑ gÊvÈ. Na kevalaÒca
ettakameva, bhaÓÉÈgÈrikassa viya yaÑ tassa pamÈdapaccayÈ nassati,
sabbaÑ gÊvÈ.
Sace vihÈro mahÈ hoti, aÒÒaÑ padesaÑ rakkhituÑ gacchantassa
aÒÒasmiÑ padese nikkhittaÑ haranti, avisayattÈ gÊgÈ na hoti. ¢dise pana
vihÈre vemajjhe sabbesaÑ osaraÓaÔÔhÈne parikkhÈre ÔhapetvÈ nisÊditabbaÑ,
vihÈravÈrikÈ1 vÈ dve tayo ÔhapetabbÈ. Sace tesampi appamattÈnaÑ ito cito
ca rakkhataÑyeva2 kiÒci nassati, gÊvÈ na hoti. VihÈravÈrike bandhitvÈ
haritabhaÓÉampi corÈnaÑ paÔipathaÑ gatesu aÒÒena maggena
haritabhaÓÉampi na tesaÑ gÊvÈ. Sace vihÈravÈrikÈnaÑ vihÈre dÈtabbaÑ
yÈgubhattaÑ vÈ nivÈpo vÈ na hoti, tehi pattabbalÈbhato atirekÈ dve Tisso
yÈgusalÈkÈ tesaÑ pahonakabhattasalÈkÈ ca ÔhapetuÑ vaÔÔati, nibaddhaÑ
katvÈ pana na ÔhapetabbÈ3. ManussÈ hi vippaÔisÈrinohonti “vihÈravÈrikÈyeva
amhÈkaÑ bhattaÑ bhuÒjantÊ”ti, tasmÈ parivattetvÈ parivattetvÈ ÔhapetabbÈ.
Sace tesaÑ sabhÈgÈ salÈkabhattÈdÊni ÈharitvÈ denti, iccetaÑ
______________________________________________________________
1. VihÈracÈrikÈ (SÊ)

2. RakkhitaÑyeva (SÊ)

3. Na ÔhapetabbaÑ (SÊ)
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kusalaÑ. No ce denti, vÈraÑ gÈhÈpetvÈ nÊharÈpetabbÈni. Sace vihÈravÈriko
dve tisso yÈgusalÈkÈ ca cattÈri paÒca salÈkabhattÈni ca labhamÈno
bhikkhÈcÈraÑ gacchati, bhaÓÉÈgÈrikassa viya sabbaÑ naÔÔhaÑ gÊvÈ hoti.
Sace saÑghassa vihÈrapÈlÈnaÑ dÈtabbaÑ bhattaÑ vÈ nivÈpo vÈ natthi,
bhikkh| vihÈravÈraÑ gahetvÈ attano attano nissitake vihÈraÑ jaggÈpenti,
sampattavÈraÑ aggahetuÑ na labhati. YathÈ aÒÒe bhikkh| karonti, tatheva
kÈtabbaÑ. Bhikkh|hi pana asahÈyassa vÈ adutiyassa1 vÈ yassa sabhÈgo
bhikkhu bhattaÑ ÈnetvÈ dÈtÈ natthi, evar|passa vÈro na pÈpetabbo.
Yampi pÈkavaÔÔatthÈya vihÈre Ôhapenti, taÑ gahetvÈ upajÊvantena
ÔhÈtabbaÑ. Yo taÑ na upajÊvati, so vÈraÑ na gÈhÈpetabbo.
PhalÈphalatthÈyapi vihÈre bhikkhuÑ Ôhapenti, jaggitvÈ gopetvÈ phalavÈrena
bhÈjetvÈ khÈdanti. Yo tÈni khÈdati, tena ÔhÈtabbaÑ, anupajÊvanto na
gÈhÈpetabbo. SenÈsanamaÒcapÊÔhapaccattharaÓarakkhaÓa-tthÈyapi Ôhapenti,
ÈvÈse vasantena ÔhÈtabbaÑ, abbhokÈsiko pana rukkham|liko vÈ na
gÈhÈpetabbo. Eko navako hoti, bahussuto pana bah|naÑ dhammaÑ vÈceti,
paripucchaÑ deti, PÈÄiÑ vaÓÓeti, dhammakathaÑ katheti, saÑghassa
bhÈraÑ nittharati, ayaÑ lÈbhaÑ paribhuÒjantopi ÈvÈse vasantopi vÈraÑ na
gÈhÈpetabbo. “Purisaviseso nÈma ÒÈtabbo”ti vadanti.
UposathÈgÈrapaÔimÈgharajagganakassa pana diguÓaÑ yÈgubhattaÑ,
devasikaÑ taÓÉulanÈÄi, saÑvacchare ticÊvaraÑ dasavÊsagghanakaÑ
kappiyabhaÓÉaÒca dÈtabbaÑ. Sace pana tassa taÑ lÈbhamÈnasseva
pamÈdena tattha kiÒci nassati, sabbaÑ gÊvÈ. BandhitvÈ balakkÈrena
acchinnaÑ, na gÊvÈ. Tattha cetiyassa vÈ saÑghassa vÈ santakena cetiyassa
santakaÑ rakkhÈpetuÑ vaÔÔati, cetiyassa santakena saÑghassa santakaÑ
rakkhÈpetuÑ na vaÔÔati. YaÑ pana cetiyassa santakena saddhiÑ saÑghassa
santakaÑ ÔhapitaÑ hoti, taÑ cetiyasantake rakkhÈpite rakkhitameva hotÊti
evaÑ vaÔÔati. PakkhavÈrena uposathÈgÈrÈdÊni rakkhatopi pamÈdavasena
naÔÔhaÑ gÊvÈyevÈti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
BhaÓÉapaÔisÈmanavinicchayakathÈ samattÈ.
______________________________________________________________
1. Attadutiyassa (SÊ)
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11. KayavikkayasamÈpattivinicchayakathÈ
57. KayavikkayasamÈpattÊti kayavikkayasamÈpajjanaÑ. “IminÈ imaÑ

dehÊ”ti-ÈdinÈ1 hi nayena parassa kappiyabhaÓÉaÑ gaÓhanto kayaÑ
samÈpajjati, attano kappiyabhaÓÉaÑ dento vikkayaÑ. AyaÑ pana
kayavikkayo ÔhapetvÈ paÒca sahadhammike avasesehi gihipabbajitehi
antamaso mÈtÈpit|hipi saddhiÑ na vaÔÔati.
TatrÈyaÑ vinicchayo–vatthena vÈ vatthaÑ hotu, bhattena vÈ bhattaÑ,
yaÑ kiÒci 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 taÑ vatvÈ vÈ mÈtuyÈpi bhaÓÉaÑ attano2
gaÓhÈti, dukkaÔaÑ, attano bhaÓÉe parahatthaÑ, parabhaÓÉe ca attano
hatthaÑ sampatte nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. MÈtaraÑ vÈ pana pitaraÑ vÈ
“imaÑ dehÊ”ti vadato viÒÒatti na hoti, “imaÑ gaÓhÈhÊ”ti dadato
saddhÈdeyyavinipÈtanaÑ na hoti. AÒÒÈtakaÑ “imaÑ dehÊ”ti vadato viÒÒatti,
“imaÑ dehÊ”ti kayavikkayaÑ Èpajjato nissaggiyaÑ. TasmÈ kappiyabhaÓÉaÑ
parivattantena mÈtÈpit|hipi saddhiÑ kayavikkayaÑ, aÒÒÈtakehi saddhiÑ
tisso Èpattiyo mocentena parivattetabbaÑ.
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. 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 dhammakaraÓÈdÊsu taÑ taÑ parikkhÈraÑ kÈreti,
rajakehi vÈ vatthaÑ dhhovÈpeti, yathÈvatthukameva. NahÈpitena kese
______________________________________________________________
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chindÈpeti, kammakÈrehi navakammaÑ kÈreti, yathÈvatthukameva. Sace
pana “idaÑ bhattaÑ bhuÒjitvÈ idaÑ karothÈ”ti na vadati, “idaÑ bhattaÑ
bhuÒja, bhuttosi, bhuÒjissasi, idaÑ nÈma karohÊ”ti vadati, vaÔÔati. Ettha ca
kiÒcÈpi vatthadhovane vÈ kesacchedane vÈ bh|misodhanÈdinavakamme vÈ
parabhaÓÉaÑ attano hatthagataÑ nissajjitabbaÑ nÈma natthi, MahÈaÔÔhakathÈyaÑ pana daÄhaÑ katvÈ vuttattÈ na sakkÈ etaÑ paÔikkhipituÑ,
tasmÈ yathÈ nissaggiyavatthumhi paribhutte vÈ naÔÔhe vÈ pÈcittiyaÑ deseti,
evamidhÈpi desetabbaÑ.
YaÑ kiÒci kappiyabhaÓÉaÑ gaÓhitukÈmatÈya agghaÑ pucchituÑ
vaÔÔati, tasmÈ “ayaÑ tava patto kiÑ agghatÊ”ti pucchite “idaÑ nÈmÈ”ti
vadati, sace attano 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. Sace so patto mahaggho, bhikkhuno vatthu appagghaÑ, pattasÈmiko
cassa appagghabhÈvaÑ na jÈnÈti, patto na gahetabbo, “mama vatthu
appagghan”ti ÈcikkhitabbaÑ. MahagghabhÈvaÑ ÒatvÈ vaÒcetvÈ gaÓhantopi
hi bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ kÈretabbataÑ Èpajjati. Sace pattasÈmiko “hotu
bhante, sesaÑ mama puÒÒaÑ bhavissatÊ”ti deti, vaÔÔati. KappiyakÈrakassa
pana “iminÈ imaÑ gahetvÈ dehÊ”ti ÈcikkhituÑ vaÔÔati, tasmÈ 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 ca taÑ vaÒceti,
“mÈ gaÓhÈhÊ”ti vattabbo.
“IdaÑ paÔiggahitaÑ telaÑ vÈ sappi vÈ amhÈkaÑ atthi, amhÈkaÒca
aÒÒena appaÔiggahitakena attho”ti vutte pana sace so taÑ gahetvÈ aÒÒaÑ
deti, paÔhamaÑ attano telaÑ na minÈpetabbaÑ. KasmÈ? NÈÄiyaÒhi
avasiÔÔhatelaÑ hoti, taÑ pacchÈ minantassa appaÔiggahitaÑ d|seyya. AyaÒca
kayavikkayo nÈma kappiyabhaÓÉavasena vutto. Kappiyena hi kappiyaÑ
parivattentassa kayavikkayasikkhÈpadena nissaggiyaÑ vuttaÑ, akappiyena
pana akappiyaÑ parivattentassa, kappiyena vÈ akappiyaÑ akappiyena vÈ
kappiyaÑ
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parivattentassa R|piyasaÑvohÈrasikkhÈpadena nissaggiyaÑ, tasmÈ ubhosu
vÈ ekasmiÑ vÈ akappiye sati r|piyasaÑvohÈro nÈma hoti.
58. R|piyasaÑvohÈrassa ca garubhÈvadÊpanatthaÑ 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. Sacepi1 taÑ vinÈsetvÈ thÈlakaÑ
kÈreti, tampi akappiyaÑ. VÈsiÑ kÈreti, tÈya chinnadantakaÔÔhampi
akappiyaÑ. BaÄisaÑ kÈreti, tena mÈritÈ macchÈpi akappiyÈ. VÈsiÑ 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
kahÈpaÓe gahetvÈ imaÑ dehÊ”ti kahÈpaÓe dÈpetvÈ gahito, ayaÑ patto
etasseva bhikkhuno na vaÔÔati dubbicÈritattÈ, aÒÒesaÑ pana vaÔÔati m|lassa
asampaÔicchitattÈ. MahÈsumattherassa2 kira upajjhÈyo Anuruddhatthero
nÈma ahosi. So attano evar|paÑ pattaÑ sappissa p|retvÈ saÑghassa nissajji.
TipiÔakac|ÄanÈgattherassa saddhivihÈrikÈnaÑ evar|po patto ahosi. TaÑ
theropi sappissa p|retvÈ saÑghassa nissajjÈpesÊti. IdaÑ
akappiyapattacatukkaÑ.
______________________________________________________________
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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 paribhogÈraho. ImaÑ pana r|piyasaÑvohÈraÑ karontena
“iminÈ imaÑ gahetvÈ dehÊ”ti kappiyakÈrakampi ÈcikkhituÑ na vaÔÔati.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
KayavikkayasamÈpattivinicchayakathÈ samattÈ.
_____
12. R|piyÈdipaÔiggahaÓavinicchayakathÈ
59. R|piyÈdipaÔiggahoti jÈtar|pÈdipaÔiggaÓhanaÑ. Tattha1 jÈtar|paÑ
rajataÑ jÈtar|pamÈsako rajatamÈsakoti catubbidhaÑ nissaggiyavatthu.
TambalohÈdÊhi kato lohamÈsako. SÈradÈrunÈ vÈ veÄupesikÈya vÈ antamaso
tÈlapaÓÓenapi r|paÑ chinditvÈ kato dÈrumÈsako. LÈkhÈya vÈ niyyÈsena vÈ
r|paÑ samuÔÔhÈpetvÈ kato jatumÈsako. Yo yo yattha yattha janapade yadÈ
yadÈ vohÈraÑ gacchati, antamaso aÔÔhimayopi cammamayopi
rukkhaphalabÊjamayopi samuÔthÈpitar|popi asamuÔÔhÈpitar|popÊti ayaÑ
sabbopi rajatamÈsakeneva sa~gahito. MuttÈ maÓi veÄuriyo sa~kho silÈ
pavÈÄaÑ lohita~ko masÈragallaÑ satta dhaÒÒÈni
dÈsidÈsakhettavatthupupphÈrÈmaphalÈrÈmÈdayoti idaÑ dukkaÔavatthu.
Tattha nissaggiyavatthuÑ attano vÈ saÑghagaÓapuggalacetiyÈnaÑ vÈ
atthÈya sampaÔicchituÑ na vaÔÔati. Attano atthÈya sampaÔicchato
nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ hoti, sesÈnaÑ atthÈya dukkaÔaÑ. DukkaÔavatthuÑ
sabbesampi atthÈya sampaÔicchato dukkaÔameva.
TatrÈyaÑ vinicchayo2–sace koci jÈtar|parajataÑ ÈharitvÈ “idaÑ
saÑghassa dammi, ÈrÈmaÑ vÈ karotha cetiyaÑ vÈ bhojanasÈlÈdÊnaÑ vÈ
aÒÒataran”ti vadati, idaÑ sampaÔicchituÑ na vaÔÔati. Sace pana “nayidaÑ
bhikkh|naÑ sampaÔicchituÑ vaÔÔatÊ”ti paÔikkhitte “vaÉÉhakÊnaÑ vÈ
kammakÈrÈnaÑ vÈ hatthe
______________________________________________________________
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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 pesethÈ”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 vutte pana “amhÈkaÑ gahetuÑ na
vaÔÔatÊ”ti paÔikkhipitabbaÑ.
Sace pana koci bahuÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ ÈnetvÈ “idaÑ saÑghassa
dammi, cattÈro paccaye paribhuÒjathÈ”ti vadati, taÒce saÑgho
sampaÔicchati, paÔiggahaÓepi paribhogepi Èpatti. Tatra ceko bhikkhu
“nayidaÑ kappatÊ”ti paÔikkhipati, upÈsako ca “yadi na kappati, mayhameva
bhavissatÊ”ti taÑ ÈdÈya gacchati. So bhikkhu “tayÈ saÑghassa lÈbhantarÈyo
kato”ti na kenaci kiÒci vattabbo. Yo hi taÑ codeti, sveva sÈpattiko hoti.
Tena panekena 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, taÑ
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.
60. Sace koci “mayhaÑ tisassasampÈdanakaÑ mahÈtaÄÈkaÑ atthi, taÑ
saÑghassa dammÊ”ti vadati, taÒce saÑgho sampaÔicchati, paÔiggahaÓepi
paribhogepi Èpattiyeva. Yo pana taÑ paÔikkhipati, so purimanayeneva na
kenaci kiÒci vattabbo. Yo hi taÑ codeti, sveva sÈpattiko
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hoti. Tena panekena 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 paribhuÒjathÈ”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 khaÓitvÈ udakaparibhogatthÈya taÄÈkaÑ kÈritaÑ hoti, taÒce
nissÈya sassaÑ nipphÈdetvÈ manussÈ vihÈre kappiyabhaÓÉaÑ denti, vaÔÔati.
Atha manussÈ eva1 saÑghassa upakÈratthÈya saÑghikabh|miÑ khaÓitvÈ
taÑ nissÈya nipphannasassato kappiyabhaÓÉaÑ denti, etampi vaÔÔati.
“AmhÈkaÑ ekaÑ kappiyakÈrakaÑ ÔhapethÈ”ti vutte ca Ôhapetumpi labbhati.
Atha 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 akaÑs|”ti, tato vattabbÈ “te saÑghassa
imaÒca imaÒca upakÈraÑ akaÑsu, idaÒcidaÒca kappiyabhaÓÉakaÑ
adaÑs|”ti. Sace te vadanti “mayampi dassÈmÈ”ti, evampi vaÔÔati.
Sace pana koci abyatto akappiyavohÈrena taÄÈkaÑ paÔiggaÓhÈti vÈ
kÈreti vÈ, taÑ bhikkh|hi na paribhuÒjitabbaÑ, taÑ nissÈya
laddhakappiyabhaÓÉampi
______________________________________________________________
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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
kappiyavohÈrena 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. Paccayavasena paÔiggahitataÄÈke
kappiyakÈrakaÑ ÔhapetuÑ vaÔÔati, mattikuddharaÓapÈÄibandhanÈdÊni
kÈretuÑ na vaÔÔati. Sace kappiyakÈrakÈ sayameva karonti, vaÔÔati. Abyattena
pana lajjibhikkhunÈ kÈrÈpitesu kiÒcÈpi paÔiggahaÓaÑ kappiyaÑ, bhikkhussa
pana payogapaccayÈ uppannena missattÈ visagatapiÓÉapÈto viya
akappiyamaÑsarasamissabhojanaÑ viya ca dubbinibhogaÑ hoti, sabbesaÑ
akappiyameva.
61. 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, navasasse vÈ aparicchinnabhÈge
“ettakÈ kahÈpaÓe dethÈ”ti kahÈpaÓe uÔÔhÈpeti, sabbesaÑ akappiyaÑ.
Yo pana “kasatha vapathÈ”ti avatvÈ “ettakÈya bh|miyÈ ettako nÈma
bhÈgo”ti evaÑ bh|miÑ vÈ patiÔÔhÈpeti, “ettake bh|mibhÈge amhehi sassaÑ
kataÑ, ettakaÑ nÈma bhÈgaÑ gaÓhathÈ”ti vadantesu kassakesu
bh|mippamÈÓagahaÓatthaÑ 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
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Èharatha, ettakehi yÈgu-ÈdÊni sampÈdethÈ”ti vadati, yaÑ te Èharanti, taÑ
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, taÑ 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, taÑ sabbesaÑ kappiyaÑ. KasmÈ?
KappiyÈnaÑ taÓÉulÈdÊnaÑ vicÈritattÈ. Kayavikkayepi anÈpatti
kappiyakÈrakassa ÈcikkhitattÈ.
62. 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 tatruppÈdaÑ na
paribhuÒjiÑsu. TasmÈ–
SallekhaÑ accajantena, appamattena bhikkhunÈ.
Kappiyepi na kÈtabbÈ, ÈmisatthÈya lolatÈti1.
Yo cÈyaÑ taÄÈke vutto, pokkharaÓÊ-udakavÈhakamÈtikÈdÊsupi eseva
nayo.
63. PubbaÓÓÈparaÓÓa-ucchuphalÈphalÈdÊnaÑ viruhanaÔÔhÈnaÑ yaÑ
kiÒci khettaÑ vÈ vatthuÑ vÈ “dammÊ”ti 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
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 261 piÔÔhe.
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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 pubbe manussÈ idha
sassÈni akaÑs|”ti, tato vattabbÈ “te saÑghassa idaÒcidaÒca kappiyabhaÓÉaÑ
adaÑs|”ti. Sace vadanti “mayampi dassÈmÈ”ti, evaÑ vaÔÔati.
KiÒci sassuÔÔhÈnakaÑ bh|mippadesaÑ sandhÈya “sÊmaÑ demÈ”ti
vadanti, vaÔÔati. SÊmaparicchedanatthaÑ pana thambhÈ vÈ pÈsÈÓÈ vÈ sayaÑ
na ÔhapetabbÈ, bh|mi nÈma anagghÈ, appakenapi 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 antosÊmÈyaÑ taÄÈkaÑ vÈ khaÓati, 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.
Sace koci yathÈjÈtameva ucchuÑ vÈ aparaÓÓaÑ vÈ
alÈbukumbhaÓÉÈdikaÑ vÈ valliphalaÑ dÈtukÈmo “etaÑ sabbaÑ
ucchukhettaÑ aparaÓÓavatthuÑ valliphalÈvÈÔaÑ dammÊ”ti vadati, saha
vatthunÈ parÈmaÔÔhattÈ na vaÔÔatÊti 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
ÈrÈmiko purebhattampi pacchÈbhattampi saÑghasseva kammaÑ karoti,
sÈmaÓerassa viya sabbaÑ bhesajjaÑ paÔijagganampi tassa kÈtabbaÑ. Sace
purebhattameva saÑghassa kammaÑ karoti, pacchÈbhattaÑ attano karoti,
sÈyaÑ nivÈpo na dÈtabbo. Yepi
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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 paÒcagorasaparibhogatthÈya dinnÈti. “Mayampi
paÒcagorasaparibhogatthÈya demÈ”ti vutte vaÔÔanti. 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|kare “sukhaÑ jÊvant|”ti araÒÒe vissajjÈpetuÑ
vaÔÔati. “ImaÑ taÄÈkaÑ, imaÑ khettaÑ, imaÑ vatthuÑ vihÈrassa demÈ”ti
vutte paÔikkhipituÑ na labbhati.
64. Sace koci bhikkhuÑ uddissa d|tena
hiraÒÒasuvaÓÓÈdicÊvaracetÈpannaÑ pahiÓeyya “iminÈ cÊvaracetÈpannena
cÊvaraÑ cetÈpetvÈ itthannÈmaÑ bhikkhuÑ cÊvarena acchÈdehÊ”ti, so ce d|to
taÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “idaÑ kho bhante ÈyasmantaÑ
uddissa cÊvaracetÈpannaÑ ÈbhataÑ, paÔiggaÓhatu ÈyasmÈ
cÊvaracetÈpannan”ti, tena bhikkhunÈ so d|to evamassa vacanÊyo “na kho
mayaÑ Èvuso cÊvaracetÈpannaÑ paÔiggaÓhÈma, cÊvaraÒca kho mayaÑ
paÔiggaÓhÈma kÈlena kappiyan”ti. So ce d|to taÑ bhikkhuÑ evaÑ vadeyya
“atthi panÈyasmato koci veyyÈvaccakaro”ti, cÊvaratthikena bhikkhunÈ
veyyÈvaccakaro niddisitabbo ÈrÈmiko vÈ upÈsako vÈ “eso kho Èvuso
bhikkh|naÑ veyyÈvaccakaro”ti. Na vattabbo “tassa dehÊ”ti vÈ “so vÈ
nikkhipissati, so vÈ parivattessati, so vÈ cetÈpessatÊ”ti. So ce d|to taÑ
veyyÈvaccakaraÑ saÒÒÈpetvÈ taÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya
“yaÑ kho bhante ÈyasmÈ veyyÈvaccakaraÑ niddisi, ÈÓatto so mayÈ,
upasa~kamatu ÈyasmÈ kÈlena, cÊvarena taÑ acchÈdessatÊ”ti. CÊvaratthikena
bhikkhunÈ veyyÈvaccakaro upasa~kamitvÈ dvattikkhattuÑ codetabbo
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sÈretabbo “attho me Èvuso cÊvarenÈ”ti. Na vattabbo “dehi me cÊvaraÑ,
Èhara me cÊvaraÑ, parivattehi me cÊvaraÑ, cetÈpehi me cÊvaran”ti. Sace
dvattikkhattuÑ codayamÈno sÈrayamÈno taÑ cÊvaraÑ abhinipphÈdeti,
iccetaÑ kusalaÑ. No ce abhinipphÈdeti, tattha gantvÈ catukkhattuÑ
paÒcakkhattuÑ chakkhattuparamaÑ tuÓhÊbh|tena uddissa ÔhÈtabbaÑ, na
Èsane nisÊditabbaÑ, na ÈmisaÑ paÔiggahetabbaÑ, na dhammo bhÈsitabbo.
“KiÑ kÈraÓÈ ÈgatosÊ”ti pucchiyamÈnena “jÈnÈhi Èvuso”ti ettakameva
vattabbaÑ.
Sace Èsane vÈ nisÊdati, ÈmisaÑ vÈ paÔiggaÓhÈti, dhammaÑ vÈ bhÈsati,
ÔhÈnaÑ bhaÒjati. Sace catukkhattuÑ codeti, catukkhattuÑ ÔhÈtabbaÑ.
PaÒcakkhattuÑ codeti, dvikkhattuÑ ÔhÈtabbaÑ. ChakkhattuÑ codeti, na
ÔhÈtabbaÑ. EkÈya hi codanÈya ÔhÈnadvayaÑ bhaÒjati. YathÈ chakkhattuÑ
codetvÈ na ÔhÈtabbaÑ, evaÑ dvÈdasakkhattuÑ ÔhatvÈ na codetabbaÑ. 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
chakkattuÑ codeti, sakiÑyeva vÈ gantvÈ “attho me Èvuso cÊvarenÈ”ti
chakkhattuÑ vadati, tattha ekadivasameva punappunaÑ gantvÈ
dvÈdasakkhattuÑ tiÔÔhati, sakimeva vÈ gantvÈ tatra tatra ÔhÈne tiÔÔhati, sopi
sabbacodanÈyo sabbaÔÔhÈnÈni ca bhaÒjati, ko pana vÈdo nÈnÈdivasesu. Tato
ce uttari vÈyamamÈno taÑ cÊvaraÑ abhinipphÈdeti, payoge dukkaÔaÑ,
paÔilÈbhena nissaggiyaÑ hoti. No ce sakkoti taÑ abhinipphÈdetuÑ, yato
rÈjato rÈjamahÈmattato vÈ assa bhikkhuno taÑ cÊvaracetÈpannaÑ ÈnÊtaÑ,
tassa santikaÑ sÈmaÑ vÈ gantabbaÑ, d|to vÈ pÈhetabbo “yaÑ kho tumhe
Èyasmanto bhikkhuÑ uddissa cÊvaracetÈpannaÑ pahiÓittha, na taÑ tassa
bhikkhuno kiÒci atthaÑ anubhoti, yuÒjantÈyasmanto sakaÑ, mÈ tumhÈkaÑ
santakaÑ vinassat|”ti. AyaÑ tattha sÈmÊci. Yo pana neva sÈmaÑ gacchati,
na d|taÑ pÈheti, vattabhede dukkaÔaÑ Èpajjati.
65. KiÑ pana1 sabbakappiyakÈrakesu evaÑ paÔipajjitabbanti? Na
paÔipajjitabbaÑ. AyaÒhi kappiyakÈrako nÈma sa~khepato duvidho niddiÔÔho
aniddiÔÔho ca. Tattha niddiÔÔho duvidho bhikkhunÈ niddiÔÔho d|tena
niddiÔÔhoti. AniddiÔÔhopi
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 254 piÔÔhÈdÊsu.
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duvidho mukhavevaÔikakappiyakÈrako parammukhakappiyakÈrakoti. Tesu
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 sandiÔÔhasambhattÈ 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, tumhe cÊvaraÑ
gaÓheyyÈthÈ”ti, ayaÑ dutiyo bhikkhunÈ asammukhÈniddiÔÔho.
Na heva kho aÒÒaÑ pahiÓati, apica 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 idha vuttanayeneva paÔipajjitabbaÑ.
Aparo bhikkhu purimanayeneva d|tena pucchito natthitÈya vÈ
avicÈretukÈmatÈya vÈ “natthamhÈkaÑ kappiyakÈrako”ti vadati, tasmiÑ
khaÓe koci manusso Ègacchati, d|to tassa hatthe akappiyavatthuÑ datvÈ
“imassa hatthato cÊvaraÑ gaÓheyyÈthÈ”ti vatvÈ gacchati, ayaÑ d|tena
sammukhÈniddiÔÔhoti evaÑ eko sammukhÈniddiÔÔho.
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Aparo d|to gÈmaÑ pavisitvÈ attanÈ abhirucitassa kassaci hatthe
akappiyavatthuÑ datvÈ purimanayeneva ÈgantvÈ vÈ 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 vuttanayeneva paÔipajjitabbaÑ. VuttaÒhetaÑ–
“Santi bhikkhave manussÈ saddhÈ pasannÈ, te kappiyakÈrakÈnaÑ
hatthe hiraÒÒaÑ upanikkhipanti ‘iminÈ yaÑ ayyassa kappiyaÑ, taÑ
dethÈ’ti. AnujÈnÈmi bhikkhave yaÑ tato kappiyaÑ, taÑ sÈdituÑ, na
tvevÈhaÑ bhikkhave ‘kenaci pariyÈyena jÈtar|parajataÑ sÈditabbaÑ
pariyesitabban’ti vadÈmÊ”ti1.
Ettha codanÈya parimÈÓaÑ 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 parammukhÈkappiyakÈrakoti ime dve
aniddiÔÔhakappiyakÈrakÈ nÈma. Etesu aÒÒÈtaka-appavÈritesu viya
paÔipajjitabbaÑ. Sace sayameva cÊvaraÑ ÈnetvÈ dadanti, gahetabbaÑ. No ce,
na kiÒci vattabbÈ. YathÈ ca d|tassa hatthe cÊvaratthÈya akappiyavatthumhi
pesite vinicchayo vutto, evaÑ piÓÉapÈtÈdÊnampi atthÈya pesite sayaÑ
ÈgantvÈ dÊyamÈne2 ca vinicchayo veditabbo.
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66. UpanikkhittasÈdiyane pana ayaÑ vinicchayo1–kiÒci
akappiyavatthuÑ pÈdam|le ÔhapetvÈ “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
akaraÓato akiriyasamuÔÔhÈnaÑ kÈyadvÈre ca vacÊdvÈre ca ÈpattiÑ Èpajjati,
manodvÈre pana Èpatti nÈma natthi.
Eko sataÑ vÈ sahassaÑ vÈ pÈdam|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 ca attanÈ ca vuttaÑ, taÑ ÈcikkhitabbaÑ. So ce vadati “gopayissÈmahaÑ
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 gahetvÈ 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, “idaÑ 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.
67. Yena pana jÈtar|pÈdicatubbidhaÑ nissaggiyavatthu paÔiggahitaÑ,
tena kiÑ kÈtabbanti? SaÑghamajjhe nissajjitabbaÑ. KathaÑ? Tena
bhikkhunÈ2 saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ
vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ bhante
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1. Vi-®Ôha-2. 270 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 1. 346 piÔthe.

66

VinayapiÔaka

r|piyaÑ paÔiggahesiÑ, idaÑ me nissaggiyaÑ, imÈhaÑ nissajjÈmÊ”ti
nissajjitvÈ Èpatti desetabbÈ. Byattena bhikkhunÈ paÔibalena Èpatti
paÔiggahetabbÈ. Sace tattha Ègacchati ÈrÈmiko vÈ upÈsako vÈ, so vattabbo
“Èvuso idaÑ jÈnÈhÊ”ti. Sace so bhaÓati “iminÈ kiÑ ÈharissÈmÊ”ti, na
vattabbo “imaÑ vÈ imaÑ vÈ ÈharÈ”ti, kappiyaÑ ÈcikkhitabbaÑ sappiÑ vÈ
telaÑ vÈ madhuÑ vÈ phÈÓitaÑ vÈ. Œcikkhantena ca “iminÈ sappiÑ vÈ telaÑ
vÈ madhuÑ vÈ phÈÓitaÑ vÈ ÈharÈ”ti na vattabbaÑ, “idaÒcidaÒca saÑghassa
kappiyan”ti ettakameva vattabbaÑ. Sace so tena parivattetvÈ kappiyaÑ
Èharati, r|piyapaÔiggÈhakaÑ ÔhapetvÈ sabbeheva bhÈjetvÈ paribhuÒjitabbaÑ,
r|piyapaÔiggÈhakena bhÈgo na gahetabbo.
AÒÒesaÑ1 bhikkh|naÑ vÈ ÈrÈmikÈnaÑ vÈ pattabhÈgampi labhitvÈ
paribhuÒjituÑ na vaÔÔati, antamaso makkaÔÈdÊhi tato haritvÈ araÒÒe ÔhapitaÑ
vÈ tesaÑ hatthato gaÄitaÑ vÈ tiracchÈnapaÔiggahitampi paÑsuk|lampi na
vaÔÔatiyeva. Tato ÈhaÔena phÈÓitena senÈsanadh|panampi na vaÔÔati. SappinÈ
vÈ telena vÈ padÊpaÑ katvÈ dÊpÈloke nipajjituÑ, kasiÓaparikammaÑ 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 ÔhitÈva na vaÔÔati, paricchedÈtikkantÈ ÈgantukattÈ
vaÔÔati. TaÑ vatthuÑ vissajjetvÈ katena maggenapi setunÈpi nÈvÈyapi
uÄumpenÈpi gantuÑ na vaÔÔati. Tena vatthunÈ khaÓÈpitÈya pokkharaÓiyÈ
ubbhidodakaÑ2 pÈtuÑ vÈ paribhuÒjituÑ vÈ na vaÔÔati. Anto udake pana
asati aÒÒaÑ ÈgantukaÑ udakaÑ vÈ vassodakaÑ vÈ paviÔÔhaÑ vaÔÔati. KÊtÈya
yena 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.
______________________________________________________________
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Sace pana tattha Ègato kappiyakÈrako taÑ parivattetvÈ saÑghassa
kappiyaÑ sappitelÈdiÑ ÈharituÑ na jÈnÈti, so vattabbo “Èvuso imaÑ
chaÉÉehÊ”ti. Sace so chaÉÉeti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce chaÉÉeti,
paÒcaha~gehi samannÈgato bhikkhu r|piyachaÉÉako sammannitabbo yo na
chandÈgatiÑ gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya,
na bhayÈgatiÑ gaccheyya, chaÉÉitÈchaÉÉitaÒca jÈneyya. EvaÒca pana
sammannitabbo, paÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ byattena bhikkhunÈ
paÔibalena SaÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ r|piyachaÉÉakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti. .
SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ
r|piyachaÉÉakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa
bhikkhuno r|piyachaÉÉakassa sammuti, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati,
so bhÈseyya. . Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu
r|piyachaÉÉako, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ
dhÈrayÈmÊ”ti1.
68. Tena sammatena2 bhikkhunÈ nimittaÑ akatvÈ akkhÊni nimÊletvÈ
nadiyÈ vÈ papÈte vÈ vanagahane vÈ g|thaÑ viya anapekkhena patitokÈsaÑ
asamannÈrahantena chaÉÉetabbaÑ. Sace nimittaÑ katvÈ pÈteti, dukkaÔaÑ
Èpajjati. 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 apaccavekkhitvÈ paribhuÒjituÑ na vaÔÔanti. CattÈro hi
paribhogÈ–theyyaparibhogo iÓaparibhogo dÈyajjaparibhogo
sÈmiparibhogoti. Tattha saÑghamajjhepi nisÊditvÈ paribhuÒjantassa
dussÊlassa paribhogo theyyaparibhogo nÈma. SÊlavato
apaccavekkhitaparibhogo iÓaparibhogo nÈma. TasmÈ cÊvaraÑ paribhoge
paribhoge paccavekkhitabbaÑ, piÓÉapÈto Èlope
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Èlope, tathÈ asakkontena
purebhattapacchÈbhattapurimayÈmamajjhimayÈmapacchimayÈ-mesu.
Sacassa apaccavekkhato 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
sujjhanato “desanÈsuddhi”ti vuccati. SaÑvarasuddhi nÈma
indriyasaÑvarasÊlaÑ. TaÒhi “na punevaÑ karissÈmÊ”ti
cittÈdhiÔÔhÈnasaÑvareneva sujjhanato “saÑvarasuddhÊ”ti vuccati.
PariyeÔÔhisuddhi nÈma ÈjÊvapÈrisuddhisÊlaÑ. TaÒhi anesanaÑ pahÈya
dhammena samena paccaye uppÈdentassa pariyesanÈya suddhattÈ
“pariyeÔÔhisuddhi”ti vuccati. PaccavekkhaÓasuddhi nÈma
paccayaparibhogasannissitasÊlaÑ. TaÒhi “paÔisa~khÈ yoniso cÊvaraÑ
paÔisevÈmÊ”ti1 ÈdinÈ 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? GÊhÊhi dinnÈpi BhagavatÈ anuÒÒÈtattÈ
Bhagavato santakÈ honti, tasmÈ Bhagavato paccaye paribhuÒjantÊti
veditabbaÑ. DhammadÈyÈdasutta2Òcettha sÈdhakaÑ. KhÊÓÈsavÈnaÑ
paribhogo sÈmiparibhogo nÈma. Te hi taÓhÈya dÈsabyaÑ atÊtattÈ sÈmino
hutvÈ paribhuÒjanti. Iti imesu paribhogesu sÈmiparibhogo ca
dÈyajjaparibhogo ca sabbesampi vaÔÔati, iÓaparibhogo na vaÔÔati,
theyyaparibhoge kathÈyeva natthi.
Aparepi cattÈro paribhogÈ–lajjiparibhogo alajjiparibhogo
dhammiyaparibhogo adhammiyaparibhogoti. Tattha alajjino lajjinÈ
______________________________________________________________
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saddhiÑ paribhogo vaÔÔati, ÈpattiyÈ na kÈretabbo. Lajjino alajjinÈ saddhiÑ
yÈva na jÈnÈti, tÈva vaÔÔati. Œdito paÔÔhÈya hi1 alajjÊ nÈma natthi, tasmÈ
yadÈssa alajjibhÈvaÑ jÈnÈti, tadÈ vattabbo “tumhe kÈyadvÈre vacÊdvÈre ca
vÊtikkamaÑ karotha, taÑ appatir|paÑ, mÈ evamakatthÈ”ti. Sace anÈdiyitvÈ
karotiyeva, yadi tena saddhiÑ paribhogaÑ karoti, sopi alajjiyeva hoti. Yopi
attano bhÈrabh|tena alajjinÈ saddhiÑ paribhogaÑ karoti, sopi nivÈretabbo.
Sace na oramati, ayampi alajjÊyeva hoti. EvaÑ eko alajjÊ alajjisatampi
karoti. Alajjino pana alajjinÈva saddhiÑ paribhoge Èpatti nÈma natthi.
Lajjino lajjinÈ saddhiÑ paribhogo dvinnaÑ khattiyakumÈrÈnaÑ
suvaÓÓapÈtiyaÑ bhojanasadiso. DhammiyÈdhammiyaparibhogo
paccayavaseneva 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
gahitattÈ vaÔÔantÊ”ti vuttaÑ. Puggalo lajjÊ, piÓÉapÈto adhammiyo, piÓÉapÈto
jeguccho na gahetabbo. Puggalo lajjÊ, piÓÉapÈtopi dhammiyo, vaÔÔati.
Apare dve paggahÈ dve ca paribhogÈ–lajjipaggaho alajjipaggaho,
dhammaparibhogo Èmisaparibhogoti. Tattha alajjino 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 parisati vaÓÓaÑ bhÈsati,
ayaÑ sÈsanaÑ osakkÈpeti antaradhÈpetÊti veditabbo. DhammaparibhogaÈmisaparibhogesu pana yattha Èmisaparibhogo vaÔÔati, dhammaparibhogopi
tattha 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
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nÈma MahÈrakkhitattheraÑ Èha “Èvuso MahÈrakkhita etassa santike
MahÈniddesaÑ gaÓhÈhÊ”ti. PÈpo kirÈyaÑ bhante, na gaÓhÈmÊti. GaÓhÈvuso,
ahaÑ te santike nisÊdissÈmÊti. “SÈdhu bhante, tumhesu nisinnesu
gaÓhissÈmÊ”ti paÔÔhapetvÈ rattindivaÑ nirantaraÑ pariyÈpuÓanto
osÈnadivase heÔÔhÈmaÒce itthiÑ disvÈ “bhante sutaÑyeva me pubbe,
sacÈhaÑ evaÑ jÈneyyaÑ, na Êdisassa santike dhammaÑ pariyÈpuÓeyyan”ti
Èha. Tassa pana santike bah| mahÈtherÈ uggaÓhitvÈ MahÈniddesaÑ
patiÔÔhÈpesunti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
R|piyÈdipaÔiggahaÓavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
13. DÈnalakkhaÓÈdivinicchayakathÈ
69. DÈnavissÈsaggÈhehi lÈbhassa pariÓÈmananti ettha tÈva dÈnanti
attano santakassa cÊvarÈdiparikkhÈrassa saddhivihÈrikÈdÊsu yassa kassaci
dÈnaÑ. TatridaÑ dÈnalakkhaÓaÑ–“idaÑ tuyhaÑ demi dadÈmi dajjÈmi
oÓojemi pariccajÈmi vissajjÈmÊ”ti vÈ “itthannÈmassa demi -pa- vissajjÈmÊ”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 hotÊ”ti vutte “mama
santakaÑ karomi, mama santakaÑ hotu, mama santakaÑ karissÈmÊ”ti
vadati, dudinnaÑ 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 “idaÑ cÊvaraÑ gaÓhÈhÊ”ti vadati, itaro
“na gaÓhÈmÊ”ti vadati, 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. Yassa pana ruccati, tena adhiÔÔhahitvÈ paribhuÒjitabbaÑ.
“ItthannÈmassa dehÊ”ti dinnaÑ yÈva parassa hatthaÑ na pÈpuÓÈti, tÈva yo
pahiÓati, tasseva santakaÑ, “itthannÈmassa dammÊ”ti dinnaÑ pana yassa
pahÊyati, tassa santakaÑ. TasmÈ bhikkhu bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ pahiÓati
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“idaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa dehÊ”ti. So antarÈmagge yo pahiÓati, tassa
vissÈsÈ gaÓhÈti, suggahitaÑ. Yassa pahÊyati, tassa vissÈsÈ gaÓhÈti,
duggahitaÑ.
Bhikkhu1 bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ pahiÓati “imaÑ cÊvaraÑ
itthannÈmassa dehÊ”ti. So antarÈmagge suÓÈti “yo pahiÓati, so kÈlakato”ti,
tassa matakacÊvaraÑ adhiÔÔhÈti, svÈdhiÔÔhitaÑ. Yassa pahÊyati, tassa vissÈsÈ
gaÓhÈti, duggahitaÑ. Bhikkhu bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ pahiÓati “imaÑ
cÊvaraÑ itthannÈmassa dehÊ”ti. So antarÈmagge suÓÈti “yassa pahÊyati, so
kÈlakato”ti, tassa matakacÊvaraÑ adhiÔÔhÈti, dvÈdhiÔÔhitaÑ. Yo pahiÓati,
tassa vissÈsÈ gaÓhÈti, suggahitaÑ. Bhikkhu bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ
pahiÓati “imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa dehÊ”ti. So antarÈmagge suÓÈti
“ubho kÈlakatÈ”ti, yo pahiÓati, tassa matakacÊvaraÑ adhiÔÔhÈti,
svÈdhiÔÔhitaÑ. Yassa pahÊyati, tassa matakacÊvaraÑ adhiÔÔhÈti,
dvÈdhiÔÔhitaÑ. Bhikkhu bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ pahiÓati “imaÑ cÊvaraÑ
itthannÈmassa dammÊ”ti. So antarÈmagge yo pahiÓati, tassa vissÈsÈ gaÓhÈti,
duggahitaÑ. Yassa pahÊyati, tassa vissÈsÈ gaÓhÈti, suggahitaÑ. Bhikkhu
bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ pahiÓati “imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa dammÊ”ti.
So antarÈmagge suÓÈti “yo pahiÓati, so kÈlakato”ti, tassa matakacÊvaraÑ
adhiÔÔhÈti, dvÈdhiÔÔhitaÑ. Yassa pahÊyati, tassa vissÈsÈ gaÓhÈti, suggahitaÑ.
Bhikkhu bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ pahiÓati “imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa
dammÊ”ti. So antarÈmagge suÓÈti “yassa pahÊyati, so kÈlakato”ti, tassa
matakacÊvaraÑ adhiÔÔhÈti, dvÈdhiÔÔhitaÑ. Yassa pahÊyati, tassa vissÈsÈ
gaÓhÈti, suggahitaÑ. Bhikkhu bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ pahiÓati “imaÑ
cÊvaraÑ itthannÈmassa dammÊ”ti. So antarÈmagge suÓÈti “yassa pahÊyati, so
kÈlakato”ti, tassa matakacÊvaraÑ adhiÔÔhÈti, svÈdhiÔÔhitaÑ. Yo pahiÓati,
tassa vissÈsÈ gaÓhÈti, duggahitaÑ. Bhikkhu bhikkhussa hatthe cÊvaraÑ
pahiÓati “imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa dammÊ”ti. So antarÈmagge suÓÈti
“ubho kÈlakatÈ”ti. Yo pahiÓati, tassa matakacÊvaraÑ adhiÔÔhÈti,
dvÈdhiÔÔhitaÑ. Yassa pahÊyati, tassa matakacÊvaraÑ adhiÔÔhÈti,
svÈdhiÔÔhitaÑ.
PariccajitvÈ dinnaÑ puna kenaci kÈraÓena kupito ÈharÈpetuÑ na
labhati. AttanÈ dinnampi hi cÊvaraÑ sakasaÒÒÈya acchindato nissaggiyaÑ,
aÒÒaÑ parikkhÈraÑ antamaso s|cimpi acchindato dukkaÔaÑ. Sace pana
“bhante
______________________________________________________________
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tumhÈkaÑ idaÑ sÈruppan”ti sayameva deti, gahetuÑ vaÔÔati. Atha pana
“Èvuso mayaÑ tuyhaÑ ‘vattapaÔivattaÑ karissati, amhÈkaÑ santike
upajjhaÑ gaÓhissati, dhammaÑ pariyÈpuÓissatÊ’ti cÊvaraÑ adamhÈ, 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 vaÔÔati. DisÈpakkamantaÑ vÈ pana daharaÑ “nivattetha nan”ti
bhaÓati, so na nivattati, cÊvare gahetvÈ nirundhathÈti1, evaÒce nivattati,
sÈdhu. Sace “pattacÊvaratthÈya maÒÒe tumhe bhaÓatha, gaÓhatha nan”ti deti,
evampi vaÔÔati. VibbhamantaÑ vÈ disvÈ “mayaÑ tuyhaÑ ‘vattaÑ karissatÊ’ti
pattacÊvaraÑ adamhÈ, so dÈni tvaÑ vibbhamitvÈ carasÊ”ti vadati, itaro
“gaÓhatha tumhÈkaÑ pattacÊvaran”ti deti, evampi vaÔÔati. “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, ÈharÈpetuÑ pana
vaÔÔati, vissajjetvÈ dinnaÑ acchinditvÈ gaÓhanto bhaÓÉagghena kÈretabbo.
AyaÑ tÈva dÈne vinicchayo.
70. VissÈsaggÈhalakkhaÓaÑ pana iminÈ suttena jÈnitabbaÑ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa vissÈsaÑ
gahetuÑ sandiÔÔho ca hoti, sambhatto ca, Èlapito ca, jÊvati ca, gahite ca
attamano hotÊ”ti2.
Tattha3 sandiÔÔhoti diÔÔhamattakamitto. Sambhattoti daÄhamitto.
Œlapitoti “mama santakaÑ yaÑ icchasi, taÑ gaÓheyyÈsi, ÈpucchitvÈ gahaÓe
kÈraÓaÑ natthÊ”ti vutto. JÊvatÊti anuÔÔhÈnaseyyÈya sayitopi
yÈvajÊvitindriyupacchedaÑ na pÈpuÓÈti. Gahite ca attamanoti gahite
tuÔÔhacitto hoti. “Evar|passa santakaÑ gahite me attamano bhavissatÊ”ti
jÈnantena gahetuÑ vaÔÔati. AnavasesapariyÈdÈnavasena cetÈni paÒca~gÈni
vuttÈni, vissÈsaggÈho pana tÊhi a~gehi ruhati sandiÔÔho, jÊvati, gahite
attamano, sambhatto, jÊvati, gahite atthamano, Èlapito, jÊvati, gahite
attamanoti. Yo pana na jÊvati, na
______________________________________________________________
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ca gahite attamano hoti, tassa santakaÑ vissÈsaggÈhena gahitampi puna
dÈtabbaÑ. DadamÈnena ca matakadhanaÑ tÈva ye tassa dhane issarÈ
gahaÔÔhÈ vÈ pabbajitÈ vÈ, tesaÑ dÈtabbaÑ. Anattamanassa santakaÑ tasseva
dÈtabbaÑ, yo pana paÔhamaÑyeva “suÔÔhu kataÑ tayÈ mama santakaÑ
gaÓhantenÈ”ti vacÊbhedena vÈ cittuppÈdamattena vÈ anumoditvÈ pacchÈ
kenaci kÈraÓena kupito, paccÈharÈpetuÑ na labhati, yopi adÈtukÈmo, cittena
pana adhivÈseti, na kiÒci vadati, sopi puna paccÈharÈpetuÑ na labhati. Yo
pana “mayÈ tumhÈkaÑ santakaÑ gahitaÑ vÈ paribhuttaÑ vÈ”ti vutte
“gahitaÑ vÈ hotu paribhuttaÑ vÈ, mayÈ pana taÑ kenacideva karaÓÊyena
ÔhapitaÑ, taÑ pÈkatikaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vadati, ayaÑ paccÈharÈpetuÑ
labhati. AyaÑ vissÈsaggÈhe vinicchayo.
71. LÈbhassa pariÓÈmananti idaÑ pana aÒÒesaÑ atthÈya
pariÓatalÈbhassa attano aÒÒassa vÈ pariÓÈmanaÑ sandhÈya vuttaÑ.
TatrÈyaÑ vinicchayo1–saÑghassa pariÓataÑ sahadhammikÈnaÑ vÈ
gihÊnaÑ vÈ antamaso mÈtusantakampi “idaÑ mayhaÑ dehÊ”ti saÑghassa
pariÓatabhÈvaÑ ÒatvÈ attano pariÓÈmetvÈ gaÓhantassa nissaggiyaÑ
pÈcittiyaÑ, “imassa bhikkhuno dehÊ”ti evaÑ aÒÒassa pariÓÈmentassa
suddhikapÈcittiyaÑ. TasmÈ yopi vassikasÈÔikasamaye mÈtugharepi
saÑghassa pariÓataÑ vassikasÈÔikaÑ ÒatvÈ attano pariÓÈmeti, nissaggiyaÑ
pÈcittiyaÑ, parassa pariÓÈmeti, suddhikapÈcittiyaÑ. ManussÈ
“saÑghabhattaÑ karissÈmÈ”ti sappitelÈdÊni Èharanti, gilÈno cepi
bhikkhusaÑghassa pariÓatabhÈvaÑ ÒatvÈkiÒci yÈcati, nissaggiyaÑ
pÈcittiyameva. Sace pana so “tumhÈkaÑ sappi-ÈdÊni ÈbhatÈni 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.
EkasmiÑ vihÈre saÑghassa pariÓataÑ aÒÒavihÈraÑ uddisitvÈ
“asukasmiÑ nÈma vihÈre saÑghassa dethÈ”ti pariÓÈmeti, “kiÑ saÑghassa
dÈnena, cetiyassa p|jaÑ karothÈ”ti evaÑ cetiyassa vÈ pariÓÈmeti, dukkaÔaÑ.
Cetiyassa pariÓataÑ aÒÒacetiyassa vÈ saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ puggalassa
vÈ pariÓÈmeti, dukkaÔameva. NiyametvÈ aÒÒacetiyassa
______________________________________________________________
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atthÈya ropitamÈlÈvacchato aÒÒacetiyamhi pupphampi ÈropetuÑ na vaÔÔati,
ekassa cetiyassa pana chattaÑ vÈ paÔÈkaÑ vÈ ÈropetvÈ ÔhitaÑ disvÈ sesaÑ
aÒÒacetiyassa dÈpetuÑ vaÔÔati. Antamaso sunakhassapi pariÓataÑ “imassa
sunakhassa mÈ dehi, etassa dehÊ”ti evaÑ aÒÒapuggalassa pariÓÈmeti,
dukkaÔaÑ. Sace pana dÈyakÈ “mayaÑ saÑghabhattaÑ kÈtukÈmÈ,
cetiyap|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, “yattha tumhÈkaÑ deyyadhammo paribhogaÑ vÈ
labheyya, paÔisa~khÈraÑ1 vÈ labheyya, ciraÔÔhitiko vÈ assa, yattha vÈ pana
tumhÈkaÑ cittaÑ pasÊdati, tattha dethÈ”ti vattuÑ vaÔÔati.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
DÈnalakkhaÓÈdivinicchayakathÈ samattÈ.
_____
14. PathavÊkhaÓanavinicchayakathÈ
72. PathavÊti dve pathavÊ jÈtÈ ca pathavÊ ajÈtÈ ca pathavÊti. Tattha jÈtÈ
nÈma pathavÊ suddhapaÑsukÈ suddhamattikÈ appapÈsÈÓÈ appasakkharÈ
appakaÔhalÈ appamarumbÈ appavÈlukÈ yebhuyyenapaÑsukÈ
yebhuyyenamattikÈ, adaÉÉhÈpi vuccati “jÈtÈ pathavÊ”ti. Yopi paÑsupuÒjo vÈ
mattikÈpuÒjo vÈ atirekacÈtumÈsaÑ ovaÔÔho, sopi vuccati “jÈtÈ pathavÊ”ti.
AjÈtÈ nÈma pathavÊ suddhapÈsÈÓÈ suddhasakkharÈ suddhakaÔhalÈ
suddhamarumbÈ suddhavÈlukÈ appapaÑsukÈ appamattikÈ
yebhuyyenapÈsÈÓÈ yebhuyyenasakkharÈ yebhuyyenakaÔhalÈ
yebhuyyenamarumbÈ yebhuyyenavÈlukÈ, daÉÉhÈpi vuccati “ajÈtÈ pathavÊ”ti.
Yopi paÑsupuÒjo vÈ mattikÈpuÒjo vÈ omakacÈtumÈsaÑ ovaÔÔho, sopi
vuccati “ajÈtÈ pathavÊ”ti2.
Tattha jÈtapathaviÑ khaÓantassa khaÓÈpentassa vÈ pÈcittiyaÑ.
TatrÈyaÑ vinicchayo3–sace sayaÑ khaÓati, pahÈre pahÈre pÈcittiyaÑ.
______________________________________________________________
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sace aÒÒaÑ ÈÓÈpeti, sakiÑ ÈÓatto sacepi sakaladivasaÑ khaÓati, ÈÓÈpakassa
ekameva pÈcittiyaÑ. Sace pana kusÊto hoti, punappunaÑ ÈÓÈpetabbo, taÑ
ÈÓÈpetvÈ khaÓÈpentassa vÈcÈya vÈcÈya pÈcittiyaÑ. Sace “pokkharaÓiÑ
khaÓÈhÊ”ti vadati, vaÔÔati. KhatÈyeva hi pokkharaÓÊ nÈma hoti, tasmÈ ayaÑ
kappiyavohÈro. Esa nayo “vÈpiÑ taÄÈkaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓÈ”ti-ÈdÊsupi. “ImaÑ
okÈsaÑ khaÓa, imasmiÑ okÈse pokkharaÓiÑ khaÓÈ”ti vattuÑ pana na
vaÔÔati. “KandaÑ khaÓa, m|laÑ khaÓÈ”ti aniyametvÈ vattuÑ vaÔÔati, “imaÑ
valliÑ khaÓa, imasmiÑ okÈse kandaÑ vÈ m|laÑ vÈ khaÓÈ”ti vattuÑ na
vaÔÔati.
73. PokkharaÓiÑ sodhentehi yo kuÔehi ussiÒcituÑ sakkÈ hoti
tanukakaddamo, taÑ apanetuÑ vaÔÔati, bahalo na vaÔÔati. Œtapena
sukkhakaddamo phalati, tatra yo heÔÔhÈ pathaviyÈ asambandho, tameva
apanetuÑ vaÔÔati. Udakena gataÔÔhÈne udakapappaÔako nÈma hoti,
vÈtapahÈrena calati, taÑ apanetuÑ vaÔÔati. PokkharaÓÊ-ÈdÊnaÑ taÔaÑ
bhijjitvÈ udakasÈmantÈ patati. Sace omakacÈtumÈsaÑ ovaÔÔhaÑ, chindituÑ
bhindituÑ vÈ vaÔÔati, cÈtumÈsato uddhaÑ na vaÔÔati. Sace pana udakeyeva
patati, devena atirekacÈtumÈsaÑ ovaÔÔhepi udakeyeva udakassa patitattÈ
vaÔÔati.
PÈsÈÓapiÔÔhiyaÑ soÓÉiÑ khaÓanti, sace tattha paÔhamameva
sukhumarajaÑ patati, taÑ devena ovaÔÔhaÑ hoti, cÈtumÈsaccayena
akappiyapathavÊsa~khyaÑ gacchati. Udake pariyÈdinne soÓÉiÑ sodhentehi
vikopetuÑ na vaÔÔati. Sace paÔhamameva udakena p|rati, pacchÈ rajaÑ
patati, taÑ vikopetuÑ vaÔÔati. Tattha hi deve vassantepi udakeyeva udakaÑ
patati. PiÔÔhipÈsÈÓe sukhumarajaÑ hoti, deve phusÈyante allÊyati, tampi
cÈtumÈsaccayena vikopetuÑ na vaÔÔati. AkatapabbhÈre vammiko uÔÔhito
hoti, yathÈsukhaÑ vikopetuÑ vaÔÔati. Sace abbhokÈse uÔÔhahati,
omakacÈtumÈsaÑ ovaÔÔhoyeva vaÔÔati. RukkhÈdÊsu ÈruÄhaupacikamattikÈyampi eseva nayo.
GaÓÉuppÈdag|tham|sikukkaragokaÓÔakÈdÊsupi eseva nayo. GokaÓÔako
nÈma gÈvÊnaÑ khuracchinnakaddamo vuccati. Sace pana heÔÔhimatalena
bh|misambandho hoti, ekadivasampi na vaÔÔati. KasitaÔÔhÈne
na~galacchinnamattikÈpiÓÉaÑ gaÓhantassa eseva nayo.
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PurÈÓasenÈsanaÑ hoti acchadanaÑ vÈ vinaÔÔhacchadanaÑ vÈ
atirekacÈtumÈsaÑ ovaÔÔhaÑ jÈtapathavÊsa~khyameva gacchati, tato
avasesaÑ chadaniÔÔhakaÑ vÈ gopÈnasÊ-ÈdikaÑ upakaraÓaÑ vÈ “iÔÔhakaÑ1
gaÓhÈmi, gopÈnasiÑ bhittipÈdaÑ padarattharaÓaÑ pÈsÈdatthambhaÑ
gaÓhÈmÊ”ti saÒÒÈya gaÓhituÑ vaÔÔati, tena saddhiÑ mattikÈ patati, anÈpatti,
bhittimattikaÑ gaÓhantassa pana Èpatti. Sace yÈ yÈ atintÈ, taÑ taÑ gaÓhÈti,
anÈpatti. Antogehe mattikÈpuÒjo hoti, tasmiÑ ekadivasaÑ ovaÔÔhe gehaÑ
chÈdenti. Sace sabbo tinto, cÈtumÈsaccayena jÈtapathavÊyeva. Athassa
uparibhÈgoyeva tinto, anto atinto, yattakaÑ tintaÑ, taÑ kappiyakÈrakehi
kappiyavohÈrena apanÈmetvÈ sesaÑ yathÈsukhaÑ vaÄaÒjetuÑ vaÔÔati
udakena temitattÈ. EkÈbaddhÈyeva hi jÈtapathavÊ hoti, na itarÈti. AbbhokÈse
mattikÈpÈkÈro hoti, atirekacÈtumÈsaÑ ovaÔÔho jÈtapathavÊsa~khyaÑ
gacchati, tattha laggapaÑsuÑ pana allahatthena chupitvÈ gahetvÈ vaÔÔati.
Sace iÔÔhakapÈkÈrohoti, yebhuyyenakaÔhalaÔÔhÈne tiÔÔhati, yathÈsukhaÑ
vikopetuÑ vaÔÔati. AbbhokÈse ÔhitamaÓÉapatthambhaÑ ito cito ca saÒcÈletvÈ
pathaviÑ vikopentena gahetuÑ na vaÔÔati, ujukameva uddharituÑ vaÔÔati.
AÒÒampi sukkharukkhaÑ sukkhakhÈÓukaÑ vÈ gaÓhantassa eseva nayo.
74. NavakammatthaÑ thambhaÑ vÈ pÈsÈÓaÑ vÈ rukkhaÑ vÈ daÓÉakehi
uccÈletvÈ pavaÔÔentÈ gacchanti, tattha jÈtapathavÊ bhijjati, sace suddhacittÈ
pavaÔÔenti, anÈpatti. Atha pana tena apadesena pathaviÑ bhinditukÈmÈyeva
honti, Èpatti. SÈkhÈdÊni kaÉÉhantÈnampi pathaviyaÑ dÈr|ni phÈlentÈnampi
eseva nayo. PathaviyaÑ aÔÔhis|cikaÓÔakÈdÊsupi yaÑ kiÒci ÈkoÔetuÑ vÈ
pavesetuÑ vÈ na vaÔÔati, “passÈvadhÈrÈya vegena pathaviÑ bhindissÈmÊ”ti
evaÑ passÈvampi kÈtuÑ na vaÔÔati. Karontassa bhijjati, Èpatti,
“visamabh|miÑ samaÑ karissÈmÊ”ti sammajjaniyÈ ghaÑsitumpi na vaÔÔati.
VattasÊseneva hi sammajjitabbaÑ. Keci kattarayaÔÔhiyÈ bh|miÑ koÔÔenti,
pÈda~guÔÔhakena vilikhanti, “ca~kamitaÔÔhÈnaÑ dassessÈmÈ”ti punappunaÑ
bh|miÑ bhindantÈ ca~kamanti, sabbaÑ na vaÔÔati, vÊriyasampaggahatthaÑ
pana samaÓadhammaÑ karontena suddhacittena
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ca~kamituÑ vaÔÔati. “HatthaÑ dhovissÈmÈ”ti pathaviyaÑ ghaÑsanti, na
vaÔÔati, aghaÑsantena pana allahatthaÑ pathaviyaÑ ÔhapetvÈ rajaÑ gahetuÑ
vaÔÔati.
Keci kaÓÉukacchu-ÈdÊhi ÈbÈdhikÈ chinnataÔÈdÊsu a~gapacca~gÈni
ghaÑsanti, na vaÔÔati. JÈtapathaviÑ dahati vÈ dahÈpeti vÈ, pÈcittiyaÑ,
antamaso pattampi pacanto yattakesu ÔhÈnesu aggiÑ deti vÈ dÈpeti vÈ,
tattakÈni pÈcittiyÈni, tasmÈ pattaÑ pacantenapi pubbe pakkaÔÔhÈneyeva
pacitabbo. AdaÉÉhÈya pathaviyÈ aggiÑ ÔhapetuÑ na vaÔÔati,
pattapacanakapÈlassa pana upari aggiÑ ÔhapetuÑ vaÔÔati. DÈr|naÑ upari
Ôhapeti, so aggi tÈni dahanto gantvÈ pathaviÑ dahati, na vaÔÔati.
IÔÔhakakapÈlÈdÊsupi eseva nayo. TatrÈpi hi iÔÔhakÈdÊnaÑyeva upari ÔhapetuÑ
vaÔÔati. KasmÈ? TesaÑ anupÈdÈnattÈ. Na hi tÈni aggissa upÈdÈnasa~khyaÑ
gacchanti, sukkhakhÈÓusukkharukkhÈdÊsupi aggiÑ dÈtuÑ na vaÔÔati. Sace
pana “pathaviÑ appattameva nibbÈpetvÈ gamissÈmÊ”ti deti, vaÔÔati. PacchÈ
nibbÈpetuÑ na sakkoti, avisayattÈ anÈpatti. TiÓukkaÑ gahetvÈ gacchanto
hatthe ÉayhamÈne bh|miyaÑ pÈteti, anÈpatti. PatitaÔÔhÈneyeva upÈdÈnaÑ
datvÈ aggiÑ kÈtuÑ vaÔÔati. DaÉÉhapathaviyÈ ca yattakaÑ ÔhÈnaÑ usumÈya
anugataÑ, sabbaÑ vikopetuÑ vaÔÔati.
Yo pana ajÈnanako bhikkhu araÓisahitena aggiÑ nibbattetvÈ hatthena
ukkhipitvÈ “kiÑ karomÊ”ti vadati, “jÈlehÊ”ti vattabbo. “Hattho ÉayhatÊ”ti
vadati, “yathÈ na Éayhati, tathÈ karohÊ”ti vattabbo. “Bh|miyaÑ pÈtehÊ”ti
pana na vattabbo. Sace hatthe ÉayhamÈne pÈteti, “pathaviÑ dahissÈmÊ”ti
apÈtitattÈ anÈpatti, patitaÔÔhÈne pana aggiÑ kÈtuÑ vaÔÔati. “Imassa
thambhassa ÈvÈÔaÑ jÈna, mahÈmattikaÑ jÈna, thusamattikaÑ jÈna,
mahÈmattikaÑ dehi, thusamattikaÑ dehi, mattikaÑ Èhara, paÑsuÑ Èhara,
mattikÈya attho, paÑsunÈ attho, imassa thambhassa ÈvÈÔaÑ kappiyaÑ
karohi, imaÑ mattikaÑ kappiyaÑ karohi, imaÑ paÑsuÑ kappiyaÑ
karohÊ”ti evaÑ kappiyavohÈrena yaÑ kiÒci kÈrÈpetuÑ vaÔÔati. AÒÒavihito
kenaci saddhiÑ kiÒci kathento pÈda~guÔÔhakena kattarayaÔÔhiyÈ vÈ pathaviÑ
vilikhanto tiÔÔhati, evaÑ asatiyÈ vilikhantassa bhindantassa vÈ anÈpatti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
PathavÊkhaÓanavinicchayakathÈ samattÈ.
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15. Bh|tagÈmavinicchayakathÈ

75. Bh|tagÈmoti paÒcahi bÊjehi jÈtÈnaÑ rukkhalatÈdÊnametaÑ
adhivacanaÑ. TatrimÈni paÒca bÊjÈni–m|labÊjaÑ khandhabÊjaÑ phaÄubÊjaÑ
aggabÊjaÑ bÊjabÊjanti. Tattha m|labÊjaÑ nÈma haliddi si~giveraÑ vacÈ
vacattaÑ ativisaÑ kaÔukarohiÓÊ usÊraÑ bhaddamuttakaÑ, yÈni vÈ
panaÒÒÈnipi atthi m|le jÈyanti m|le saÒjÈyanti, etaÑ m|labÊjaÑ nÈma.
KhandhabÊjaÑ nÈma assattho nigrodho pilakkho udumbaro kacchako
kapitthano, yÈni vÈ panaÒÒÈnipi atthi khandhe jÈyanti khandhe saÒjÈyanti,
etaÑ khandhabÊjaÑ nÈma. PhaÄubÊjaÑ nÈma ucchu veÄu naÄo, yÈni vÈ
panaÒÒÈnipi atthi pabbe jÈyanti pabbe saÒjÈyanti, etaÑ phaÄubÊjaÑ nÈma.
AggabÊjaÑ nÈma ajjukaÑ phaÓijjakaÑ hiriveraÑ, yÈni vÈ panaÒÒÈnipi atthi
agge jÈyanti agge saÒjÈyanti, etaÑ aggabÊjaÑ nÈma. BÊjabÊjaÑ nÈma
pubbaÓÓaÑ aparaÓÓaÑ, yÈni vÈ panaÒÒÈnipi atthi bÊje jÈyanti bÊje
saÒjÈyanti, etaÑ bÊjabÊjaÑ nÈma1. Tattha bh|tagÈme bh|tagÈmasaÒÒÊ
chindati vÈ chindÈpeti vÈ bhindati vÈ bhindÈpeti vÈ pacati vÈ pacÈpeti vÈ,
pÈcittiyaÑ. Bh|tagÈmaÒhi vikopentassa pÈcittiyaÑ, bh|tagÈmaparimocitaÑ
paÒcavidhampi bÊjagÈmaÑ vikopentassa dukkaÔaÑ.
76. BÊjagÈmabh|tagÈmo2 nÈmesa atthi udakaÔÔho, atthi thalaÔÔho. Tattha
udakaÔÔho sÈsapamattikatilabÊjakÈdibhedÈ sapaÓÓikÈ ca apaÓÓikÈ ca sabbÈ
sevÈlajÈti, antamaso udakapappaÔakaÑ upÈdÈya “bh|tagÈmo”ti veditabbo.
UdakapappaÔako nÈma upari thaddho pharusavaÓÓo heÔÔhÈ mudu nÊlavaÓÓo
hoti. Tattha yassa sevÈlassa m|laÑ oruhitvÈ pathaviyaÑ patiÔÔhitaÑ, tassa
pathavÊ ÔhÈnaÑ. Yo udake saÒcarati, tassa udakaÑ. PathaviyaÑ patiÔÔhitaÑ
yattha katthaci vikopentassa, uddharitvÈ vÈ ÔhÈnantaraÑ sa~kÈmentassa
pÈcittiyaÑ, udake saÒcarantaÑ vikopentasseva pÈcittiyaÑ. Hatthehi pana ito
cito ca viy|hitvÈ nahÈyituÑ vaÔÔati. SakalaÒhi udakaÑ tassa ÔhÈnaÑ, tasmÈ
na so ettÈvatÈ ÔhÈnantaraÑ sa~kÈmito hoti. Udakato pana udakena vinÈ
saÒcicca ukkhipituÑ na vaÔÔati, udakena saddhiÑ ukkhipitvÈ puna udake
pakkhipituÑ vaÔÔati. Uppalinipadumini-ÈdÊni jalajavallitiÓÈni udakato
uddharantassa vÈ tattheva vikopentassa vÈ, pÈcittiyaÑ, parehi uppÈÔitÈni
vikopentassa dukkaÔaÑ. TÈni hi bÊjagÈme
______________________________________________________________
1. Vi 2. 52 piÔÔhe.
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sa~gahaÑ gacchanti, tilabÊjakasÈsapamattikasevÈlopi udakato uddhaÔo
amilÈto aggabÊjasa~gahaÑ gacchati. MahÈpaccariyÈdÊsu “anantakatilabÊjakaudakapappaÔakÈdÊni dukkaÔavatth|nÊ”ti vuttaÑ, tattha kÈraÓaÑ na dissati.
AndhakaÔÔhakathÈyaÑ “sampuÓÓabh|tagÈmaÑ na hoti, tasmÈ dukkaÔan”ti
vuttaÑ, tampi na sameti. Bh|tagÈme hi pÈcittiyaÑ bÊjagÈme dukkaÔaÑ
vuttaÑ. AsampuÓÓabh|tagÈmo nÈma tatiyo koÔÔhÈso neva PÈÄiyaÑ, na
AÔÔhakathÈsu Ègato, athetaÑ bÊjagÈmasa~gahaÑ gamissatÊti, tampi na
yuttaÑ abh|tagÈmam|lattÈ tÈdisassa bÊjagÈmassÈti. Apica “garukalahukesu
garuke ÔhÈtabban”ti etaÑ vinayalakkhaÓaÑ.
ThalaÔÔhe chinnarukkhÈnaÑ avasiÔÔho haritakhÈÓu nÈma hoti, tattha
kakudhakaraÒjapiya~gupanasÈdÊnaÑ khÈÓu uddhaÑ vaÉÉhati, so
bh|tagÈmena sa~gahito. TÈlanÈÄikerÈdÊnaÑ khÈÓu uddhaÑ na vaÉÉhati, so
bÊjagÈmena sa~gahito. KadaliyÈ pana aphalitÈya khÈÓu bh|tagÈmena
sa~gahito, phalitÈya bÊjagÈmena. KadalÊ pana phalitÈ yÈva nÊlapaÓÓÈ, tÈva
bh|tagÈmeneva sa~gahitÈ, tathÈ phalito veÄu. YadÈ pana aggato paÔÔhÈya
sussati, tadÈ bÊjagÈmena sa~gahaÑ gacchati. KatarabÊjagÈmena?
PhaÄubÊjagÈmena. KiÑ tato nibbattati? Na kiÒci. Yadi hi nibbatteyya,
bh|tagÈmena sa~gahaÑ gaccheyya. IndasÈlÈdirukkhe chinditvÈ rÈsiÑ
karonti, kiÒcÈpi rÈsikatadaÓÉakehi ratanappamÈÓÈpi sÈkhÈ nikkhamanti,
bÊjagÈmeneva pana sa~gahaÑ gacchanti. MaÓÉapatthÈya vÈ vati-atthÈya vÈ
valli-ÈropanatthÈya vÈ bh|miyaÑ nikhaÓanti, m|lesu ceva paÓÓesu ca
niggatesu puna bh|tagÈmasa~khyaÑ gacchanti, m|lamattesu pana
paÓÓamattesu vÈ niggatesupi bÊjagÈmena sa~gahitÈ eva.
YÈni kÈnici bÊjÈni pathaviyaÑ vÈ udakena siÒcitvÈ ÔhapitÈni, kapÈlÈdÊsu
vÈ allapaÑsuÑ pakkhipitvÈ nikkhittÈni honti, sabbÈni m|lamatte vÈ
paÓÓamatte vÈ niggatepi bÊjÈniyeva. Sacepi m|lÈni ca upari a~kuro ca
niggacchati, yÈva a~kuro harito na hoti, tÈva bÊjÈniyeva. MuggÈdÊnaÑ pana
paÓÓesu uÔÔhitesu, vÊhi-ÈdÊnaÑ vÈ a~kure harite nÊlavaÓÓe jÈte
bh|tagÈmasa~gahaÑ gacchanti. TÈlaÔÔhÊnaÑ paÔhamaÑ s|karadÈÔhÈ viya
m|laÑ niggacchati, niggatepi yÈva upari pattavaÔÔi na niggacchati, tÈva
bÊjagÈmo nÈmayeva. NÈÄikerassa tacaÑ bhinditvÈ dantas|ci viya a~kuro
niggacchati, yÈva
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migasi~gasadisÈ nÊlapattavaÔÔi na hoti, tÈva bÊjagÈmoyeva. M|le aniggatepi
tÈdisÈya pattavaÔÔiyÈ jÈtÈya am|lakabh|tagÈme sa~gahaÑ gacchati.
AmbaÔÔhi-ÈdÊni vÊhi-ÈdÊhi vinicchinitabbÈni. VandÈkÈ vÈ aÒÒÈ vÈ yÈ
kÈci rukkhe jÈyitvÈ rukkhaÑ ottharati, rukkhova tassÈ ÔhÈnaÑ, taÑ
vikopentassa vÈ tato uddharantassa vÈ pÈcittiyaÑ. EkÈ am|likÈ latÈ hoti,
a~guliveÔhako viya vanappagumbadaÓÉake veÔheti, tassÈpi ayameva
vinicchayo. GehapamukhapÈkÈravedikÈ cetiyÈdÊsu nÊlavaÓÓo sevÈlo hoti,
yÈva dve tÊÓi pattÈni na saÒjÈyanti, tÈva aggabÊjasa~gahaÑ gacchati. Pattesu
jÈtesu pÈcittiyavatthu, tasmÈ tÈdisesu ÔhÈnesu sudhÈlepampi dÈtuÑ na
vaÔÔati, anupasampannena littassa upari sinehalepo dÈtuÑ vaÔÔati. Sace
nidÈghasamaye sukkhasevÈlo tiÔthati, taÑ sammuÒjanÊ-ÈdÊhi ghaÑsitvÈ
apanetuÑ vaÔÔati. PÈnÊyaghaÔÈdÊnaÑ bahi sevÈlo dukkaÔavatthu, anto
abbohÈriko, dantakaÔÔhap|vÈdÊsu kaÓÓakampi abbohÈrikameva. VuttaÒhetaÑ
“sace gerukaparikammakatÈ bhitti kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ
pamajjitabbÈ”ti1.
77. PÈsÈÓajÈti pÈsÈÓadaddusevÈlaseleyyakÈdÊni aharitavaÓÓÈni
apattakÈni ca dukkaÔavatthukÈni. AhicchattakaÑ yÈva makuÄaÑ hoti, tÈva
dukkaÔavatthu, pupphitakÈlato paÔÔhÈya abbohÈrikaÑ, allarukkhato pana
ahicchattakaÑ gaÓhanto rukkhatacaÑ vikopeti, tasmÈ tattha pÈcittiyaÑ.
RukkhapapaÔikÈyapi eseva nayo. YÈ pana indasÈlakakudhÈdÊnaÑ papaÔikÈ
rukkhato muccitvÈ tiÔthati, taÑ gaÓhantassa anÈpatti. NiyyÈsampi rukkhato
muccitvÈ ÔhitaÑ sukkharukkhe vÈ laggaÑ gaÓhituÑ vaÔÔati, allarukkhato na
vaÔÔati. LÈkhÈyapi eseva nayo. RukkhaÑ cÈletvÈ paÓÉupalÈsaÑ vÈ
pariÓatakaÓikÈrÈdipupphaÑ vÈ pÈtentassa pÈcittiyameva. Hatthakukkuccena
Mudukesu indasÈlanuhÊkhandhÈdÊsu vÈ tatthajÈtakatÈlapaÓÓÈdÊsu vÈ
akkharaÑ chindantassapi eseva nayo. SÈmaÓerÈnaÑ pupphaÑ ocinantÈnaÑ
sÈkhaÑ onÈmetvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. Tepi pana pupphehi pÈnÊyaÑ na
vÈsetabbaÑ, pÈnÊyavÈsatthikena sÈmaÓeraÑ ukkhipitvÈ ocinÈpetabbÈni.
PhalasÈkhÈpi
______________________________________________________________
1. Vi 3. 60 piÔÔhe.

Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ

81

attanÈ khÈditukÈmena na onÈmetabbÈ, sÈmaÓeraÑ ukkhipitvÈ phalaÑ
gÈhÈpetabbaÑ. KiÒci gacchaÑ vÈ lataÑ vÈ uppÈÔentehi sÈmaÓerehi saddhiÑ
gahetvÈ ÈkaÉÉhituÑ na vaÔÔati, tesaÑ pana ussÈhajananatthaÑ
anÈkaÉÉhantena1 kaÉÉhanÈkÈraÑ dassentena viya agge gahetuÑ vaÔÔati.
YesaÑ rukkhÈnaÑ sÈkhÈ ruhati, tesaÑ sÈkhaÑ makkhikabÊjanÈdÊnaÑ
atthÈya kappiyaÑ akÈrÈpetvÈ gahitaÑ, tace vÈ patte vÈ antamaso nakhenapi
vilekhantassa dukkaÔaÑ. Allasi~giverÈdÊsupi eseva nayo. Sace pana
kappiyaÑ kÈrÈpetvÈ sÊtale padese Ôhapitassa m|laÑ saÒjÈyati, uparibhÈge
chindituÑ vaÔÔati. Sace a~kuro jÈyati, heÔÔhÈbhÈge chindituÑ vaÔÔati, m|le ca
a~kure ca jÈte na vaÔÔati.
“SammuÒjanÊsalÈkÈyapi tiÓÈni chindissÈmÊ”ti bh|miyaÑ sammajjanto
sayaÑ vÈ chindati, aÒÒena vÈ chedÈpeti, na vaÔÔati. Ca~kamantopi
“chijjanakaÑ chijjatu, bhijjanakaÑ bhijjatu, ca~kamitaÔÔhÈnaÑ dassessÈmÊ”ti
saÒcicca pÈdehi akkamanto tiÓavalli-ÈdÊni sayaÑ vÈ chindati, aÒÒena vÈ
chedÈpeti, na vaÔÔati. Sacepi hi tiÓaÑ vÈ lataÑ vÈ ganthiÑ karontassa
bhijjati, ganthimpi kÈtuÑ na vaÔÔati. TÈlarukkhÈdÊsu pana corÈnaÑ
anÈruhaÓatthÈya dÈrumattaÔakaÑ ÈkoÔenti, kaÓÔake bandhanti, bhikkhussa
evaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. Sace dÈrumakkaÔako rukkhe allÊnamattova hoti,
rukkhaÑ na pÊÄeti, vaÔÔati. “RukkhaÑ chinda, lataÑ chinda, kandaÑ vÈ
m|laÑ vÈ uppÈÔehÊ”ti vattuÑ vaÔÔati aniyamitattÈ. NiyametvÈ pana “imaÑ
rukkhaÑ chindÈ”ti-Èdi vattuÑ na vaÔÔati. NÈmaÑ gahetvÈpi “ambarukkhaÑ
caturaÑsavalliÑ ÈluvakandaÑ muÒjatiÓaÑ asukarukkhacchalliÑ chinda
bhinda uppÈÔehÊ”ti-Èdivacanampi aniyamitameva hoti. “ImaÑ
ambarukkhan”ti-Èdivacanameva hi niyamitaÑ nÈma, taÑ na vaÔÔati.
Pattampi pacitukÈmo tiÓÈdÊnaÑ upari saÒcicca aggiÑ karonto sayaÑ vÈ
pacati, aÒÒena vÈ pacÈpeti, na vaÔÔati. AniyametvÈ pana “mugge paca, mÈse
pacÈ”ti-Èdi vattuÑ vaÔÔati, “ime mugge pacÈ”ti evaÑ vattuÑ na vaÔÔati.
“ImaÑ m|labhesajjaÑ jÈna, imaÑ m|laÑ vÈ paÓÓaÑ vÈ dehi, imaÑ
rukkhaÑ vÈ lataÑ vÈ Èhara, iminÈ pupphena phalena vÈ attho, imaÑ
rukkhaÑ vÈ lataÑ vÈ phalaÑ vÈ kappiyaÑ karohÊ”ti evaÑ pana vattuÑ
vaÔÔati. EttÈvatÈ bh|tagÈmaparimocitaÑ kataÑ hoti.
______________________________________________________________
1. ŒkaÉÉhantena (SÊ)
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78. ParibhuÒjantena pana bÊjagÈmaparimocanatthaÑ puna kappiyaÑ
kÈrÈpetabbaÑ. KappiyakaraÓaÒcettha iminÈ suttÈnusÈrena veditabbaÑ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave paÒcahi samaÓakappehi phalaÑ
paribhuÒjituÑ aggiparijitaÑ satthaparijitaÑ nakhaparijitaÑ abÊjaÑ
nibbaÔÔabÊjaÒÒeva paÒcaman”ti1.
Tattha aggiparijitanti2 agginÈ parijitaÑ adhibh|taÑ daÉÉhuÑ phuÔÔhanti
attho. Satthaparijitanti satthena parijitaÑ adhibh|taÑ chinnaÑ viddhaÑ vÈti
attho. Esa nayo nakhaparijite. AbÊjanibbaÔÔabÊjÈni sayameva kappiyÈni.
AgginÈ kappiyaÑ karontena kaÔÔhaggigomayaggi-ÈdÊsu yena kenaci
antamaso lohakhaÓÉenapi Èdittena kappiyaÑ kÈtabbaÑ, taÒca kho ekadese
phusantena “kappiyan”ti vatvÈva kÈtabbaÑ. Satthena karontena yassa
kassaci lohamayasatthassa antamaso s|cinakhacchedanÈnampi tuÓÉena vÈ
dhÈrÈya vÈ chedaÑ vÈ vedhaÑ vÈ dassentena “kappiyan”ti vatvÈva
kÈtabbaÑ. Nakhena kappiyaÑ karontena p|tinakhena na kÈtabbaÑ,
manussÈnaÑ pana sÊhabyagghadÊpimakkaÔÈnaÑ sakuntÈnaÒca nakhÈ tikhiÓÈ
honti, tehi kÈtabbaÑ. AssamahiÑsas|karamigagor|pÈdÊnaÑ khurÈ atikhiÓÈ,
tehi na kÈtabbaÑ, katampi akataÑ hoti. HatthinakhÈ pana khurÈ na honti,
tehi ca vaÔÔati. Yehi pana kÈtuÑ vaÔÔati, tehi tatthajÈtakehipi uddharitvÈ
gahitakepi chedaÑ vÈ vedhaÑ vÈ dassentena “kappiyan”ti vatvÈva
kÈtabbaÑ.
Tattha sacepi bÊjÈnaÑ pabbatamatto rÈsi, rukkhasahassaÑ vÈ chinditvÈ
ekÈbaddhaÑ katvÈ ucch|naÑ vÈ mahÈbhÈro bandhitvÈ Ôhapito hoti,
ekasmiÑ bÊje vÈ rukkhasÈkhÈya vÈ ucchumhi vÈ kappiye kate sabbaÑ kataÑ
hoti. Ucch| ca dÈr|ni ca ekato baddhÈni honti, “ucchuÑ kappiyaÑ
karissÈmÊ”ti dÈruÑ vijjhati, vaÔÔatiyeva. Sace pana yÈya rajjuyÈ vÈ valliyÈ vÈ
baddhÈni, taÑ vijjhati, na vaÔÔati. UcchukhaÓÉÈnaÑ pacchiÑ p|retvÈ
Èharanti, ekasmiÑ khaÓÉe kappiye kate sabbaÑ katameva. MarÊcapakkÈdÊhi
ca missetvÈ bhattaÑ Èharanti, “kappiyaÑ karohÊ”ti vutte sacepi bhattasitthe
vijjhati, vaÔÔatiyeva. TilataÓÉulÈdÊsupi eseva nayo. YÈguyÈ pakkhittÈni pana
______________________________________________________________
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ekÈbaddhÈni hutvÈ na santiÔÔhanti, tattha ekamekaÑ vijjhitvÈ kappiyaÑ
kÈtabbameva. KapitthaphalÈdÊnaÑ anto miÒjaÑ kaÔÈhaÑ muÒcitvÈ saÒcarati,
bhindÈpetvÈ kappiyaÑ kÈrÈpetabbaÑ, ekÈbaddhaÑ hoti, kaÔÈhepi kÈtuÑ
vaÔÔati.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
Bh|tagÈmavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
16. SahaseyyavinicchayakathÈ
79. DuvidhaÑ sahaseyyakanti “yo pana bhikkhu anupasampannena
uttaridirattatirattaÑ sahaseyyaÑ kappeyya, pÈcittiyaÑ1. Yo pana bhikkhu
mÈtugÈmena sahaseyyaÑ kappeyya, pÈcittiyan”ti2 evaÑ vuttaÑ
SahaseyyasikkhÈpadadvayaÑ sandhÈya vuttaÑ. TatrÈyaÑ vinicchayo3–
anupasampannena saddhiÑ tiÓÓaÑ rattÊnaÑ upari catutthadivase attha~gate
s|riye sabbacchannasabbaparicchanne
yebhuyyacchannayebhuyyaparicchanne vÈ senÈsane pubbÈpariyena vÈ
ekakkhaÓe vÈ nipajjantassa pÈcittiyaÑ. Tattha chadanaÑ anÈhacca
diyaÉÉhahatthubbedhena pÈkÈrÈdinÈ yena kenaci paricchannampi
sabbaparicchannamicceva veditabbaÑ. YaÑ senÈsanaÑ upari paÒcahi
chadanehi aÒÒena vÈ kenaci sabbameva paricchannaÑ, idaÑ
sabbacchannaÑ nÈma senÈsanaÑ. AÔÔhakathÈsu pana pÈkaÔavohÈraÑ
gahetvÈ vÈcuggatavasena “sabbacchannaÑ nÈma paÒcahi chadanehi
channan”ti vuttaÑ. KiÒcÈpi vuttaÑ, atha kho dussakuÔiyaÑ sayantassapi na
sakkÈ anÈpatti kÈtuÑ, tasmÈ yaÑ kiÒci paÔicchÈdanasamatthaÑ idha
chadanaÒca paricchannaÒca veditabbaÑ. PaÒcavidhacchadaneyeva hi
gayhamÈne padaracchannepi sahaseyyÈ na bhaveyya, tasmÈ yaÑ senÈsanaÑ
bh|mito paÔÔhÈya yÈvachadanaÑ Èhacca pÈkÈrena vÈ aÒÒena vÈ kenaci
antamaso vatthenapi parikkhittaÑ, idaÑ sabbaparicchannaÑ nÈma
senÈsanaÑ. ChadanaÑ anÈhacca sabbantimena pariyÈyena
diyaÉÉhahatthubbedhena pÈkÈrÈdinÈ parikkhittampi sabbaparicchannameva.
Yassa pana upari bahutaraÑ ÔhÈnaÑ channaÑ, appaÑ acchannaÑ,
samantato vÈ bahutaraÑ parikkhittaÑ, appaÑ aparikkhittaÑ, idaÑ
yebhuyyenachannaÑ yebhuyyenaparicchannaÑ nÈma.
______________________________________________________________
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IminÈ lakkhaÓena samannÈgato sacepi sattabh|miko pÈsÈdo ek|pacÈro
hoti, satagabbhaÑ vÈ catusÈlaÑ, ekaÑ senÈsanamicceva sa~khaÑ gacchati.
Evar|pe senÈsane anupasampannena saddhiÑ catutthadivase attha~gate
s|riye nipajjantassa pÈcittiyaÑ vuttaÑ. Sace pana sambahulÈ sÈmaÓerÈ, eko
bhikkhu, sÈmaÓeragaÓanÈya pÈcittiyÈ. Te ce uÔÔhÈyuÔÔhÈya nipajjanti, tesaÑ
payoge payoge bhikkhussa Èpatti, bhikkhussa uÔÔhÈyuÔÔhÈya nipajjane pana
bhikkhusseva payogena bhikkhussa Èpatti. Sace sambahulÈ bhikkh|, eko
sÈmaÓero, ekopi sabbesaÑ ÈpattiÑ karoti1. Tassa uÔÔhÈyuÔÔhÈya
nipajjanenapi bhikkh|naÑ Èpattiyeva. UbhayesaÑ sambahulabhÈvepi eseva
nayo.
80. Apicettha ekÈvÈsÈdikampi catukkaÑ veditabbaÑ. Yo hi ekasmiÑ
ÈvÈse ekeneva anupasampannena saddhiÑ tirattaÑ sahaseyyaÑ kappeti,
tassa catutthadivasato paÔÔhÈya devasikÈ Èpatti. Yopi ekasmiÑyeva ÈvÈse
nÈnÈ-anupasampannehi saddhiÑ tirattaÑ sahaseyyaÑ kappeti, tassapi. Yopi
nÈnÈ-ÈvÈsesu ekeneva anupasampannena saddhiÑ tirattaÑ sahaseyyaÑ
kappeti, tassapi. Yopi nÈnÈ-ÈvÈsesu nÈnÈ-anupasampannehi saddhiÑ
yojanasatampi gantvÈ sahaseyyaÑ kappeti, tassapi catutthadivasato paÔÔhÈya
devasikÈ Èpatti.
AyaÒca sahaseyyÈpatti nÈma “bhikkhuÑ ÔhapetvÈ avaseso
anupasampanno nÈmÈ”ti2 vacanato antamaso pÈrÈjikavatthubh|tena
tiracchÈnagatenapi saddhiÑ hoti, tasmÈ sacepi godhÈbiÄÈlama~gusÈdÊsu koci
pavisitvÈ bhikkhuno vasanasenÈsane ek|pacÈraÔÔhÈne sayati, sahaseyyÈva
hoti. Yadi pana thambhÈnaÑ upari katapÈsÈdassa uparimatalena saddhiÑ
asambaddhabhittikassa3 bhittiyÈ upariÔhitasusiratulÈsÊsassa susirena
pavisitvÈ tulÈya abbhantare sayitvÈ teneva susirena nikkhamitvÈ gacchati,
heÔÔhÈpÈsÈde sayitabhikkhussa anÈpatti. Sace chadane chiddaÑ hoti, tena
pavisitvÈ antochadane vasitvÈ teneva pakkamati, nÈn|pacÈre uparimatale
chadanabbhantare sayitassa Èpatti, heÔÔhimatale sayitassa anÈpatti. Sace
antopÈsÈdeneva ÈrohitvÈ sabbatalÈni paribhuÒjanti, ek|pacÈrÈni honti, tesu
yattha
______________________________________________________________
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katthaci sayitassa Èpatti, sabhÈsa~khepena kate aÉÉhakuÔÔake senÈsane
sayitassa tulÈvÈÄasaghÈÔÈdÊsu1 kapotÈdayo sayanti, Èpattiyeva. Parikkhepassa
bahigate nibbakosabbhantare sayanti, anÈpatti. ParimaÓÉalaÑ vÈ caturassaÑ
vÈ ekacchadanÈya gabbhamÈlÈya satagabbhaÑ cepi senÈsanaÑ hoti, tatra ce
ekena sÈdhÈraÓadvÈrena pavisitvÈ visuÑ pÈkÈrena
aparicchinnagabbh|pacÈre sabbagabbhepi pavisanti, ekagabbhepi
anupasampanne nipanne sabbagabbhesu nipannÈnaÑ Èpatti. Sace sapamukhÈ
gabbhÈ honti, pamukhaÒca upari acchannaÑ, pamukhe sayito gabbhe
sayitÈnaÑ ÈpattiÑ na karoti. Sace pana gabbhacchadaneneva saddhiÑ
sambandhachadanaÑ, tatra sayito sabbesaÑ ÈpattiÑ karoti. KasmÈ?
SabbacchannattÈ ca sabbaparicchannattÈ ca. Gabbhaparikkhepoyeva hissa
parikkhepo.
81. Yepi ekasÈladvisÈlatisÈlacatusÈlasannivesÈ mahÈpÈsÈdÈ ekasmiÑ
okÈse pÈde dhovitvÈ paviÔÔhena sakkÈ honti sabbattha anuparigantuÑ, tesupi
sahaseyyÈpattiyÈ na muccati. Sace tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne upacÈraÑ
paricchinditvÈ katÈ honti, ek|pacÈraÔÔhÈneyeva Èpatti. DvÊhi dvÈrehi
yuttassa sudhÈchadanamaÓÉapassa majjhe pÈkÈraÑ karonti, ekena dvÈrena
pavisitvÈ ekasmiÑ paricchede anupasampanno sayati, ekasmiÑ bhikkhu,
anÈpatti. PÈkÈre godhÈdÊnaÑ pavisanamattaÑ chiddaÑ hoti, ekasmiÒca
paricchede godhÈ sayanti, anÈpattiyeva. Na hi chiddena gehaÑ ek|pacÈraÑ
nÈma hoti. Sace pÈkÈramajjhe chinditvÈ dvÈraÑ yojenti, ek|pacÈratÈya
Èpatti. TaÑ dvÈraÑ kavÈÔena pidahitvÈ sayanti, Èpattiyeva. Na hi
dvÈrapidahanena gehaÑ nÈn|pacÈraÑ nÈma hoti, dvÈraÑ vÈ advÈraÑ.
KavÈÔaÒhi saÑvaraÓavivaraÓehi yathÈsukhaÑ vaÄaÒjanatthÈya kataÑ, na
vaÄaÒjupacchedanatthÈya. Sace taÑ dvÈraÑ puna iÔÔhakÈhi pidahanti,
advÈraÑ hoti, purime nÈn|pacÈrabhÈveyeva tiÔÔhati. DÊghapamukhaÑ
cetiyagharaÑ hoti, ekaÑ kavÈÔaÑ anto, ekaÑ bahi, dvinnaÑ kavÈÔÈnaÑ
antare anupasampanno antocetiyaghare sayantassa ÈpattiÑ karoti
ek|pacÈrattÈ.
AyaÒhettha sa~khepo–senÈsanaÑ khuddakaÑ vÈ hotu mahantaÑ vÈ,
aÒÒena saddhiÑ sambandhaÑ vÈ asambandhaÑ vÈ, dÊghaÑ vÈ vaÔÔaÑ vÈ
caturassaÑ vÈ,
______________________________________________________________
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ekabh|mikaÑ vÈ anekabh|mikaÑ vÈ, yaÑ yaÑ ek|pacÈraÑ, sabbattha
sahaseyyÈpatti hotÊti. Ettha ca yena kenaci paÔicchadanena sabbacchanne
sabbaparicchanne pÈcirriyaÑ, yebhyyyenachanne yebhuyyenaparicchanne
pÈcittiyaÑ, sabbacchanne yebhuyyenaparicchanne pÈcittiyaÑ, sabbacchanne
upaÉÉhaparicchanne pÈcittiyaÑ, yebhuyyenachanne upaÉÉhaparicchanne
pÈcittiyaÑ, sabbaparicchanne yebhuyyenachanne pÈcittiyaÑ,
sabbaparicchanne upaÉÉhacchanne pÈcittiyaÑ, yebhuyyenaparicchanne
upaÉÉhacchanne pÈcittiyanti aÔÔha pÈcittiyÈni. UpaÉÉhacchanne
upaÉÉhaparicchanne dukkaÔaÑ, sabbacchanne c|Äakaparicchanne dukkaÔaÑ,
yebhuyyenachanne c|Äakaparicchanne dukkaÔaÑ, sabbaparicchanne
c|Äakacchanne dukkaÔaÑ, yebhuyyenaparicchanne c|Äakacchanne dukkaÔanti
paÒca dukkaÔÈni veditabbÈni. Sabbacchanne sabba-aparicchanne,
sabbaparicchanne sabba-acchanne, yebhuyyena-acchanne yebhuyyenaaparicchanne, upaÉÉhacchanne c|Äakaparicchanne, upaÉÉhaparicchanne
c|Äakacchanne c|Äakaparicchanne ca anÈpatti. MÈtugÈmena saha
nipajjantassapi ayameva vinicchayo. AyaÒhettha viseso–anupasampannena
saddhiÑ nipajjantassa catutthadivase Èpatti, mÈtugÈmena saddhiÑ
paÔhamadivaseti. YakkhipetÊhi pana dissamÈnakar|pÈhi tiracchÈnagatitthiyÈ
ca methunadhammavatthubh|tÈya eva dukkaÔaÑ, sesÈhi anÈpatti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
SahaseyyavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
17. MaÒcapÊÔhÈdisaÑghikasenÈsanesu paÔipajjitabbavinicchayakathÈ
82. VihÈre saÑghike seyyaÑ, santharitvÈna pakkamoti saÑghike
vihÈre seyyaÑ santharitvÈna aÒÒattha vasitukÈmatÈya vihÈrato
pakkamanaÑ. TatrÈyaÑ vinicchayo1–
“Yo pana bhikkhu saÑghike vihÈre seyyaÑ santharitvÈ vÈ
santharÈpetvÈ santhÈrÈpetvÈ vÈ taÑ pakkamanto neva uddhareyya na
uddharÈpeyya anÈpucchaÑ vÈ gaccheyya, pÈcittiyan”ti2–
______________________________________________________________
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vacanato saÑghike vihÈre seyyaÑ sayaÑ santharitvÈ aÒÒena vÈ
santharÈpetvÈ uddharaÓÈdÊni akatvÈ parikkhittassa ÈrÈmassa parikkhepaÑ,
aparikkhittassa upacÈraÑ atikkamantassa pÈcittiyaÑ.
Tattha seyyÈ nÈma bhisi cimilikÈ uttarattharaÓaÑ bh|mattharaÓaÑ
taÔÔikÈ cammakhaÓÉo nisÊdanaÑ paccattharaÓaÑ tiÓasanthÈro
paÓÓasanthÈroti dasavidhÈ. Tattha bhisÊti maÒcakabhisi vÈ pÊÔhakabhisi vÈ.
CimilikÈ nÈma sudhÈdiparikammakatÈya bh|miyÈ vaÓÓÈnurakkhaÓatthaÑ
katÈ, taÑ heÔÔhÈ pattharitvÈ upari kaÔasÈrakaÑ pattharanti. UttarattharaÓaÑ
nÈma maÒcapÊÔhÈnaÑ upari attharitabbakapaccattharaÓaÑ. Bh|mattharaÓaÑ
nÈma bh|miyaÑ attharitabbÈ kaÔasÈrakÈdivikati. TaÔÔikÈ nÈma tÈlapaÓÓehi
vÈ vÈkehi vÈ katataÔÔikÈ. CammakhaÓÉo nÈma
sÊhabyagghadÊpitaracchacammÈdÊsupi yaÑ kiÒci cammaÑ. AÔÔhakathÈsu hi
senÈsanaparibhoge paÔikkhittacammaÑ na dissati, tasmÈ
sÊhabyagghacammÈdÊnaÑ pariharaÓeyeva paÔikkhepo veditabbo. NisÊdananti
sadasaÑ veditabbaÑ. PaccattharaÓanti pÈvÈro kojavoti ettakameva vuttaÑ.
TiÓasanthÈroti yesaÑ kesaÒci tiÓÈnaÑ santhÈro. Esa nayo paÓÓasanthÈrepi.
EvaÑ pana imaÑ dasavidhaÑ seyyaÑ saÑghike vihÈre santharitvÈ vÈ
santhÈrÈpetvÈ vÈ pakkamantena ÈpucchitvÈ pakkamitabbaÑ, Èpucchantena
ca bhikkhumhi sati bhikkhu Èpucchitabbo, tasmiÑ asati sÈmaÓero, tasmiÑ
asati ÈrÈmiko, tasmiÑ asati yena vihÈro kÈrito, so vihÈrasÈmiko, tassa vÈ
kule yo koci Èpucchitabbo, tasmimpi asati cat|su pÈsÈÓesu maÒcaÑ
ÔhapetvÈ maÒce avasesamaÒcapÊÔhÈni ÈropetvÈ upari bhisi-ÈdikaÑ
dasavidhampi seyyaÑ rÈsiÑ katvÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ
paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnÈni pidahitvÈ gamiyavattaÑ p|retvÈ gantabbaÑ.
Sace pana senÈsanaÑ ovassati, chadanatthaÒca tiÓaÑ vÈ iÔÔhakÈ vÈ ÈnÊtÈ
honti, sace ussahati, chÈdetabbaÑ. No ce sakkoti, yo okÈso anovassako,
tattha maÒcapÊÔhÈdÊni nikkhipitvÈ gantabbaÑ. Sace sabbampi ovassati,
ussahantena antogÈme upÈsakÈnaÑ ghare ÔhapetabbaÑ. Sace tepi
“saÑghikaÑ nÈma bhante bhÈriyaÑ, aggidÈhÈdÊnaÑ bhÈyÈmÈ”ti na
sampaÔicchanti, abbhokÈsepi pÈsÈÓÈnaÑ upari maÒcaÑ ÔhapetvÈ sesaÑ
pubbe vuttanayeneva nikkhipitvÈ tiÓehi ca paÓÓehi ca paÔicchÈdetvÈ gantuÑ
vaÔÔati. YaÒhi tattha a~gamattampi avasissati, taÑ aÒÒesaÑ
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tattha Ègatabhikkh|naÑ upakÈraÑ bhavissatÊti. UddharitvÈ gacchantena
pana maÒcapÊÔhakavÈÔaÑ sabbaÑ apanetvÈ saÑharitvÈ cÊvaravaÑse
laggetvÈva gantabbaÑ. PacchÈ ÈgantvÈ vasanakabhikkhunÈpi puna
maÒcapÊÔhaÑ ÔhapayitvÈ1 gacchantena tatheva kÈtabbaÑ. AntokuÔÔato
seyyaÑ bahikuÔÔe paÒÒapetvÈ vasantena gamanakÈle puna gahitaÔÔhÈneyeva
paÔisÈmetabbaÑ. UparipÈsÈdato oropetvÈ heÔÔhÈpÈsÈde vasantassapi eseva
nayo. RattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu maÒcapÊÔhaÑ paÒÒapetvÈ bahigamanakÈle
puna gahitaÔÔhÈneyeva ÔhapetabbaÑ.
83. SenÈsanesu pana ayaÑ ÈpucchitabbÈnÈpucchitabbavinicchayo–yÈ
tÈva bh|miyaÑ dÊghasÈlÈ vÈ paÓÓasÈlÈ vÈ hoti, yaÑ vÈ rukkhatthambhesu
katagehaÑ upacikÈnaÑ uÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ hoti, tato pakkamantena tÈva
ÈpucchitvÈva pakkamitabbaÑ. TasmiÒhi katipayÈni divasÈni ajaggiyamÈne
vammikÈva santiÔÔhanti. YaÑ pana pÈsÈÓapiÔÔhiyaÑ vÈ pÈsÈÓatthambhesu vÈ
katasenÈsanaÑ siluccayaleÓaÑ vÈ sudhÈlittasenÈsanaÑ vÈ, yattha yattha
upacikÈsa~kÈ natthi, tato pakkamantassa ÈpucchitvÈpi anÈpucchitvÈpi
gantuÑ vaÔÔati, ÈpucchanaÑ pana vattaÑ. Sace tÈdisepi senÈsane ekena
passena upacikÈ Èrohanti, ÈpucchitvÈva gantabbaÑ. Yo pana Ègantuko
bhikkhu saÑghikasenÈsanaÑ gahetvÈva santaÑ bhikkhuÑ anuvattanto
attano senÈsanaÑ aggahetvÈ vasati, yÈva so na gaÓhÈti, tÈva taÑ senÈsanaÑ
purimabhikkhusseva palibodho. YadÈ pana so senÈsanaÑ gahetvÈ attano
issariyena vasati, tato paÔÔhÈya Ègantukasseva palibodho. Sace ubhopi
vibhajitvÈ gaÓhanti, ubhinnampi palibodho.
MahÈpaccariyaÑ pana vuttaÑ–sace dve tayo ekato hutvÈ paÒÒapenti,
gamanakÈle sabbehi ÈpucchitabbaÑ. Tesu ce paÔhamaÑ gacchanto
“pacchimo jaggissatÊ”ti ÈbhogaÑ katvÈ gacchati, vaÔÔati, pacchimassa
Èbhogena mutti natthi. Bah| ekaÑ pesetvÈ santharÈpenti, gamanakÈle
sabbehi vÈ ÈpucchitabbaÑ, ekaÑ vÈ pesetvÈ ÈpucchitabbaÑ. AÒÒato
maÒcapÊÔhÈdÊni ÈnetvÈ aÒÒatra vasitvÈ gamanakÈle tattheva netabbÈni. Sace
aÒÒato ÈnetvÈ vasamÈnassa aÒÒo vuÉÉhataro Ègacchati, na
______________________________________________________________
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paÔibÈhitabbo, “mayÈ bhante aÒÒÈvÈsato ÈnÊtaÑ, pÈkatikaÑ kareyyÈthÈ”ti
vattabbaÑ. Tena “evaÑ karissÈmÊ”ti sampaÔicchite itarassa gantuÑ vaÔÔati.
EvaÑ aÒÒattha haritvÈpi saÑghikaparibhogena paribhuÒjantassa hi naÔÔhaÑ
vÈ jiÓÓaÑ vÈ corehi vÈ haÔaÑ gÊvÈ neva hoti, puggalikaparibhogena
paribhuÒjantassa pana gÊvÈ hoti. AÒÒassa maÒcapÊÔhaÑ pana
saÑghikaparibhogena vÈ puggalikaparibhogena vÈ paribhuÒjantassa naÔÔhaÑ
gÊvÈyeva. AntovihÈre seyyaÑ santharitvÈ “ajjeva ÈgantvÈ paÔijaggissÈmÊ”ti
evaÑ sÈpekkho nadÊpÈraÑ gÈmantaraÑ vÈ gantvÈ yatthassa gamanacittaÑ
uppannaÑ, tattheva Ôhito kaÒci pesetvÈ Èpucchati, nadÊp|rarÈjacorÈdÊsu vÈ
kenaci palibodho hoti upadduto, na sakkoti paccÈgantuÑ, evaÑbh|tassa
anÈpatti.
VihÈrassa upacÈre pana upaÔÔhÈnasÈlÈya vÈ maÓÉape vÈ rukkham|le vÈ
seyyaÑ santharitvÈ vÈ santharÈpetvÈ vÈ taÑ pakkamanto neva uddharati na
uddharÈpeti anÈpucchaÑ vÈ gacchati, dukkaÔaÑ. VuttappakÈraÒhi
dasavidhaÑ seyyaÑ antogabbhÈdimhi guttaÔÔhÈne paÒÒapetvÈ gacchantassa
yasmÈ seyyÈpi senÈsanampi upacikÈhi palujjati, vammikarÈsiyeva hoti,
tasmÈ pÈcittiyaÑ vuttaÑ. Bahi pana upaÔÔhÈnasÈlÈdÊsu paÒÒapetvÈ
gacchantassa seyyÈmattameva nasseyya ÔhÈnassa aguttatÈya, na senÈsanaÑ,
tasmÈ ettha dukkaÔaÑ vuttaÑ. MaÒcapÊÔhaÑ pana yasmÈ na sakkÈ sahasÈ
upacikÈhi khÈyituÑ, tasmÈ taÑ vihÈrepi santharitvÈ gacchantassa dukkaÔaÑ.
VihÈrass|pacÈre upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ maÓÉape rukkham|lepi santharitvÈ
pakkamantassa dukkaÔameva.
84. “Yo bhikkhu saÑghikaÑ maÒcaÑ vÈ pÊÔhaÑ vÈ bhisiÑ vÈ kocchaÑ
vÈ ajjhokÈse santharitvÈ vÈ santharÈpetvÈ vÈ taÑ pakkamanto neva
uddhareyya na uddharÈpeyya anÈpucchaÑ vÈ gaccheyya, pÈcittiyan”ti1
vacanato saÑghikÈni pana maÒcapÊÔhÈdÊni cattÈri ajjhokÈse santharitvÈ vÈ
santharÈpetvÈ vÈ uddharaÓÈdÊni akatvÈ “ajjeva ÈgamissÈmÊ”ti
gacchantassapi thÈmamajjhimassa purisassa leÉÉupÈtÈtikkame pÈcittiyaÑ.
Ettha kocchaÑ nÈma vÈkamayaÑ vÈ usÊramayaÑ vÈ muÒjamayaÑ vÈ
pabbajamayaÑ vÈ heÔÔhÈ ca upari ca vitthataÑ majjhe saÑkhittaÑ
paÓavasaÓÔhÈnaÑ katvÈ baddhaÑ. TaÑ kira majjhe
sÊhabyagghacammaparikkhittampi karonti, akappiyacammaÑ nÈmettha
natthi. SenÈsanaÒhi sovaÓÓamayampi vaÔÔati, tasmÈ taÑ mahagghaÑ hoti.
______________________________________________________________
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“AnujÈnÈmi bhikkhave aÔÔha mÈse avassikasa~kete maÓÉape vÈ
rukkham|le vÈ yattha kÈkÈ vÈ kulalÈ vÈ na |hadanti, tattha senÈsanaÑ
nikkhipitun”ti1 vacanato pana vassikavassÈnamÈsÈti evaÑ apaÒÒÈte cattÈro
hemantike, cattÈro gimhiketi aÔÔha mÈse sÈkhÈmaÓÉape vÈ padaramaÓÉape
vÈ rukkham|le vÈ nikkhipituÑ vaÔÔati. YasmiÑ pana kÈkÈ vÈ kulalÈ vÈ aÒÒe
vÈ sakuntÈ dhuvanivÈsena kulÈvake katvÈ vasanti, tassa rukkhassa m|le na
nikkhipitabbaÑ. “AÔÔha mÈse”ti vacanato yesu janapadesu vassakÈle na
vassati, tesu cattÈro mÈse nikkhipituÑ na vaÔÔatiyeva. “Avassikasa~kete”ti
vacanato yattha hemante devo vassati, tattha hemantepi ajjhokÈse
nikkhipituÑ na vaÔÔati. Gimhe pana sabbattha vigatavalÈhakaÑ visuddhaÑ
nataÑ hoti, evar|pe kÈle kenacideva karaÓÊyena ajjhokÈse maÒcapÊÔhaÑ
nikkhipituÑ vaÔÔati.
85. AbbhokÈsikenapi vattaÑ jÈnitabbaÑ. Tassa hi sace
puggalikamaÒcako atthi, tattheva sayitabbaÑ. SaÑghikaÑ gaÓhantena
vettena vÈ vÈkena vÈ vÊtamaÒcako gahetabbo, tasmiÑ asati purÈÓamaÒcako
gahetabbo, tasmiÑ asati navavÈyimo vÈ onaddhako vÈ gahetabbo. GahetvÈ
pana “ahaÑ ukkaÔÔharukkham|liko ukkaÔÔha-abbhokÈsiko”ti cÊvarakuÔimpi
akatvÈ asamaye ajjhokÈse vÈ rukkham|le vÈ paÒÒapetvÈ nipajjituÑ na
vaÔÔati. Sace pana catugguÓenapi cÊvarena katÈ kuÔi atementaÑ rakkhituÑ na
sakkoti, sattÈhavaddalikÈdÊni bhavanti, bhikkhuno kÈyÈnugatikattÈ vaÔÔati.
AraÒÒe paÓÓakuÔÊsu vasantÈnaÑ sÊlasampadÈya pasannacittÈ manussÈ
navaÑ maÒcapÊÔhaÑ denti “saÑghikaparibhogena paribhuÒjathÈ”ti, vasitvÈ
gacchantehi sÈmantavihÈre sabhÈgabhikkh|naÑ pesetvÈ gantabbaÑ,
sabhÈgÈnaÑ abhÈvena anovassake nikkhipitvÈ gantabbaÑ, anovassake asati
rukkhe laggetvÈ gantabbaÑ. Cetiya~gaÓe sammajjaniÑ gahetvÈ
bhojanasÈla~gaÓaÑ vÈ uposathÈgÈra~gaÓaÑ vÈ pariveÓadivÈÔÔhÈnaaggisÈlÈdÊsu vÈ aÒÒataraÑ sammajjitvÈ dhovitvÈ puna
sammajjanimÈÄakeyeva ÔhapetabbÈ. UposathÈgÈrÈdÊsu aÒÒatarasmiÑ gahetvÈ
avasesÈni sammajjantassapi eseva nayo.
______________________________________________________________
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Yo pana bhikkhÈcÈramaggaÑ sammajjanto gantukÈmo hoti, tena
sammajjitvÈ sace antarÈmagge sÈlÈ atthi, tattha ÔhapetabbÈ. Sace natthi,
valÈhakÈnaÑ anuÔÔhitabhÈvaÑ sallakkhetvÈ “yÈvÈhaÑ gÈmato nikkhamÈmi,
tÈva na vassissatÊ”ti jÈnantena yattha katthaci nikkhipitvÈ puna
paccÈgacchantena pÈkatikaÔÔhÈne ÔhapetabbÈ. “Sace vassissatÊti jÈnanto
ajjhokÈse Ôhapeti, dukkaÔan”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. Sace pana tatra
tatreva sammajjanatthÈya sammajjanÊ nikkhittÈ hoti, taÑ taÑ ÔhÈnaÑ
sammajjitvÈ tatra tatreva nikkhipituÑ vaÔÔati, ÈsanasÈlaÑ sammajjantena
vattaÑ jÈnitabbaÑ. TatridaÑ vattaÑ–majjhato paÔÔhÈya
pÈdaÔÔhÈnÈbhimukhÈ vÈlikÈ haritabbÈ, kacavaraÑ hatthehi gahetvÈ bahi
chaÉÉetabbaÑ.
86. Sace vuttappakÈraÑ catubbidhampi saÑghikaÑ senÈsanaÑ
ajjhokÈse vÈ rukkham|le vÈ maÓÉape vÈ anupasampannena santharÈpeti,
yena santharÈpitaÑ, tassa palibodho. Sace pana upasampannena
santharÈpeti, yena santhataÑ, tassa palibodho. TatrÈyaÑ vinicchayo1–thero
bhojanasÈlÈyaÑ bhattakiccaÑ katvÈ daharaÑ ÈÓÈpeti “gaccha divÈÔÔhÈne
maÒcapÊÔhaÑ paÒÒapehÊ”ti. So tathÈ katvÈ nisinno, thero yathÈruci vicaritvÈ
tattha gantvÈ thavikaÑ vÈ uttarÈsa~gaÑ vÈ Ôhapeti, tato paÔÔhÈya therassa
palibodho. NisÊditvÈ sayaÑ gacchanto neva uddharati na uddharÈpeti,
leÉÉupÈtÈtikkame pÈcittiyaÑ. Sace pana thero tattha thavikaÑ vÈ
uttarÈsa~gaÑ vÈ aÔÔhapetvÈ ca~kamantova daharaÑ “gaccha tvan”ti bhaÓati,
tena “idaÑ bhante maÒcapÊÔhan”ti ÈcikkhitabbaÑ. Sace thero vattaÑ jÈnÈti,
“tvaÑ gaccha, ahaÑ pÈkatikaÑ karissÈmÊ”ti vattabbaÑ. Sace bÈlo hoti
anuggahitavatto, “gaccha, mÈ idha tiÔÔha, neva nisÊdituÑ na nipajjituÑ
demÊ”ti daharaÑ tajjetiyeva. Daharena “bhante sukhaÑ sayathÈ”ti kappaÑ
labhitvÈ vanditvÈ gantabbaÑ. TasmiÑ gate therasseva palibodho,
purimanayeneva cassa Èpatti veditabbÈ.
Atha pana ÈÓattikkhaÓeyeva daharo “mayhaÑ bhaÓÉe bhaÓÉadhovanÈdi
kiÒci karaÓÊyaÑ atthÊ”ti vadati, thero pana taÑ “paÒÒapetvÈ gacchÈhÊ”ti
vatvÈ bhojanasÈlato nikkhamitvÈ aÒÒattha gacchati, pÈduddhÈrena
______________________________________________________________
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kÈretabbo. Sace tattheva gantvÈ nisÊdati, purimanayeneva cassa
leÉÉupÈtÈtikkame Èpatti. Sace pana thero sÈmaÓeraÑ ÈÓÈpeti, sÈmaÓere
tattha maÒcapÊÔhaÑ paÒÒapetvÈ nisinnepi bhojanasÈlato aÒÒattha gacchanto
pÈduddhÈrena kÈretabbo. GantvÈ nisinno puna gamanakÈle
leÉÉupÈtÈtikkame ÈpattiyÈ kÈretabbo. Sace pana ÈÓÈpento “maÒcapÊÔhaÑ
paÒÒapetvÈ tattheva nisÊdÈ”ti ÈÓÈpeti, yatricchati, tatra gantvÈ ÈgantuÑ
labhati. SayaÑ pana pÈkatikaÑ akatvÈ gacchantassa leÉÉupÈtÈtikkame
pÈcittiyaÑ. AntarasannipÈte maÒcapÊÔhÈdÊni paÒÒapetvÈ nisinnehi
gamanakÈle ÈrÈmikÈnaÑ “idaÑ paÔisÈmethÈ”ti vattabbaÑ, avatvÈ
gacchantÈnaÑ leÉÉupÈtÈtikkame Èpatti.
87. MahÈdhammassavanaÑ nÈma hoti, tattha uposathÈgÈratopi
bhojanasÈlatopi ÈharitvÈ maÒcapÊÔhÈni paÒÒapenti, ÈvÈsikÈnaÑyeva
palibodho. Sace ÈgantukÈ “idaÑ amhÈkaÑ upajjhÈyassa, idaÑ ÈcariyassÈ”ti
gaÓhanti, tato paÔÔhÈya tesaÑ palibodho. GamanakÈle pÈkatikaÑ akatvÈ
leÉÉupÈtaÑ atikkamantÈnaÑ Èpatti. MahÈpaccariyaÑ pana vuttaÑ “yÈva
aÒÒe na nisÊdanti, tÈva yehi paÒÒattaÑ, tesaÑ bhÈro, aÒÒesu ÈgantvÈ
nisinnesu nisinnakÈraÑ bhÈro. Sace te anuddharitvÈ vÈ anuddharÈpetvÈ vÈ
gacchanti, dukkaÔaÑ. KasmÈ? AnÈÓattiyÈ paÒÒapitattÈ”ti. DhammÈsane
paÒÒatte yÈva ussÈrako vÈ dhammakathiko vÈ nÈgacchati, tÈva
paÒÒÈpakÈnaÑ palibodho. TasmiÑ ÈgantvÈ nisinne tassa palibodho.
SakalaÑ ahorattaÑ dhammassavanaÑ hoti, aÒÒo ussÈrako vÈ
dhammakathiko vÈ uÔÔhÈti, aÒÒo nisÊdati, yo yo ÈgantvÈ nisÊdati, tassa
tasseva bhÈro. UÔÔhahantena pana “idamÈsanaÑ tumhÈkaÑ bhÈro”ti vatvÈ
gantabbaÑ. Sacepi itarasmiÑ anÈgate paÔhamaÑ nisinno uÔÔhÈya gacchati,
tasmiÒca anto-upacÈraÔÔheyeva itaro ÈgantvÈ nisÊdati, uÔÔhÈya gato ÈpattiyÈ
na kÈretabbo. Sace pana itarasmiÑ anÈgateyeva paÔhamaÑ nisinno
uÔÔhÈyÈsanÈ leÉÉupÈtaÑ atikkamati, ÈpattiyÈ kÈretabbo. “Sabbattha
leÉÉupÈtÈtikkame paÔhamapÈde dukkaÔaÑ, dutiyapÈde pÈcittiyan”ti ayaÑ
nayo MahÈpaccariyaÑ vuttoti.
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88. Sace pana vuttappakÈrasenÈsanato aÒÒaÑ saÑghikaÑ cimilikaÑ vÈ
uttarattharaÓaÑ vÈ bh|mattharaÓaÑ vÈ taÔÔikaÑ vÈ cammakhaÓÉaÑ vÈ
pÈdapuÒchaniÑ vÈ phalakapÊÔhaÑ vÈ ajjhokÈse santharitvÈ vÈ santharÈpetvÈ
vÈ taÑ pakkamanto neva uddharati na uddharÈpeti anÈpucchaÑ vÈ gacchati,
dukkaÔaÑ. ŒdhÈrakaÑ pattapidhÈnakaÑ pÈdakaÔhalikaÑ tÈlavaÓÔaÑ
bÊjanipattakaÑ yaÑ kiÒci dÈrubhaÓÉaÑ antamaso pÈnÊya-uÄu~kaÑ
pÈnÊyasa~khaÑ ajjhokÈse nikkhipitvÈ gacchantassapi dukkaÔaÑ. AjjhokÈse
rajanaÑ pacitvÈ rajanabhÈjanaÑ rajana-uÄu~ko rajanadoÓikÈti sabbaÑ
aggisÈlÈya paÔisÈmetabbaÑ. Sace aggisÈlÈ natthi, anovassake pabbhÈre
nikkhipitabbaÑ. Tasmimpi asati yattha olokentÈ bhikkh| passanti, tÈdise
ÔhÈne ÔhapetvÈ gantuÑ vaÔÔati. AÒÒapuggalike pana maÒcapÊÔhÈdisenÈsanepi
dukkaÔameva. Ettha pana “yasmiÑ vissÈsaggÈho na ruhati, tassa santake
dukkaÔaÑ. YasmiÑ pana vissÈsaggÈho ruhati, tassa santakaÑ attano
puggalikameva hotÊ”ti MahÈpaccariyÈdÊsu vuttaÑ. Attano puggalike pana
anÈpattiyeva. Yo bhikkhu vÈ sÈmaÓero vÈ ÈrÈmiko vÈ lajjÊ hoti, attano
palibodhaÑ viya maÒÒati, tathÈr|paÑ anÈpucchitvÈ gacchantassapi anÈpatti.
Yo pana Ètape otÈpento “ÈgantvÈ uddharissÈmÊ”ti gacchati, tassapi anÈpatti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
MaÒcapÊÔhÈdisaÑghikasenÈsanesu
PaÔipajjitabbavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
18. KÈlikavinicchayakathÈ
89. KÈlikÈnipi cattÈrÊti ettha1 yÈvakÈlikaÑ yÈmakÈlikaÑ sattÈhakÈlikaÑ
yÈvajÊvikanti imÈni cattÈri kÈlikÈni veditabbÈni. Tattha purebhattaÑ
paÔiggahetvÈ paribhuÒjitabbaÑ yaÑ kiÒci khÈdanÊyabhojanÊyaÑ yÈva
majjhanhikasa~khÈto kÈlo, tÈva paribhuÒjitabbato yÈvakÈlikaÑ2. SaddhiÑ
anulomapÈnehi aÔÔhavidhaÑ pÈnaÑ yÈva rattiyÈ
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 105 piÔÔhe.
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pacchimayÈmasa~khÈto yÈmo, tÈva paribhuÒjitabbato yÈmo kÈlo assÈti
yÈmakÈlikaÑ. Sappi-Èdi paÒcavidhaÑ bhesajjaÑ paÔiggahetvÈ sattÈhaÑ
nidhetabbato sattÈho kÈlo assÈti sattÈhakÈlikaÑ. ®hapetvÈ udakaÑ avasesaÑ
sabbampi paÔiggahitaÑ yÈvajÊvaÑ pariharitvÈ sati paccaye paribhuÒjitabbato
yÈvajÊvikanti vuccati.
90. Tattha yÈvakÈlikesu bhojanÊyaÑ nÈma odano kummÈso sattu
maccho maÑsanti. PaÒca bhojanÈni yÈmakÈlikaÑ sattÈhakÈlikaÑ
yÈvajÊvikaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ khÈdanÊyaÑ nÈma. Ettha1 pana yaÑ tÈva
sakkhalimodakÈdi pubbaÓÓÈparaÓÓamayaÑ khÈdanÊyaÑ, tattha
vattabbameva natthi. Yampi vanam|lÈdippabhedaÑ ÈmisagatikaÑ hoti.
SeyyathidaÑ? M|lakhÈdanÊyaÑ kandakhÈdanÊyaÑ muÄÈlakhÈdanÊyaÑ
matthakakhÈdanÊyaÑ khandhakhÈdanÊyaÑ tacakhÈdanÊyaÑ pattakhÈdanÊyaÑ
pupphakhÈdanÊyaÑ phalakhÈdanÊyaÑ aÔÔhikhÈdanÊyaÑ piÔÔhakhÈdanÊyaÑ
niyyÈsakhÈdanÊyanti, idampi khÈdanÊyasa~khyameva gacchati.
Tattha pana ÈmisagatikasallakkhaÓatthaÑ idaÑ
mukhamattanidassanaÑ–m|lakhÈdanÊye tÈva m|lakam|laÑ khÈrakam|laÑ
caccum|laÑ tambakam|laÑ taÓÉuleyyakam|laÑ vatthuleyyakam|laÑ
vajakalim|laÑ jajjharim|lanti evamÈdÊni s|peyyapaÓÓam|lÈni
ÈmisagatikÈni. Ettha ca vajakalim|le jaraÔÔhaÑ chinditvÈ chaÉÉenti, taÑ
yÈvajÊvikaÑ hoti. AÒÒampi evar|paÑ eteneva nayena veditabbaÑ.
M|lakakhÈrakajajjharim|lÈnaÑ pana jaraÔÔhÈnipi ÈmisagatikÈnevÈti vuttaÑ.
YÈni pana PÈÄiyaÑ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave m|lÈni bhesajjÈni haliddiÑ si~giveraÑ
vacaÑ vacattaÑ ativisaÑ kaÔukarohiÓiÑ usÊraÑ bhaddamuttakaÑ, yÈni
vÈ panaÒÒÈnipi atthi m|lÈni bhesajjÈni neva khÈdanÊye khÈdanÊyatthaÑ
pharanti, na bhojanÊye bhojanÊyatthaÑ pharantÊ”ti2–
VuttÈni, tÈni yÈvajÊvikÈni. TesaÑ c|ÄapaÒcam|laÑ mahÈpaÒcam|lanti-ÈdinÈ
nayena gaÓiyamÈnÈnaÑ gaÓanÈya anto natthi, khÈdanÊyatthaÒca
bhojanÊyatthaÒca apharaÓabhÈvoyeva panetesaÑ lakkhaÓaÑ. TasmÈ yaÑ
kiÒci m|laÑ tesu tesu janapadesu pakati-ÈhÈravasena manussÈnaÑ
khÈdanÊyattaÑ bhojanÊyatthaÒca pharati, taÑ yÈvakÈlikaÑ, itaraÑ
yÈvajÊvikanti
______________________________________________________________
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veditabbaÑ. SubahuÑ vatvÈpi hi imasmiÑ yeva lakkhaÓe ÔhÈtabbaÑ.
NÈmasaÒÒÈsu pana vuccamÈnÈsu taÑ taÑ nÈmaÑ ajÈnantÈnaÑ
sammohoyeva hoti, tasmÈ nÈmasaÒÒÈya ÈdaraÑ akatvÈ lakkhaÓameva
dassitaÑ. YathÈ ca m|le, evaÑ kandÈdÊsupi lakkhaÓaÑ dassayissÈma,
tasseva vasena vinicchayo veditabbo. YaÒca taÑ PÈÄiyaÑ haliddÈdi
aÔÔhavidhaÑ vuttaÑ, tassa khandhatacapupphaphalÈdi sabbaÑ yÈvajÊvikanti
vuttaÑ.
KandakhÈdanÊye duvidho kando dÊgho ca bhisakiÑsukakandÈdi, vaÔÔo
ca uppalakaserukakandÈdi, yaÑ gaÓÔhÊtipi vadanti. Tattha sabbesaÑ
kandÈnaÑ jiÓÓajaraÔÔhaÔÔhÈnaÒca1 challi ca sukhumam|lÈni ca yÈvajÊvikÈni,
taruÓo pana sukhakhÈdanÊyo sÈlakalyÈÓipotakakando kiÑsukapotakakando
ambÈÔakakando ketakakando mÈluvakando bhisasa~khÈto
padumapuÓÉarÊkakando piÓÉÈlumasÈlu-Èdayo ca khÊravallikando
Èluvakando siggukando tÈlakando
nÊluppalarattuppalakumudasogandhikÈnaÑ kandÈ kadalikando veÄukando
kaserukakandoti evamÈdayo tesu tesu janapadesu pakati-ÈhÈravasena
manussÈnaÑ khÈdanÊyatthaÒca bhojanÊyatthaÒca pharaÓakakandÈ
yÈvakÈlikÈ. KhÊravallikando adhoto yÈvajÊviko, dhoto yÈvakÈliko.
KhÊrakÈkolijÊvika-usabhakalasuÓÈdikandÈ pana yÈvajÊvikÈ. Te PÈÄiyaÑ
“yÈni vÈ panaÒÒÈnipi atthi m|lÈni bhesajjÈnÊ”ti2 evaÑ
m|labhesajjasa~gaheneva sa~gahitÈ.
MuÄÈlakhÈdanÊye padumamuÄÈlaÑ puÓÉarÊkamuÄÈlaÑ
m|lasadisaÑyeva. ErakamuÄÈlaÑ kandulamuÄÈlanti evamÈdi tesu tesu
janapadesu pakati-ÈhÈravasena manussÈnaÑ khÈdanÊyatthaÑ
bhojanÊyatthaÒca pharaÓakamuÄÈlaÑ yÈvakÈlikaÑ, haliddisi~gi
veramakacicaturassavallike takatÈlahintÈlakuntÈlanÈÄikerap|garukkhÈdimuÄÈlaÑ pana yÈvajÊvikaÑ. TaÑ sabbampi PÈÄiyaÑ “yÈni vÈ panaÒÒÈnipi
atthi m|lÈni bhesajjÈnÊ”ti2 evaÑ m|labhesajjasa~gaheneva sa~gahitaÑ.
MatthakakhÈdanÊye
tÈlahintÈlakuntÈlaketakanÈÄikerap|garukkhakhajj|rivetta-erakakadalÊnaÑ
kaÄÊrasa~khÈtÈ matthakÈ, veÓukaÄÊro naÄakaÄÊro
______________________________________________________________
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ucchukaÄÊro m|lakakaÄÊro sÈsapakaÄÊro satÈvarikaÄÊro sattannaÑ dhaÒÒÈnaÑ
kaÄÊrÈti evamÈdi tesu tesu janapadesu pakati-ÈhÈravasena manussÈnaÑ
khÈdanÊyatthaÑ bhojanÊyatthaÒca pharaÓako rukkhavalli-ÈdÊnaÑ matthako
yÈvakÈliko, haliddisi~giveravacamakacilasuÓÈnaÑ kaÄÊrÈ,
tÈlahintÈlakuntÈlanÈÄikerakaÄÊrÈnaÒca chinditvÈ pÈtito jaraÔÔhabundo
yÈvajÊviko.
KhandhakhÈdanÊye antopathavÊgato sÈlakalyÈÓÊkhandho ucchukhandho
nÊluppalarattuppalakumudasogandhikÈnaÑ daÓÉakakhandhÈti evamÈdi tesu
tesu janapadesu pakati-ÈhÈravasena manussÈnaÑ khÈdanÊyatthaÑ
bhojanÊyatthaÒca pharaÓako khandho yÈvakÈliko, uppalajÈtÊnaÑ
paÓÓadaÓÉako padumajÈtÊnaÑ sabbopi daÓÉako karavindadaÓÉÈdayo ca
avasesasabbakhandhÈ yÈvajÊvikÈ.
TacakhÈdanÊye ucchutacova eko yÈvakÈliko, sopi saraso, seso sabbo
yÈvajÊviko. TesaÑ pana matthakakhandhatacÈnaÑ tiÓÓampi PÈÄiyaÑ
kasÈvabhesajjena sa~gaho veditabbo. VuttaÒhetaÑ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave kasÈvÈni bhesajjÈni nimbakasÈvaÑ
kuÔajakasÈvaÑ paÔolakasÈvaÑ phaggavakasÈvaÑ nattamÈlakasÈvaÑ,
yÈni vÈ panaÒÒÈnipi atthi kasÈvÈni bhesajjÈni neva khÈdanÊye
khÈdanÊyaÑ pharanti, na bhojanÊye bhojanÊyatthaÑ pharantÊ”ti1.
Ettha hi etesampi sa~gaho sijjhati. VuttakasÈvÈni ca sabbakappiyÈnÊti
veditabbÈni.
PattakhÈdanÊye m|lakaÑ khÈrako caccu tambako taÓÉuleyyako
papunnÈgo vatthuleyyako vajakali jajjhari sellu siggu kÈsamaddako
ummÈcÊnamuggo mÈso rÈjamÈso ÔhapetvÈ mahÈnipphÈvaÑ avasesanipphÈvo
aggimantho sunisannako setavaraÓo nÈÄikÈ bh|miyaÑ jÈtaloÓÊti etesaÑ
pattÈni, aÒÒÈni ca evar|pÈni tesu tesu janapadesu pakati-ÈhÈravasena
manussÈnaÑ khÈdanÊyatthaÒca bhojanÊyatthaÒca pharaÓakÈni pattÈni
ekaÑsena yÈvakÈlikÈni, yÈ
______________________________________________________________
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panaÒÒÈ mahÈnakhapiÔÔhimattapaÓÓÈ loÓirukkhe ca gacche ca Èrohati, tassÈ
pattaÑ yÈvajÊvikaÑ. BrahmipattaÒca1 yÈvakÈlikanti dÊpavÈsino vadanti.
AmbapallavaÑ yÈvakÈlikaÑ, asokapallavaÑ pana yÈvajÊvikaÑ. YÈni
caÒÒÈni PÈÄiyaÑ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave paÓÓÈni bhesajjÈni nimbapaÓÓaÑ
kuÔajapaÓÓaÑ
paÔolapaÓÓaÑ sulasipaÓÓaÑ kappÈsapaÓÓaÑ, yÈni vÈ
panaÒÒÈnipi atthi paÓÓÈni bhesajjÈni neva khÈdanÊye khÈdanÊyatthaÑ
pharanti, na bhojanÊye bhojanÊyatthaÑ pharantÊ”ti–
vuttÈni, tÈni yÈvajÊvikÈni. Na kevalaÒca paÓÓÈni, tesaÑ pupphaphalÈnipi.
YÈvajÊvikapaÓÓÈnaÑ pana phaggavapaÓÓaÑ ajjukapaÓÓaÑ
phaÓijjakapaÓÓaÑ tamb|lapaÓÓaÑ paduminipaÓÓanti evaÑ gaÓanavasena
anto natthi.
PupphakhÈdanÊye m|lakapupphaÑ khÈrakapupphaÑ caccupupphaÑ
tambakapupphaÑ vajakalipupphaÑ jajjharipupphaÑ c|ÄanipphÈvapupphaÑ
mahÈnipphÈvapupphaÑ kaserukapupphaÑ nÈÄikeratÈlaketakÈnaÑ
taruÓapupphÈni setavaraÓapupphaÑ siggupupphaÑ uppalapadumajÈtikÈnaÑ
pupphÈnaÑ kaÓÓikÈmattaÑ agandhipupphaÑ karÊrapupphaÑ3 jÊvantÊ
pupphanti evamÈdi tesu tesu janapadesu pakati-ÈhÈravasena manussÈnaÑ
khÈdanÊyatthaÑ bhojanÊyatthaÒca pharaÓapupphaÑ yÈvakÈlikaÑ,
asokabakulakuyyakapunnÈgacampakajÈtikaravÊrakaÓikÈrakundanavamÈlikamallikÈdÊnaÑ pana pupphaÑ yÈvajÊvikaÑ, tassa gaÓanÈya anto natthi.
PÈÄiyaÑ panassa kasÈvabhesajjena sa~gaho veditabbo.
PhalakhÈdanÊye panasalabujatÈlanÈÄikera-ambajambuambÈÔakatintiÓikamÈtulu~gakapitthalÈbukumbhaÓÉapussaphalatimbar|sakatipusavÈti~gaÓacocamocamad
hukÈdÊnaÑ phalÈni, yÈni loke tesu tesu janapadesu pakati-ÈhÈravasena
manussÈnaÑ khÈdanÊyatthaÑ bhojanÊyatthaÒca pharanti, sabbÈni tÈni
yÈvakÈlikÈni, nÈmagaÓanavasena tesaÑ na sakkÈ pariyantaÑ dassetuÑ. YÈni
pana PÈÄiyaÑ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave phalÈni bhesajjÈni bila~gaÑ pippaliÑ
marÊcaÑ harÊtakaÑ vibhÊtakaÑ ÈmalakaÑ goÔÔhaphalaÑ, yÈni vÈ
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panaÒÒÈnipi atthi phalÈni bhesajjÈni neva khÈdanÊye khÈdanÊyatthaÑ
pharanti, na bhojanÊye bhojanÊyatthaÑ pharantÊ”ti1–

vuttÈni, tÈni yÈvajÊvikÈni. Tesampi aparipakkÈni
acchivabimbavaraÓaketakakÈsmarÊ-ÈdÊnaÑ phalÈni jÈtiphalaÑ kaÔukaphalaÑ
eÄÈ takkolanti evaÑ nÈmavasena na sakkÈ pariyantaÑ dassetuÑ.
AÔÔhikhÈdanÊye labujaÔÔhi panasaÔÔhi ambÈÔakaÔÔhi sÈlaÔÔhi
khajj|rÊketakatimbar|sakÈnaÑ taruÓaphalaÔÔhi tintiÓikaÔÔhi bimbaphalaÔÔhi
uppalapadumajÈtÊnaÑ pokkharaÔÔhÊti evamÈdÊni tesu tesu janapadesu
manussÈnaÑ pakati-ÈhÈravasena khÈdanÊyatthaÑ bhojanÊyatthaÒca
pharaÓakÈni aÔÔhÊni yÈvakÈlikÈni, madhukaÔÔhi punnÈgaÔÔhi harÊtakÈdÊnaÑ
aÔÔhÊni siddhatthakaÔÔhi rÈjikaÔÔhÊti evamÈdÊni aÔÔhÊni yÈvajÊvikÈni. TesaÑ
PÈÄiyaÑ phalabhesajjeneva sa~gaho veditabbo.
PiÔÔhakhÈdanÊye sattannaÑ tÈva dhaÒÒÈnaÑ dhaÒÒÈnulomÈnaÑ
aparaÓÓÈnaÒca piÔÔhaÑ panasapiÔÔhaÑ labujapiÔÔhaÑ ambÈÔakapiÔÔhaÑ
sÈlapiÔÔhaÑ dhotakatÈlapiÔÔhaÑ khÊravallipiÔÔhaÒcÈti evamÈdÊni tesu tesu
janapadesu pakati-ÈhÈravasena manussÈnaÑ khÈdanÊyatthaÑ
bhojanÊyatthaÒca pharaÓakÈni piÔÔhÈni yÈvakÈlikÈni, adhotakaÑ tÈlapiÔÔhaÑ
khÊravallipiÔÔhaÑ assagandhÈdipiÔÔhÈni ca yÈvajÊvikÈni. TesaÑ PÈÄiyaÑ
kasÈvehi m|laphalehi ca sa~gaho veditabbo.
NiyyÈsakhÈdanÊye–eko ucchuniyyÈsova sattÈhakÈliko, sesÈ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave jat|ni bhesajjÈni hi~guÑ hi~gujatuÑ
hi~gusipÈÔikaÑ takaÑ takapaÓÓiÑ sajjulasaÑ, yÈni vÈ panaÒÒÈnipi atthi
jat|ni bhesajjÈnÊ”ti1–
EvaÑ PÈÄiyaÑ vuttÈ niyyÈsÈ yÈvajÊvikÈ. Tattha yevÈpanakavasena
sa~gahitÈnaÑ ambaniyyÈso kaÓikÈraniyyÈsoti evaÑ nÈmavasena na sakkÈ
pariyantaÑ dassetuÑ. EvaÑ imesu m|lakhÈdanÊyÈdÊsu yaÑ kiÒci
yÈvakÈlikaÑ, sabbampi imasmiÑ atthe avasesaÑ khÈdanÊyaÑ nÈmÈti
sa~gahitaÑ.
______________________________________________________________
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91. YÈmakÈlikesu pana aÔÔha pÈnÈni nÈma ambapÈnaÑ jambupÈnaÑ
cocapÈnaÑ mocapÈnaÑ madhukapÈnaÑ muddikapÈnaÑ sÈl|kapÈnaÑ
phÈrusakapÈnanti imÈni aÔÔha pÈnÈni. Tattha1 ambapÈnanti Èmehi vÈ
pakkehi vÈ ambehi katapÈnaÑ. Tattha Èmehi karontena ambataruÓÈni
bhinditvÈ udake pakkhipitvÈ Ètape ÈdiccapÈkena pacitvÈ parissÈvetvÈ
tadahupaÔiggahitakehi madhusakkÈrakapp|rÈdÊhi yojetvÈ kÈtabbaÑ, evaÑ
kataÑ purebhattameva kappati. Anupasampannehi kataÑ labhitvÈ pana
purebhattaÑ paÔiggahitaÑ purebhattaÑ sÈmisaparibhogenapi vaÔÔati,
pacchÈbhattaÑ nirÈmisaparibhogena yÈva aruÓuggamanÈ vaÔÔati. Esa nayo
sabbapÈnesu. JambupÈnanti jambuphalehi katapÈnaÑ. CocapÈnanti
aÔÔhikakadaliphalehi katapÈnaÑ. MocapÈnanti anaÔÔhikehi kadaliphalehi
katapÈnaÑ. MadhukapÈnanti madhukÈnaÑ jÈtirasena katapÈnaÑ. TaÑ pana
udakasambhinnaÑ vaÔÔati, suddhaÑ na vaÔÔati. MuddikapÈnanti muddikÈ
udake madditvÈ ambapÈnaÑ viya katapÈnaÑ. SÈl|kapÈnanti
rattuppalanÊluppalÈdÊnaÑ sÈl|ke madditvÈ katapÈnaÑ. PhÈrusakapÈnanti
phÈrusakaphalehi ambapÈnaÑ viya katapÈnaÑ. ImÈni aÔÔha pÈnÈni sÊtÈnipi
ÈdiccapÈkÈnipi vaÔÔanti, aggipÈkÈni na vaÔÔati.
AvasesÈni
vettatintiÓikamÈtulu~gakapitthakosambakaramandÈdikhuddakaphalapÈnÈni
aÔÔhapÈnagatikÈneva. TÈni kiÒcÈpi PÈÄiyaÑ na vuttÈni, atha kho kappiyaÑ
anulomenti, tasmÈ kappanti. “AnujÈnÈmi bhikkhave sabbaÑ phalarasaÑ
ÔhapetvÈ dhaÒÒaphalarasan”ti1 vuttattÈ ÔhapetvÈ sÈnulomadhaÒÒaphalarasaÑ
aÒÒaÑ phalapÈnaÑ nÈma akappiyaÑ natthi, sabbaÑ yÈmakÈlikameva.
Tattha sÈnulomadhaÒÒaphalaraso nÈma sattannaÒceva dhaÒÒÈnaÑ
tÈlanÈÄikerapanasalabuja-alÈbukumbhaÓÉa pussaphalatipusa-eÄÈlukÈti
navannaÒca mahÈphalÈnaÑ sabbesaÒca pubbaÓÓÈparaÓÓÈnaÑ
anulomadhaÒÒÈnaÑ raso yÈvakÈliko, tasmÈ pacchÈbhattaÑ na vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave sabbaÑ pattarasaÑ ÔhapetvÈ ÉÈkarasan”ti2 vuttattÈ
pakkaÉÈkarasaÑ ÔhapetvÈ yÈvakÈlikapattÈnampi sÊtodakena madditvÈ
kataraso vÈ ÈdiccapÈko vÈ vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave sabbaÑ
puppharasaÑ ÔhapetvÈ madhukapuppharasan”ti2 vuttattÈ
madhukapuppharasaÑ ÔhapetvÈ sabbopi puppharaso vaÔÔati.
______________________________________________________________
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92. SattÈhakÈlikaÑ nÈma sappi navanÊtaÑ telaÑ madhu phÈÓitanti
imÈni paÒca bhesajjÈni. Tattha sappi nÈma gosappi vÈ ajikÈsappi vÈ
mahiÑsasappi vÈ yesaÑ maÑsaÑ kappati, tesaÑ sappi. NavanÊtaÑ nÈma
tesaÑyeva navanÊtaÑ. TelaÑ nÈma tilatelaÑ sÈsapatelaÑ madhukatelaÑ
eraÓÉatelaÑ vasÈtelaÑ. Madhu nÈma makkhikÈmadhu. PhÈÓitaÑ nÈma
ucchumhÈ nibbattaÑ1. YÈvajÊvikaÑ pana heÔÔhÈ yÈvakÈlike
m|lakhÈdanÊyÈdÊsu vuttanayeneva veditabbaÑ.
93. Tattha2 aruÓodaye paÔiggahitaÑ yÈvakÈlikaÑ satakkhattumpi
nidahitvÈ yÈva kÈlo nÈtikkamati, tÈva paribhuÒjituÑ vaÔÔati, yÈmakÈlikaÑ
ekaÑ ahorattaÑ, sattÈhakÈlikaÑ sattarattaÑ, itaraÑ sati paccaye
yÈvajÊvampi paribhuÒjituÑ vaÔÔati. PaÔiggahetvÈ ekarattaÑ vÊtinÈmitaÑ pana
yaÑ kiÒci yÈvakÈlikaÑ vÈ yÈmakÈlikaÑ vÈ ajjhoharitukÈmatÈya
gaÓhantassa paÔiggahaÓe tÈva dukkaÔaÑ, ajjhoharato pana ekamekasmiÑ
ajjhohÈre sannidhipaccayÈ pÈcittiyaÑ. Sacepi patto duddhoto hoti, yaÑ
a~guliyÈ ghaÑsantassa lekhÈ paÒÒÈyati, gaÓÔhikapattassa vÈ gaÓÔhikantare
sneho paviÔÔho hoti, so uÓhe otÈpentassa paggharati, uÓhayÈguyÈ vÈ
gahitÈya sandissati, tÈdise pattepi punadivase bhuÒjantassa pÈcittiyaÑ, tasmÈ
pattaÑ dhovitvÈ puna tattha acchodakaÑ vÈ ÈsiÒcitvÈ a~guliyÈ vÈ ghaÑsitvÈ
nisnehabhÈvo jÈnitabbo. Sace hi udake vÈ snehabhÈvo, patte vÈ a~gulilekhÈ
paÒÒÈyati, duddhoto hoti, telavaÓÓapatte pana a~gulilekhÈ paÒÒÈyati, sÈ
abbohÈrikÈ. Yampi bhikkh| nirapekkhÈ sÈmaÓerÈnaÑ pariccajanti, taÒce
sÈmaÓerÈ nidahitvÈ denti, sabbaÑ vaÔÔati. SayaÑ paÔiggahetvÈ
apariccattameva hi dutiyadivase na vaÔÔati. Tato hi ekasitthampi ajjhoharato
pÈcittiyameva. AkappiyamaÑsesu manussamaÑse thullaccayena saddhiÑ
pÈcittiyaÑ, avasesesu dukkaÔena saddhiÑ.
YÈmakÈlikaÑ sati paccaye ajjhoharato pÈcittiyaÑ, ÈhÈratthÈya
ajjhoharato dukkaÔena saddhiÑ pÈcittiyaÑ. Sace pavÈrito hutvÈ
anatirittakataÑ ajjhoharati, pakati-Èmise dve pÈcittiyÈni, manussamaÑse
thullaccayena saddhiÑ dve, sesa-akappiyamaÑse dukkaÔena saddhiÑ.
YÈmakÈlikaÑ
______________________________________________________________
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sati paccaye sÈmisena mukhena ajjhoharato dve, nirÈmisena ekameva.
ŒhÈratthÈya ajjhoharato vikappadvayepi dukkaÔaÑ vaÉÉhati. Sace vikÈle
ajjhoharati, pakatibhojane sannidhipaccayÈ ca vikÈlabhojanapaccayÈ ca dve
pÈcittiyÈni, akappiyamaÑse thullaccayaÑ dukkaÔaÒca vaÉÉhati. YÈmakÈlike
vikÈlapaccayÈ anÈpatti. AnatirittapaccayÈ pana vikÈle sabbavikappesu
anÈpatti.
SattÈhakÈlikaÑ pana yÈvajÊvikaÒca ÈhÈratthÈya paÔiggaÓhato
paÔiggaÓhanapaccayÈ tÈva dukkaÔaÑ, ajjhoharato pana sace nirÈmisaÑ hoti,
ajjhohÈre dukkaÔaÑ. Atha ÈmisasaÑsaÔÔhaÑ paÔiggahetvÈ ÔhapitaÑ hoti,
yathÈvatthukaÑ pÈcittiyameva.
94. SattÈhakÈlikesu pana sappi-ÈdÊsu ayaÑ vinicchayo1–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 nirÈmisameva vaÔÔati, purebhattaÑ vÈ pacchÈbhattaÑ vÈ
uggahitakaÑ katvÈ nikkhittaÑ ajjhoharituÑ na vaÔÔati, abbhaÒjanÈdÊsu
upanetabbaÑ. SattÈhÈtikkamepi anÈpatti anajjhoharaÓÊyataÑ ÈpannattÈ. Sace
anupasampanno purebhattaÑ paÔiggahitanavanÊtena sappiÑ katvÈ deti,
purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, sace sayaÑ karoti, sattÈhampi nirÈmisameva
vaÔÔati. PacchÈbhattaÑ paÔiggahitanavanÊtena 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 vaÔÔati.
95. NavanÊtaÑ tÈpentassa hi sÈmaÑpÈko na hoti, sÈmaÑpakkena pana
tena saddhiÑ ÈmisaÑ na vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya ca na vaÔÔatiyeva.
SattÈhÈtikkamepi anÈpatti savatthukassa paÔiggahitattÈ. PacchÈbhattaÑ
paÔiggahitakehi kataÑ pana abbhaÒjanÈdÊsu upanetabbaÑ. Purebhattampi ca
uggahitakehi kataÑ, ubhayesampi sattÈhÈtikkame anÈpatti.
______________________________________________________________
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esa 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 ÈgatanavanÊtampi purebhattaÑ paÔiggahitaÑ
tadahupurebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya
nirÈmisameva. SattÈhÈtikkame nÈnÈbhÈjanesu Ôhapite bhÈjanagaÓanÈya,
ekabhÈjanepi amissetvÈ piÓÉapiÓÉavasena Ôhapite piÓÉagaÓanÈya
nissaggiyÈni. PacchÈbhattaÑ paÔiggahitaÑ sappinayena veditabbaÑ. Ettha
pana dadhiguÄikÈyopi takkabind|nipi honti, tasmÈ dhotaÑ vaÔÔatÊti1
upaÉÉhattherÈ ÈhaÑsu. MahÈsivatthero pana “BhagavatÈ anuÒÒÈtakÈlato
paÔÔhÈya takkato uddhaÔamattameva khÈdiÑs|”ti Èha. TasmÈ navanÊtaÑ
paribhuÒjantena dhovitvÈ dadhitakkamakkhikÈkipillikÈdÊni apanetvÈ
paribhuÒjitabbaÑ. PacitvÈ sappiÑ katvÈ paribhuÒjitukÈmena adhotampi
paribhuÒjituÑ 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 uggahitakehi katanavanÊte ca akappiyamaÑsanavanÊte ca
sabbo ÈpattÈnÈpattiparibhogÈparibhoganayo sappimhi vuttakkameneva
gahetabbo. TelabhikkhÈya paviÔÔhÈnaÑ pana bhikkh|naÑ tattheva sappimpi
navanÊtampi pakkatelampi apakkatelampi Èkiranti. Tattha
takkadadhibind|nipi bhattasitthÈnipi taÓÉulakaÓÈpi makkhikÈdayopi honti,
ÈdiccapÈkaÑ katvÈ parissÈvetvÈ gahitaÑ sattÈhakÈlikaÑ hoti. PaÔiggahetvÈ
ca Ôhapitabhesajjehi saddhiÑ pacitvÈ natthupÈnampi kÈtuÑ vaÔÔati. Sace
vaddalisamaye lajjÊ sÈmaÓero yathÈ tattha patitataÓÉulakaÓÈdayo na
paccanti, evaÑ aggimhi vilÊyÈpetvÈ parissÈvetvÈ puna pacitvÈ deti,
purimanayeneva sattÈhaÑ vaÔÔati.
96. Telesu tilatelaÑ tÈva purebhattaÑ paÔiggahitaÑ purebhattaÑ
sÈmisampi vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya nirÈmisameva vaÔÔati.
______________________________________________________________
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sattÈhÈtikkame tassa 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 paÔiggahitatile bhajjitvÈ vÈ tilapiÔÔhaÑ vÈ sedetvÈ
uÓhodakena vÈ temetvÈ katatelaÑ sace anupasampannena kataÑ,
purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, attanÈ kataÑ nibbaÔÔitattÈ purebhattaÑ
nirÈmisaÑ 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 vaÔÔati, sattÈhÈtikkame nissaggiyaÑ.
YasmÈ pana sÈsapamadhukacuÓÓÈni sedetvÈ eraÓÉakaÔÔhÊni ca bhajjitvÈ eva
telaÑ karonti, tasmÈ etesaÑ telaÑ anupasampannehi kataÑ purebhattaÑ
sÈmisampi vaÔÔati, vatth|naÑ yÈvajÊvikattÈ pana savatthukapaÔiggahaÓe doso
natthi. AttanÈ kataÑ sattÈhaÑ nirÈmisaparibhogeneva paribhuÒjitabbaÑ.
Uggahitakehi kataÑ anajjhoharaÓÊyaÑ, bÈhiraparibhoge vaÔÔati,
sattÈhÈtikkamepi anÈpatti. TelakaraÓatthÈya sÈsapamadhuka-eraÓÉakaÔÔhÊni
paÔiggahetvÈ katatelaÑ sattÈhakÈlikaÑ, dutiyadivase kataÑ chÈhaÑ vaÔÔati,
tatiyadivase kataÑ paÒcÈhaÑ vaÔÔati, catuttha, paÒcama, chaÔÔha,
sattamadivase kataÑ tadaheva vaÔÔati. Sace yÈva aruÓassa uggamanÈ tiÔÔhati,
nissaggiyaÑ, aÔÔhamadivase kataÑ anajjhoharaÓÊyaÑ, anissaggiyattÈ pana
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bÈhiraparibhoge vaÔÔati. Sacepi na karoti, telatthÈya gahitasÈsapÈdÊnaÑ
sattÈhÈtikkame dukkaÔameva. PÈÄiyaÑ pana anÈgatÈni aÒÒÈnipi
nÈÄikeranimbakosambakaramandÈdÊnaÑ telÈni atthi, tÈni paÔiggahetvÈ
sattÈhaÑ atikkÈmayato dukkaÔaÑ hoti. Ayametesu viseso–sesaÑ1
yÈvakÈlikavatthuÑ yÈvajÊvikavatthuÒca sallakkhetvÈ
sÈmaÑpÈkasavatthukapure-bhattapacchÈbhattapaÔiggahitauggahitavatthuvidhÈnaÑ sabbaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ.
VasÈtelaÑ nÈma “anujÈnÈmi bhikkhave paÒca vasÈni 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-ahisÊhabyagghadÊpiacchataracchÈnaÑ maÑsÈni akappiyÈni, vasÈsu ekÈ manussavasÈ. KhÊrÈdÊsu
akappiyaÑ nÈma natthi. Anupasampannehi kataÑ nibbaÔÔitaÑ vasÈtelaÑ
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. NirÈmisaparibhogaÒhi sandhÈya idaÑ vuttaÑ “kÈle
paÔiggahitaÑ kÈle nippakkaÑ kÈle saÑsaÔÔhaÑ telaparibhogena
paribhuÒjitun”ti3. TatrÈpi abbohÈrikaÑ abbohÈrikameva, pacchÈbhattaÑ
pana paÔiggahetuÑ vÈ kÈtuÑ vÈ na vaÔÔatiyeva. VuttaÒhetaÑ–
“VikÈle ce 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 ce bhikkhave
paÔiggahitaÑ kÈle nippakkaÑ vikÈle saÑsaÔÔhaÑ, taÑ ce paribhuÒjeyya,
Èpatti dukkaÔassa. KÈle ce bhikkhave paÔiggahitaÑ kÈle nippakkaÑ kÈle
saÑsaÔÔhaÑ, taÑ ce paribhuÒjeyya, anÈpattÊ”ti3.
______________________________________________________________
1. SayaÑ (SÊ)

2. Vi 3. 291 piÔÔhe.

3. Vi 3. 292 piÔÔhe.
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UpatissattheraÑ pana antevÈsikÈ pucchiÑsu “bhante
sappinavanÊtavasÈni ekato pacitvÈ nibbaÔÔitÈni vaÔÔanti, na vaÔÔantÊ”ti. Na
vaÔÔanti Èvusoti. Thero kirettha pakkatelakasaÔe viya kukkuccÈyati. Tato
naÑ uttari pucchiÑsu “bhante navanÊte dadhiguÄikÈ vÈ takkabindu vÈ hoti,
etaÑ vaÔÔatÊ”ti. Etampi Èvuso na vaÔÔatÊti. Tato naÑ ÈhaÑsu “bhante ekato
pacitvÈ ekato saÑsaÔÔhÈni tejavantÈni honti, rogaÑ niggaÓhantÊ”ti.
“SÈdhÈvuso”ti thero sampaÔicchi. MahÈsumatthero panÈha
“kappiyamaÑsavasÈva sÈmisaparibhoge vaÔÔati, itarÈ nirÈmisa paribhoge
vaÔÔatÊ”ti1. MahÈpadumatthero pana “idaÑ kin”ti paÔikkhipitvÈ “nanu
vÈtÈbÈdhikÈ bhikkh| paÒcam|lasÈvayÈguyaÑ acchas|karatelÈdÊni
pakkhipitvÈ yÈguÑ pivanti, sÈ tejussadattÈ rogaÑ niggaÓhÈtÊ”ti vatvÈ
“vaÔÔatÊ”ti Èha.
97. Madhu nÈma madhukarÊhi madhumakkhikÈhi khuddakamakkhikÈhi
bhamaramakkhikÈhi ca kÈtaÑ madhu. TaÑ purebhattaÑ paÔiggahitaÑ
purebhattaÑ sÈmisaparibhogampi vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ
nirÈmisaparibhogameva vaÔÔati, sattÈhÈtikkame nissaggiyaÑ. Sace
silesasadisaÑ mahÈmadhuÑ khaÓÉaÑ katvÈ ÔhapitaÑ, itaraÑ vÈ
nÈnÈbhÈjanesu, vatthugaÓanÈya nissaggiyÈni. Sace ekameva khaÓÉaÑ,
ekabhÈjane vÈ itaraÑ, ekameva nissaggiyaÑ. UggahitakaÑ vuttanayeneva
veditabbaÑ, arumakkhanÈdÊsu upanetabbaÑ. MadhupaÔalaÑ vÈ
madhusitthakaÑ vÈ sace madhunÈ amakkhitaÑ parisuddhaÑ, yÈvajÊvikaÑ,
madhumakkhitaÑ pana madhugatikameva. CÊrikÈ nÈma sapakkhÈ
dÊghamakkhikÈ tumbaÄanÈmikÈ ca aÔÔhipakkhikÈ2 kÈÄamahÈbhamarÈ honti,
tesaÑ Èsayesu niyyÈsasadisaÑ madhu hoti, taÑ yÈvajÊvikaÑ.
98. PhÈÓitaÑ nÈma ucchurasaÑ upÈdÈya apakkÈ vÈ avatthukapakkÈ vÈ
sabbÈpi avatthukÈ ucchuvikati. TaÑ phÈÓitaÑ purebhattaÑ paÔiggahitaÑ
purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ
nirÈmisameva vaÔÔati, sattÈhÈtikkame vatthugaÓanÈya nissaggiyaÑ. Bah|
piÓÉÈ cuÓÓe katvÈ ekabhÈjane pakkhittÈ honti ghanasannivesÈ, ekameva
nissaggiyaÑ. UggahitakaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ, gharadh|panÈdÊsu
upanetabbaÑ.
______________________________________________________________
1. VaÔÔantÊti (SÊ)

2. AÔÔhimakkhikÈ (SÊ)
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purebhattaÑ paÔiggahitena aparissÈvita-ucchurasena kataphÈÓitaÑ sace
anupasampannena kataÑ sÈmisampi vaÔÔati, sayaÑkataÑ nirÈmisameva
vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya pana savatthukapaÔiggahitattÈ
anajjhoharaÓÊyaÑ sattÈhatikkamepi anÈpatti. PacchÈbhattaÑ
aparissÈvitapaÔiggahitena katampi anajjhoharaÓÊyameva, sattÈhÈtikkamepi
anÈpatti. Esa nayo ucchuÑ paÔiggahetvÈ kataphÈÓitepi. PurebhattaÑ pana
parissÈvitapaÔiggahitena1 kataÑ sace anupasampannena kataÑ, purebhattaÑ
sÈmisampi vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ nirÈmisameva.
SayaÑkataÑ purebhattampi nirÈmisameva, pacchÈbhattaÑ
parissÈvitapaÔiggahitena kataÑ pana nirÈmisameva sattÈhaÑ vaÔÔati.
UggahitakataÑ vuttanayameva. “JhÈma-ucchuphÈÓitaÑ vÈ koÔÔitaucchuphÈÓitaÑ vÈ purebhattameva vaÔÔatÊ”ti MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ.
MahÈpaccariyaÑ pana “etaÑ savatthukapakkaÑ vaÔÔati, no vaÔÔatÊ”ti
pucchaÑ katvÈ “ucchuphÈÓitaÑ pacchÈbhattaÑ no vaÔÔanakaÑ nÈma
natthÊ”ti vuttaÑ, taÑ yuttaÑ. SÊtodakena kataÑ madhukapupphaphÈÓitaÑ
purebhattaÑ sÈmisampi vaÔÔati, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sattÈhaÑ
nirÈmisameva vaÔÔati, sattÈhÈtikkame vatthugaÓanÈya dukkaÔaÑ, khÊraÑ
pakkhipitvÈ kataÑ madhukaphÈÓitaÑ yÈvakÈlikaÑ. KhaÓÉasakkharaÑ pana
khÊrajallikaÑ apanetvÈ sodhenti, tasmÈ vaÔÔati.
99. MadhukapupphaÑ pana purebhattampi allaÑ vaÔÔati. Bhajjitampi
vaÔÔati, bhajjitvÈ tilÈdÊhi missaÑ vÈ amissaÑ vÈ katvÈ koÔÔitaÑ vaÔÔati. Yadi
pana taÑ gahetvÈ merayatthÈya yojenti, yojitaÑ bÊjato paÔÔhÈya na vaÔÔati.
KadalÊkhajj|rÊ-ambalabujapanasaciÒcÈdÊnaÑ sabbesaÑ yÈvakÈlikaphalÈnaÑ
phÈÓitaÑ yÈvakÈlikameva. Maricapakkehi phÈÓitaÑ karonti, taÑ
yÈvajÊvikaÑ. EvaÑ yathÈvuttÈni sattÈhakÈlikÈni sappi-ÈdÊni paÒca
“anujÈnÈmi bhikkhave paÒca bhesajjÈnÊ”ti2 bhesajjanÈmena anuÒÒÈtattÈ
bhesajjakiccaÑ karontu vÈ mÈ vÈ, ÈhÈratthaÑ pharituÑ samatthÈnipi
paÔiggahetvÈ tadahupurebhattaÑ yathÈsukhaÑ, pacchÈbhattato paÔÔhÈya sati
paccaye vuttanayena sattÈhaÑ paribhuÒjitabbÈni, sattÈhÈtikkame pana
bhesajjasikkhÈpadena nissaggiyaÑ pÈcittiyaÑ. Sacepi sÈsapamattaÑ hoti,
sakiÑ vÈ a~guliyÈ gahetvÈ jivhÈya sÈyanamattaÑ, nissajjitabbameva
pÈcittiyaÒca desetabbaÑ. NissaÔÔhaÑ paÔilabhitvÈ na ajjhoharitabbaÑ, na
kÈyikena paribhogena
______________________________________________________________
1. ParissÈvita-apaÔiggahitena (SÊ)

2. Vi 3. 291 piÔÔhe.
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paribhuÒjitabbaÑ, kÈyo vÈ kÈye aru vÈ na makkhetabbaÑ. Tehi makkhitÈni
kÈsÈvakattarayaÔÔhi-upÈhanapÈdakaÔhalikamaÒcapÊÔhÈdÊnipi aparibhogÈni.
“DvÈravÈtapÈnakavÈÔesupi hatthena gahaÓaÔÔhÈnaÑ na makkhetabban”ti
MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. “KasÈve pana pakkhipitvÈ dvÈravÈtapÈnakavÈÔÈni
makkhetabbÈnÊ”ti MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. PadÊpe vÈ kÈÄavaÓÓe vÈ
upanetuÑ vaÔÔati. AÒÒena pana bhikkhunÈ kÈyikena paribhogena
paribhuÒjitabbaÑ, na ajjhoharitabbaÑ. “AnÈpatti antosattÈhaÑ adhiÔÔhetÊ”ti1
vacanato pana sattÈhabbhantare sappiÒca telaÒca vasaÒca muddhani telaÑ
vÈ abbhaÒjanaÑ vÈ madhuÑ arumakkhanaÑ phÈÓitaÑ gharadh|panaÑ
adhiÔÔheti anÈpatti, neva nissaggiyaÑ hoti. Sace adhiÔÔhitatelaÑ
anadhiÔÔhitatelabhÈjane ÈkiritukÈmo hoti, bhÈjane ce sukhumaÑ chiddaÑ,
paviÔÔhaÑ paviÔÔhaÑ telaÑ purÈÓatelena ajjhottharÊyati, puna
adhiÔÔhÈtabbaÑ. Atha mahÈmukhaÑ hoti, sahasÈva bahu telaÑ pavisitvÈ
purÈÓatelaÑ ajjhottharati, puna adhiÔÔhÈnakiccaÑ natthi.
AdhiÔÔhitagatikameva hi taÑ hoti. Etena nayena adhiÔÔhitatelabhÈjane
anadhiÔÔhitatela-ÈkiraÓampi veditabbaÑ.
Sace pana sattÈhÈtikkantaÑ anupasampannassa pariccajitvÈ deti, puna
tena attano santakaÑ katvÈ dinnaÑ paribhuÒjituÑ vaÔÔati. Sace hi so
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.
Sace dvinnaÑ santakaÑ ekena paÔiggahitaÑ avibhattaÑ hoti, sattÈhÈtikkame
dvinnampi anÈpatti, paribhuÒjituÑ pana na vaÔÔati. Sace yena paÔiggahitaÑ,
so itaraÑ bhaÓati “Èvuso imaÑ telaÑ sattÈhamattaÑ paribhuÒjituÑ
vaÔÔatÊ”ti, so ca paribhogaÑ na karoti, kassa Èpatti? Na kassaci. KasmÈ?
Yena paÔiggahitaÑ, tena vissajjitattÈ, itarassa appaÔiggahitattÈ.
100. Imesu2 pana cat|su kÈlikesu yÈvakÈlikaÑ yÈmakÈlikanti idameva
dvayaÑ antovutthakaÒceva sannidhikÈrakaÒca hoti, sattÈhakÈlikaÒca
yÈvajÊvikaÒca akappiyakuÔiyaÑ nikkhipitumpi vaÔÔati, sannidhimpi
______________________________________________________________
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na janeti. YÈvakÈlikaÑ pana attanÈ saddhiÑ sambhinnarasÈni tÊÓipi
yÈmakÈlikÈdÊni attano sabhÈvaÑ upaneti. YÈmakÈlikaÑ dvepi
sattÈhakÈlikÈdÊni attano sabhÈvaÑ upaneti, sattÈhakÈlikampi attanÈ saddhiÑ
saÑsaÔÔhaÑ yÈvajÊvikaÑ attano sabhÈvaÒÒeva upaneti, tasmÈ yÈvakÈlikena
tadahupaÔiggahitena saddhiÑ saÑsaÔÔhaÑ sambhinnarasaÑ sesakÈlikattayaÑ
tadahupurebhattameva vaÔÔati. YÈmakÈlikena saÑsaÔÔhaÑ pana itaradvayaÑ
tadahupaÔiggahitaÑ yÈva aruÓuggamanÈ vaÔÔati. SattÈhakÈlikena pana
tadahupaÔiggahitena saddhiÑ saÑsaÔÔhaÑ tadahupaÔiggahitaÑ vÈ
purepaÔiggahitaÑ vÈ yÈvajÊvikaÑ sattÈhaÑ kappati. DvÊhapaÔiggahitena
chÈhaÑ. TÊhapaÔiggahitena paÒcÈhaÑ -pa- sattÈhapaÔiggahitena tadaheva
kappatÊti veditabbaÑ. KÈlayÈmasattÈhÈtikkamesu cettha
VikÈlabhojanasannidhibhesajjasikkhÈpadÈnaÑ vasena Èpattiyo veditabbÈ.
Sace pana ekato paÔiggahitÈnipi cattÈri kÈlikÈni sambhinnarasÈni na
honti, tassa tasseva kÈlassa vasena paribhuÒjituÑ vaÔÔanti. Sace hi challimpi
anapanetvÈ sakaleneva nÈÄikeraphalena saddhiÑ ambapÈnÈdipÈnakaÑ
paÔiggahitaÑ hoti, nÈÄikeraÑ apanetvÈ taÑ vikÈlepi kappati. Upari
sappipiÓÉaÑ ÔhapetvÈ sÊtalapÈyÈsaÑ denti, yaÑ pÈyÈsena asaÑsaÔÔhaÑ
sappi, taÑ apanetvÈ sattÈhaÑ paribhuÒjituÑ vaÔÔati.
ThaddhamadhuphÈÓitÈdÊsupi eseva nayo. TakkolajÈtiphalÈdÊhi ala~karitvÈ
piÓÉapÈtaÑ denti, tÈni uddharitvÈ dhovitvÈ yÈvajÊvaÑ paribhuÒjitabbÈni.
YÈguyaÑ pakkhipitvÈ dinnasi~giverÈdÊsupi telÈdÊsu pakkhipitvÈ
dinnalaÔÔhimadhukÈdÊsupi eseva nayo. EvaÑ yaÑ yaÑ asambhinnarasaÑ
hoti, taÑ taÑ ekato paÔiggahitampi yathÈ suddhaÑ hoti, tathÈ dhovitvÈ
tacchetvÈ vÈ tassa tassa kÈlassa vasena paribhuÒjituÑ vaÔÔati. Sace
sambhinnarasaÑ hoti saÑsaÔÔhaÑ, na vaÔÔati.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
KÈlikavinicchayakathÈ samattÈ.
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19. Kappiyabh|mivinicchayakathÈ
101. KappiyÈ catubh|miyoti ettha “anujÈnÈmi bhikkhave catasso
kappiyabh|miyo ussÈvanantikaÑ gonisÈdikaÑ gahapatiÑ sammutin”ti1
vacanato ussÈvanantikÈ gonisÈdikÈ gahapati sammutÊti imÈ catasso
kappiyabh|miyo veditabbÈ. Tattha2 ussÈvanantikÈ tÈva evaÑ kÈtabbÈ–yo
thambhÈnaÑ vÈ upari bhittipÈde vÈ nikhanitvÈ vihÈro karÊyati, tassa heÔÔhÈ
thambhapaÔicchakÈ pÈsÈÓÈ bh|migatikÈ eva. PaÔhamatthambhaÑ pana
paÔhamabhittipÈdaÑ vÈ patiÔÔhÈpentehi bah|hi samparivÈretvÈ
“kappiyakuÔiÑ karoma, kappiyakuÔiÑ karomÈ”ti vÈcaÑ nicchÈrentehi
manussesu ukkhipitvÈ patiÔÔhÈpentesu ÈmasitvÈ vÈ sayaÑ ukkhipitvÈ vÈ
thambho vÈ bhittipÈdo vÈ patiÔÔhÈpetabbo. KurundimahÈpaccarÊsu pana
“kappiyakuÔi kappiyakuÔÊti vatvÈ patiÔÔhÈpetabban”ti vuttaÑ.
AndhakaÔÔhakathÈyaÑ “saÑghassa kappiyakuÔiÑ adhiÔÔhÈmÊ”ti vuttaÑ, taÑ
pana avatvÈpi AÔÔhakathÈsu vuttanayena vutte doso natthi. IdaÑ panettha
sÈdhÈraÓalakkhaÓaÑ “thambhapatiÔÔhÈpanaÒca vacanapariyosÈnaÒca
samakÈlaÑ vaÔÔatÊ”ti. Sace hi aniÔÔhite vacane thambho patiÔÔhÈti, appatiÔÔhite
vÈ tasmiÑ vacanaÑ niÔÔhÈti, akatÈ hoti kappiyakuÔi. Teneva
MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ “bah|hi samparivÈretvÈ vattabbaÑ, avassaÒhi ettha
ekassapi vacananiÔÔhÈnaÒca thambhapatiÔÔhÈnaÒca ekato bhavissatÊ”ti.
IÔÔhakÈsilÈmattikÈkuÔÔakÈsu pana kuÔÊsu heÔÔhÈ cayaÑ bandhitvÈ vÈ
abandhitvÈ vÈ karontu, yato paÔÔhÈya bhittiÑ uÔÔhÈpetukÈmÈ honti, taÑ
sabbapaÔhamaÑ iÔÔhakaÑ vÈ silaÑ vÈ mattikÈpiÓÉaÑ vÈ gahetvÈ
vuttanayeneva kappiyakuÔi kÈtabbÈ, iÔÔhakÈdayo bhittiyaÑ
paÔhamiÔÔhakÈdÊnaÑ heÔÔhÈ na vaÔÔanti, thambhÈ pana upari uggacchanti,
tasmÈ vaÔÔanti. AndhakaÔÔhakathÈyaÑ “thambhehi kariyamÈne cat|su
koÓesu cattÈro thambhÈ, iÔÔhakÈdikuÔÔe cat|su koÓesu dve tisso iÔÔhakÈ
adhiÔÔhÈtabbÈ”ti vuttaÑ. TathÈ pana akatÈyapi doso natthi, AÔÔhakathÈsu hi
vuttameva pamÈÓaÑ.
GonisÈdikÈ duvidhÈ ÈrÈmagonisÈdikÈ vihÈragonisÈdikÈti. TÈsu yattha
neva ÈrÈmo, na senÈsanÈni parikkhittÈni honti, ayaÑ ÈrÈmagonisÈdikÈ
nÈma. Yattha senÈsanÈni
______________________________________________________________
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sabbÈni vÈ ekaccÈni vÈ parikkhittÈni, ÈrÈmo aparikkhitto, ayaÑ
vihÈragonisÈdikÈ nÈma. Iti ubhayatrÈpi ÈrÈmassa aparikkhittabhÈvoyeva
pamÈÓaÑ. “ŒrÈmo pana upaÉÉhaparikkhittopi bahutaraÑ parikkhittopi
parikkhittoyeva nÈmÈ”ti KurundimahÈpaccarÊsu vuttaÑ, ettha kappiyakuÔiÑ
laddhuÑ vaÔÔati.
GahapatÊti manussÈ ÈvÈsaÑ katvÈ “kappiyakuÔiÑ dema,
paribhuÒjathÈ”ti vadanti, esÈ gahapati nÈma, “kappiyakuÔiÑ kÈtuÑ demÈ”ti
vuttepi vaÔÔatiyeva. AndhakaÔÔhakathÈyaÑ pana “yasmÈ bhikkhuÑ ÔhapetvÈ
sesasahadhammikÈnaÑ sabbesaÒca devamanussÈnaÑ hatthato paÔiggaho ca
sannidhi ca antovutthaÒca tesaÑ santakaÑ bhikkhussa vaÔÔati, tasmÈ tesaÑ
gehÈni vÈ tehi dinnakappiyakuÔi vÈ gahapatÊti vuccatÊ”ti vuttaÑ, punapi
vuttaÑ “bhikkhusaÑghassa vihÈraÑ ÔhapetvÈ bhikkhunupassayo vÈ
ÈrÈmikÈnaÑ vÈ titthiyÈnaÑ vÈ devatÈnaÑ vÈ nÈgÈnaÑ vÈ api brahmÈnaÑ
vimÈnaÑ kappiyakuÔi hotÊ”ti, taÑ suvuttaÑ. SaÑghasantakameva hi
bhikkhusantakaÑ vÈ gehaÑ gahapatikuÔikÈ na hoti.
Sammuti nÈma ÒattidutiyakammavÈcÈya sÈvetvÈ sammatÈ. EvaÒca pana
bhikkhave sammannitabbÈ, byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho
ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho. Yadi saÑghassa pattakallaÑ saÑgho
itthannÈmaÑ vihÈraÑ kappiyabh|miÑ sammanneyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho. SaÑgho itthannÈmaÑ vihÈraÑ
kappiyabh|miÑ sammannati. YassÈyasmato khamati itthannÈmassa
vihÈrassa kappiyabh|miyÈ sammuti, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so
bhÈseyya.
Sammato saÑghena itthannÈmo vihÈro kappiyabh|mi khamati
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti1.
KammavÈcaÑ avatvÈ apalokanakammavasena sÈvetvÈ katÈpi sammatÈ eva.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 336 piÔÔhe.
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102. YaÑ1 imÈsu cat|su kappiyabh|mÊsu vuttaÑ ÈmisaÑ, taÑ sabbaÑ
antovutthasa~khyaÑ na gacchati. Bhikkh|naÒca bhikkhunÊnaÒca antovutthaantopakkamocanatthaÒhi kappiyakuÔiyo anuÒÒÈtÈ. YaÑ pana
akappiyabh|miyaÑ sahaseyyappahonake gehe vutthaÑ saÑghikaÑ vÈ
puggalikaÑ vÈ bhikkhussa bhikkhuniyÈ vÈ santakaÑ ekarattampi ÔhapitaÑ,
taÑ antovutthaÑ, tattha pakkaÒca antopakkaÑ nÈma hoti, etaÑ na kappati.
SattÈhakÈlikaÑ pana yÈvajÊvikaÒca vaÔÔati.
TatrÈyaÑ vinicchayo–sÈmaÓero bhikkhussa taÓÉulÈdikaÑ ÈmisaÑ
ÈharitvÈ kappiyakuÔiyaÑ nikkhipitvÈ punadivase pacitvÈ deti, antovutthaÑ
na hoti. Tattha akappiyakuÔiyaÑ nikkhittasappi-ÈdÊsu kiÒci pakkhipitvÈ deti.
Mukhasannidhi nÈma hoti. MahÈpaccariyaÑ pana “antovutthaÑ hotÊ”ti
vuttaÑ. Tattha nÈmamattameva nÈnÈkaraÓaÑ, bhikkhu akappiyakuÔiyaÑ
ÔhapitasappiÒca yÈvajÊvikapaÓÓaÒca ekato pacitvÈ paribhuÒjati, sattÈhaÑ
nirÈmisaÑ vaÔÔati. Sace ÈmisasaÑsaÔÔhaÑ katvÈ paribhuÒjati,
antovutthaÒceva sÈmaÑpakkaÒca hoti. EtenupÈyena sabbasaÑsaggÈ
veditabbÈ. YaÑ kiÒci ÈmisaÑ bhikkhuno pacituÑ na vaÔÔati. Sacepissa
uÓhayÈguyÈ sulasipaÓÓÈni vÈ si~giveraÑ vÈ loÓaÑ vÈ pakkhipanti, tampi
cÈletuÑ na vaÔÔati, “yÈguÑ nibbÈpemÊ”ti pana cÈletuÑ vaÔÔati.
UttaÓÉulabhattaÑ labhitvÈ pidahituÑ na vaÔÔati. Sace pana manussÈ
pidahitvÈ denti, vaÔÔati. “BhattaÑ mÈ nibbÈyat|”ti pidahituÑ vaÔÔati,
khÊratakkÈdÊsu pana sakiÑ kuthitesu aggiÑ kÈtuÑ vaÔÔati punapÈkassa
anuÒÒÈtattÈ.
ImÈ pana kappiyakuÔiyo kadÈ jahitavatthukÈ honti? UssÈvanantikÈ tÈva
yÈ thambhÈnaÑ upari bhittipÈde vÈ nikhanitvÈ katÈ, sÈ sabbesu thambhesu
ca bhittipÈdesu ca apanÊtesu jahitavatthukÈ hoti. Sace pana thambhe vÈ
bhittipÈde vÈ parivattenti, yo yo Ôhito, tattha tattha patiÔÔhÈti, sabbesupi
parivattitesu ajahitavatthukÈva hoti. IÔÔhakÈdÊhi katÈ cayassa upari bhittiatthÈya ÔhapitaÑ iÔÔhakaÑ vÈ silaÑ vÈ mattikÈpiÓÉaÑ vÈ ÈdiÑ katvÈ
vinÈsitakÈle jahitavatthukÈva hoti. Yehi pana iÔÔhakÈdÊhi adhiÔÔhitÈ, tesu
apanÊtesupi tadaÒÒesu patiÔÔhÈtÊti ajahitavatthukÈva hoti.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 381 piÔÔhÈdÊsu.
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gonisÈdikÈ pÈkÈrÈdÊhi parikkhepe kate jahitavatthukÈva hoti. Puna tasmiÑ
ÈrÈme kappiyakuÔiÑ laddhuÑ vaÔÔati. Sace pana punapi pÈkÈrÈdayo tattha
tattha khaÓÉÈ honti, tato tato gÈvo pavisanti, puna kappiyakuÔi hoti. ItarÈ
pana dve gopÈnasÊmattaÑ ÔhapetvÈ sabbasmiÑ chadane vinaÔÔhe
jahitavatthukÈva honti. Sace gopÈnasÊnaÑ upari ekampi
pakkhapÈsakamaÓÉalaÑ atthi, rakkhati.
103. Yatra panimÈ catassopi kappiyabh|miyo natthi, tattha kiÑ
kÈtabbanti? Anupasampannassa datvÈ tassa santakaÑ katvÈ
paribhuÒjitabbaÑ. TatridaÑ vatthu–karavikatissatthero kira
vinayadharapÈmokkho MahÈsÊvattherassa santikaÑ agamÈsi. So dÊpÈlokena
sappikumbhaÑ passitvÈ “bhante kimetan”ti pucchi. Thero “Èvuso gÈmato
sappikumbho Èbhato l|khadivase sappinÈ bhuÒjanatthÈyÈ”ti Èha. Tato naÑ
Tissatthero “na vaÔÔati bhante”ti Èha. Thero punadivase pamukhe
nikkhipÈpesi. Tissatthero puna ekadivasaÑ Ègato taÑ disvÈ tatheva
pucchitvÈ “bhante sahaseyyappahonakaÔÔhÈne ÔhapetuÑ na vaÔÔatÊ”ti Èha.
Thero punadivase bahi nÊharÈpetvÈ nikkhipÈpesi, taÑ corÈ hariÑsu. So puna
ekadivasaÑ ÈgataÑ TissattheramÈha “Èvuso tayÈ ‘na vaÔÔatÊ’ti vutte so
kumbho bahi nikkhitto corehi haÔo”ti. Tato naÑ Tissatthero Èha “nanu
bhante anupasampannassa dÈtabbo assa, anupasampannassa hi datvÈ tassa
santakaÑ katvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔatÊ”ti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
Kappiyabh|mivinicchayakathÈ samattÈ.
_____
20. PaÔiggahaÓavinicchayakathÈ
104. KhÈdanÊyÈdipaÔiggÈhoti ajjhoharitabbassa yassa kassaci
khÈdanÊyassa vÈ bhojanÊyassa vÈ paÔiggahaÓaÑ. TatrÈyaÑ vinicchayo1–
paÒcahi a~gehi paÔiggahaÓaÑ ruhati, thÈmamajjhimassa purisassa
uccÈraÓamattaÑ2 hoti, hatthapÈso paÒÒÈyati, abhihÈro paÒÒÈyati, devo vÈ
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 109 piÔÔhÈdÊsu.
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manusso vÈ tiracchÈnagato vÈ kÈyena kÈyapaÔibaddhena nissaggiyena vÈ
deti, taÒce bhikkhu kÈyena vÈ kÈyapaÔibaddhena vÈ paÔiggaÓhÈti. EvaÑ
paÒcaha~gehi paÔiggahaÓaÑ ruhati.
Tattha ÔhitanisinnanipannÈnaÑ vasena evaÑ hatthapÈso veditabbo–
sace bhikkhu nisinno hoti, Èsanassa1 pacchimantato paÔÔhÈya, sace Ôhito,
paÓhi-antato paÔÔhÈya, sace nipanno, yena passena nipanno, tassa
pÈrimantato paÔÔhÈya, dÈyakassa nisinnassa vÈ Ôhitassa vÈ nipannassa vÈ
ÔhapetvÈ pasÈritahatthaÑ yaÑ ÈsannataraÑ a~gaÑ, tassa orimantena
paricchinditvÈ aÉÉhateyyahattho hatthapÈso nÈma.
Sace pana dÈyakapaÔiggÈhakesu eko ÈkÈse hoti, eko bh|miyaÑ,
bh|maÔÔhassa ca sÊsena, ÈkÈsaÔÔhassa ca ÔhapetvÈ dÈtuÑ vÈ gahetuÑ vÈ
pasÈritahatthaÑ yaÑ ÈsannataraÑ a~gaÑ, tassa orimantena
hatthapÈsapamÈÓaÑ paricchinditabbaÑ. Sacepi eko k|pe hoti, eko k|pataÔe,
eko vÈ pana rukkhe, eko pathaviyaÑ, vuttanayeneva hatthapÈsapamÈÓaÑ
paricchinditabbaÑ. Evar|pe hatthapÈse ÔhatvÈ sacepi pakkhÊ
mukhatuÓÉakena vÈ hatthÊ vÈ soÓÉÈya gahetvÈ pupphaÑ vÈ phalaÑ vÈ deti,
paÔiggahaÓaÑ ruhati. Sace pana aÉÉhaÔÔhamaratanassapi hatthino khandhe
nisinno tena soÓÉÈya dÊyamÈnaÑ gaÓhÈti, vaÔÔatiyeva. HatthÈdÊsu yena
kenaci sarÊrÈvayavena antamaso pÈda~guliyÈpi dÊyamÈnaÑ kÈyena dinnaÑ
nÈma hoti. PaÔiggahaÓepi eseva nayo. Yena kenaci hi sarÊrÈvayavena
gahitaÑ kÈyena gahitameva hoti. Sacepi natthukaraÓiyaÑ dÊyamÈnaÑ
nÈsÈpuÔena akallako vÈ mukhena paÔiggaÓhÈti, Èbhogameva hettha
pamÈÓaÑ.
105. KaÔacchu-ÈdÊsu pana yena kenaci upakaraÓena dinnaÑ
kÈyapaÔibaddhena dinnaÑ nÈma hoti. PaÔiggahaÓepi eseva nayo. Yena
kenaci hi sarÊrasambaddhena pattathÈlakÈdinÈ gahitaÑ kÈyapaÔibaddhena
gahitameva hoti. KÈyato pana kÈyapaÔibaddhato ca mocetvÈ hatthapÈse
Ôhitassa kÈye vÈ kÈyapaÔibaddhe vÈ pÈtiyamÈnampi nissaggiyena payogena
dinnaÑ nÈma hoti. Eko bah|ni bhattabyaÒjanabhÈjanÈni sÊse
______________________________________________________________
1. Œnisadassa (Ka, Ka~khÈ-®Ôha 221. piÔÔhe ca) Vi-®Ôha 3. 92 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
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katvÈ bhikkhussa santikaÑ ÈgantvÈ Ôhitakova “gaÓhathÈ”ti vadati, na tÈva
abhihÈro paÒÒÈyati, tasmÈ na gahetabbaÑ. Sace pana Êsakampi onamati,
bhikkhunÈ hatthaÑ pasÈretvÈ heÔÔhimabhÈjanaÑ ekadesenapi
sampaÔicchitabbaÑ. EttÈvatÈ sabbabhÈjanÈni paÔiggahitÈni honti. Tato
paÔÔhÈya oropetvÈ ugghÈÔetvÈ vÈ yaÑ icchati, taÑ gahetuÑ vaÔÔati.
Bhattapacchi-Èdimhi pana ekabhÈjane vattabbameva natthi.
KÈjena bhattaÑ harantopi sace kÈjaÑ onametvÈ deti, vaÔÔati.
TiÑsahattho veÓu hoti, ekasmiÑ ante guÄakumbho baddho, ekasmiÑ
sappikumbho, taÒce paÔiggaÓhÈti, sabbaÑ paÔiggahitameva.
UcchuyantadoÓito paggharantameva “rasaÑ gaÓhathÈ”ti vadati, abhihÈro na
paÒÒÈyatÊti na gahetabbo. Sace pana kasaÔaÑ chaÉÉetvÈ hatthena ussiÒcitvÈ
deti, vaÔÔati. Bah| pattÈ maÒce vÈ pÊÔhe vÈ kaÔasÈre vÈ doÓiyaÑ vÈ phalake
vÈ ÔhapitÈ honti, yattha Ôhitassa dÈyako hatthapÈse hoti, tattha ÔhatvÈ
paÔiggahaÓasaÒÒÈya maÒcÈdÊni a~guliyÈpi phusitvÈ Ôhitena vÈ nisinnena vÈ
nipannena vÈ yaÑ tesu pattesu dÊyati, taÑ sabbaÑ paÔiggahitaÑ hoti. Sacepi
“paÔiggahessÈmÊ”ti maÒcÈdÊni abhiruhitvÈ nisidati, vaÔÔatiyeva.
PathaviyaÑ pana sacepi kucchiyÈ kucchiÑ Èhacca ÔhitÈ honti, yaÑ yaÑ
a~guliyÈ vÈ s|ciyÈ vÈ phusitvÈ nisinno hoti, tattha tattha dÊyamÈnameva
paÔiggahitaÑ hoti. Yattha katthaci mahÈkaÔasÈrahatthattharaÓÈdÊsu
Ôhapitapatte paÔiggahaÓaÑ na ruhatÊti vuttaÑ, taÑ hatthapÈsÈtikkamaÑ
sandhÈya vuttanti veditabbaÑ, hatthapÈse pana sati yattha katthaci vaÔÔati
aÒÒatra tatthajÈtakÈ. TatthajÈtake pana paduminipaÓÓe vÈ
kiÑsukapaÓÓÈdimhi vÈ na vaÔÔati. Na hi taÑ kÈyapaÔibaddhasa~khyaÑ
gacchati. YathÈ ca tatthajÈtake, evaÑ khÈÓuke bandhitvÈ ÔhapitamaÒcÈdimhi
asaÑhÈrime phalake vÈ pÈsÈÓe vÈ na ruhatiyeva. Tepi hi
tatthajÈtakasa~khyupagÈ honti. Bh|miyaÑ atthatesu sukhumesu
tintiÓikÈdipaÓÓesu paÔiggahaÓaÑ na ruhati. Na hi tÈni sandhÈretuÑ
samatthÈnÊti. Mahantesu pana paduminipaÓÓÈdÊsu ruhati. Sace hatthapÈsaÑ
atikkamma Ôhito dÊghadaÓÉakena uÄu~kena deti, “ÈgantvÈ dehÊ”ti vattabbo.
VacanaÑ asutvÈ vÈ anÈdiyitvÈ vÈ patte Èkiratiyeva, puna paÔiggahetabbaÑ.
D|re ÔhatvÈ bhattapiÓÉaÑ khipantepi eseva nayo.
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106. Sace pattathavikato nÊhariyamÈne patte rajanacuÓÓÈni honti, sati
udake dhovitabbo, asati rajanacuÓÓaÑ puÒchitvÈ paÔiggahetvÈ vÈ piÓÉÈya
caritabbaÑ. Sace piÓÉÈya carantassa patte rajaÑ patati, paÔiggahetvÈ
bhikkhÈ gaÓhitabbÈ, appaÔiggahetvÈ gaÓhato vinayadukkaÔaÑ, taÑ pana
puna paÔiggahetvÈ bhuÒjato anÈpatti. Sace pana “paÔiggahetvÈ dethÈ”ti vutte
vacanaÑ asutvÈ vÈ anÈdiyitvÈ vÈ bhikkhaÑ dentiyeva, vinayadukkaÔaÑ
natthi, puna paÔiggahetvÈ aÒÒÈ bhikkhÈ gahetabbÈ. Sace mahÈvÈto tato tato
rajaÑ pÈteti, na sakkÈ hoti bhikkhaÑ gahetuÑ, “anupasampannassa
dassÈmÊ”ti suddhacittena ÈbhogaÑ katvÈ gaÓhituÑ vaÔÔati. EvaÑ piÓÉÈya
caritvÈ vihÈraÑ vÈ ÈsanasÈlaÑ vÈ gantvÈ taÑ anupasampannassa datvÈ puna
tena dinnaÑ vÈ tassa vissÈsena vÈ paÔiggahetvÈ bhuÒjituÑ vaÔÔati. Sace
bhikkhÈcÈre sarajaÑ pattaÑ bhikkhussa deti, so vattabbo “imaÑ
paÔiggahetvÈ bhikkhaÑ vÈ gaÓheyyÈsi paribhuÒjeyyÈsi vÈ”ti, tena tathÈ
kÈtabbaÑ. Sace rajaÑ upari uppilavati, kaÒjikaÑ pavÈhetvÈ sesaÑ
bhuÒjitabbaÑ. Sace antopaviÔÔhaÑ hoti, paÔiggahetabbaÑ. Anupasampanne
asati hatthato amocenteneva yattha anupasampanno atthi, tattha netvÈ
paÔiggahetabbaÑ. Sukkhabhatte patitarajaÑ apanetvÈ bhuÒjituÑ vaÔÔati. Sace
atisukhumaÑ hoti, upari bhattena saddhiÑ apanetabbaÑ, paÔiggahetvÈ vÈ
bhuÒjitabbaÑ. YÈguÑ vÈ s|paÑ vÈ purato ÔhapetvÈ ÈluÄentÈnaÑ bhÈjanato
phusitÈni uggantvÈ patte patanti, patto paÔiggahetabbo.
107. UÄu~kena ÈharitvÈ dentÈnaÑ paÔhamataraÑ uÄu~kato thevÈ patte
patanti, supatitÈ, abhihaÔattÈ doso natthi. Sacepi carukena bhatte
ÈkiriyamÈne carukato masi vÈ chÈrikÈ vÈ patati, abhihaÔattÈ nevatthi doso.
Anantarassa bhikkhuno dÊyamÈnaÑ pattato uppatitvÈ itarassa patte patati,
supatitaÑ. PaÔiggahitameva hi taÑ hoti. Sace jajjharisÈkhÈdiÑ phÈletvÈ
ekassa bhikkhuno dentÈnaÑ sÈkhato phusitÈni aÒÒassa patte patanti, patto
paÔiggahetabbo, yassa pattassa upari phÈlenti, tassa patte patitesu
dÈtukÈmatÈya abhihaÔattÈ doso natthi. PÈyÈsassa p|retvÈ pattaÑ denti,
uÓhattÈ heÔÔhÈ gahetuÑ na sakkoti, mukhavaÔÔiyÈpi gahetuÑ vaÔÔati.
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sace tathÈpi na sakkoti, ÈdhÈrakena gahetabbo. ŒsanasÈlÈya pattaÑ gahetvÈ
nisinno bhikkhu niddaÑ okkanto hoti, neva ÈhariyamÈnaÑ, na dÊyamÈnaÑ
jÈnÈti, appaÔiggahitaÑ hoti. Sace pana ÈbhogaÑ katvÈ nisinno hoti, vaÔÔati.
Sacepi so hatthena ÈdhÈrakaÑ muÒcitvÈ pÈdena pelletvÈ niddÈyati
vaÔÔatiyeva. PÈdena ÈdhÈrakaÑ akkamitvÈ paÔiggaÓhantassa pana
jÈgarantassapi anÈdarapaÔiggahaÓaÑ hoti, tasmÈ na kattabbaÑ. Keci “evaÑ
ÈdhÈrakena paÔiggahaÓaÑ kÈyapaÔibaddhapaÔibaddhena paÔiggahaÓaÑ nÈma
hoti, tasmÈ na vaÔÔatÊ”ti vadanti, taÑ vacanamattameva, atthato pana
sabbampetaÑ kÈyapaÔibaddhameva hoti. KÈyasaÑsaggepi cesa nayo dassito.
Yampi bhikkhussa dÊyamÈnaÑ patati, tampi sÈmaÑ gahetvÈ paribhuÒjituÑ
vaÔÔati.
TatridaÑ suttaÑ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave yaÑ dÊyamÈnaÑ patati, taÑ sÈmaÑ gahetvÈ
paribhuÒjituÑ, ( )1 pariccattaÑ taÑ bhikkhave dÈyakehÊ”ti2.
IdaÒca pana suttaÑ neyyatthaÑ, tasmÈ evamettha adhippÈyo
veditabbo–yaÑ dÊyamÈnaÑ dÈyakassa hatthato parigaÄitvÈ suddhÈya vÈ
bh|miyÈ paduminipaÓÓe vÈ vatthakaÔasÈrakÈdÊsu vÈ patati, taÑ sÈmaÑ
gahetvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔati. YaÑ pana sarajÈya bh|miyaÑ patati, taÑ
rajaÑ puÒchitvÈ vÈ dhovitvÈ vÈ paÔiggahetvÈ vÈ paribhuÒjitabbaÑ. Sace
pavaÔÔantaÑ aÒÒassa bhikkhuno santikaÑ gacchati, tena ÈharÈpetumpi
vaÔÔati. Sace taÑ bhikkhuÑ vadati “tvaÑyeva khÈdÈ”ti, tassapi khÈdituÑ
vaÔÔati, anÈÓattena pana tena na gahetabbaÑ. “AnÈÓattenapi itarassa
dassÈmÊti gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti KurundiyaÑ vuttaÑ. KasmÈ panetaÑ itarassa
bhikkhuno gahetuÑ na vaÔÔatÊti? BhagavatÈ ananuÒÒÈtattÈ. BhagavatÈ hi
“sÈmaÑ gahetvÈ paribhuÒjitun”ti vadantena yasseva taÑ dÊyamÈnaÑ patati,
tassa appaÔiggahitakampi taÑ gahetvÈ paribhogo anuÒÒÈto. “PariccattaÑ
taÑ bhikkhave dÈyakehÊ”ti vacanena panettha parasantakabhÈvo dÊpito,
tasmÈ aÒÒassa sÈmaÑ gahetvÈ paribhuÒjituÑ na vaÔÔati, tassa pana ÈÓattiyÈ
vaÔÔatÊti ayaÑ kirettha adhippÈyo. YasmÈ ca etaÑ
______________________________________________________________
1. (TaÑ kissa hetu) (sabbattha)

2. Vi 4. 273 piÔÔhe.
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appaÔiggahitakattÈ anuÒÒÈtaÑ, tasmÈ yathÈÔhitaÑyeva anÈmasitvÈ kenaci
pidahitvÈ ÔhapitaÑ dutiyadivasepi paribhuÒjituÑ vaÔÔati, sannidhipaccayÈ
anÈpatti, paÔiggahetvÈ pana paribhuÒjitabbaÑ. TaÑ divasaÑyeva hi tassa
sÈmaÑ gahetvÈ paribhogo anuÒÒÈto, na tato paranti ayampi kirettha
adhippÈyo.
108. IdÈni abbohÈrikanayo vuccati. BhuÒjantÈnaÒhi dantÈ khÊyanti,
nakhÈ khÊyanti, pattassa vaÓÓo khÊyati, sabbaÑ abbohÈrikaÑ. Satthakena
ucchu-ÈdÊsu phÈlitesu malaÑ paÒÒÈyati, etaÑ navasamuÔÔhitaÑ nÈma,
paÔiggahetvÈ paribhuÒjitabbaÑ. SatthakaÑ dhovitvÈ phÈlitesu malaÑ na
paÒÒÈyati, lohagandhamattaÑ hoti, taÑ abbohÈrikaÑ. Yampi satthakaÑ
gahetvÈ pariharanti, tena phÈlitepi eseva nayo. Na hi taÑ paribhogatthÈya
pariharantÊti. M|labhesajjÈdÊni pisantÈnaÑ vÈ koÔÔentÈnaÑ vÈ
nisadanisadapotaka-udukkhalamusalÈdÊni khÊyanti, pariharaÓakavÈsiÑ
tÈpetvÈ bhesajjatthÈya takke vÈ khÊre vÈ pakkhipanti, tattha nÊlikÈ paÒÒÈyati,
satthake vuttasadisova vinicchayo. ŒmakatakkÈdÊsu pana sayaÑ na
pakkhipitabbÈ, pakkhipati ce, sÈmaÑpÈkato na muccati. Deve vassante
piÓÉÈya carantassa sarÊrato vÈ cÊvarato vÈ kiliÔÔha-udakaÑ patte patati,
paÔiggahetabbaÑ. Rukkham|lÈdÊsu bhuÒjantassa patitepi eseva nayo. Sace
pana sattÈhaÑ vassante deve suddhaÑ udakaÑ hoti, abbhokÈsato vÈ patati,
vaÔÔati.
109. SÈmaÓerassa odanaÑ dentena tassa pattagataÑ acchupanteneva
dÈtabbo, patto vÈssa paÔiggahetabbo. AppaÔiggahite odanaÑ chupitvÈ puna
attano patte odanaÑ gaÓhantassa uggahitako hoti. Sace pana dÈtukÈmo
hutvÈ “Èhara sÈmaÓera pattaÑ, odanaÑ gaÓhÈhi”ti vadati, itaro “alaÑ
mayhan”ti paÔikkhipati, puna “tavetaÑ mayÈ pariccattan”ti ca vutte “na
mayhaÑ etenattho”ti vadati, satakkhattumpi pariccajatu, yÈva attano
hatthagataÑ, tÈva paÔiggahitameva hoti. Sace pana ÈdhÈrake ÔhitaÑ
nirapekkho “gaÓhÈhÊ”ti vadati, puna paÔiggahetabbaÑ. SÈpekkho ÈdhÈrake
pattaÑ ÔhapetvÈ “etto p|vaÑ vÈ bhattaÑ vÈ gaÓhÈhÊ”ti sÈmaÓeraÑ vadati,
sÈmaÓero hatthaÑ dhovitvÈ sacepi satakkhattuÑ gahetvÈ attano pattagataÑ
aphusantova attano
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patte pakkhipati, puna paÔiggahaÓakiccaÑ natthi. Yadi pana attano
pattagataÑ phusitvÈ tato gaÓhÈti, sÈmaÓerasantakena saÑsaÔÔhaÑ hoti, puna
paÔiggahetabbaÑ. Keci pana “sacepi gayhamÈnaÑ chijjitvÈ tattha patati,
puna paÔiggahetabban”ti vadanti. TaÑ “ekaÑ bhattapiÓÉaÑ gaÓha, ekaÑ
p|vaÑ gaÓha, imassa guÄapiÓÉassa ettakaÑ padesaÑ gaÓhÈ”ti evaÑ
paricchinditvÈ vutte veditabbaÑ, idha pana paricchedo natthi, tasmÈ yaÑ
sÈmaÓerassa patte patati, tadeva paÔiggahaÓaÑ vijahati, hatthagataÑ pana
yÈva sÈmaÓero vÈ “alan”ti na oramati, bhikkhu vÈ na vÈreti, tÈva
bhikkhusseva santakaÑ, tasmÈ paÔiggahaÓaÑ na vijahati. Sace attano vÈ
bhikkh|naÑ vÈ yÈgupacanakabhÈjane kesaÒci atthÈya bhattaÑ pakkhipati,
“sÈmaÓera bhÈjanassa upari hatthaÑ karohÊ”ti vatvÈ tassa hatthe
pakkhipitabbaÑ. Tassa hatthato bhÈjane patitaÒhi dutiyadivase bhÈjanassa
akappiyabhÈvaÑ na karoti pariccattattÈ. Sace evaÑ akatvÈ pakkhipati,
pattamiva bhÈjanaÑ nirÈmisaÑ katvÈ paribhuÒjitabbaÑ.
110. DÈyakÈ yÈgukuÔaÑ ÔhapetvÈ gatÈ, taÑ daharasÈmaÓero
paÔiggaÓhÈpetuÑ na sakkoti, bhikkhu pattaÑ upanÈmeti, sÈmaÓero kuÔassa
gÊvaÑ pattassa mukhavaÔÔiyaÑ ÔhapetvÈ Èvajjeti, pattagatÈ yÈgu
paÔiggahitÈva hoti. Atha vÈ bhikkhu bh|miyaÑ hatthaÑ Ôhapeti, sÈmaÓero
pavaÔÔetvÈ hatthaÑ Èropeti, vaÔÔati. P|vapacchibhattapacchiucchubhÈrÈdÊsupi eseva nayo. Sace paÔiggahaÓ|pagaÑ bhÈraÑ dve tayo
sÈmaÓerÈ denti, ekena vÈ balavatÈ ukkhittaÑ dve tayo bhikkh| gaÓhanti,
vaÔÔati. MaÒcassa vÈ pÊÔhassa vÈ pÈde telaghaÔaÑ vÈ phÈÓitaghaÔaÑ vÈ
laggenti, bhikkhussa maÒcepi pÊÔhepi nisÊdituÑ vaÔÔati, uggahitakaÑ nÈma
na hoti.
NÈgadantake vÈ a~kusake vÈ dve telaghaÔÈ laggitÈ honti upari
paÔiggahitako, heÔÔhÈ appaÔiggahitako. UparimaÑ gahetuÑ vaÔÔati, heÔÔhÈ
paÔiggahitako, upari appaÔiggahitako, uparimaÑ gahetvÈ itaraÑ gaÓhato
uparimo uggahitako hoti. HeÔÔhÈmaÒce appaÔiggahitakaÑ telathÈlakaÑ hoti,
taÒce sammajjanto sammuÒjaniyÈ ghaÔÔeti, uggahitakaÑ na hoti,
“paÔiggahitakaÑ gaÓhissÈmÊ”ti appaÔiggahitakaÑ gahetvÈ ÒatvÈ puna
Ôhapeti, uggahitakaÑ na hoti, bahi nÊharitvÈ saÒjÈnÈti, bahi aÔÔhapetvÈ
haritvÈ tattheva ÔhapetabbaÑ, natthi doso.
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sace pana pubbe vivaritvÈ ÔhapitaÑ, na pidahitabbaÑ. YathÈ pubbe ÔhitaÑ,
tatheva ÔhapetabbaÑ. Sace bahi Ôhapeti, puna na chupitabbaÑ.
111. PaÔiggahitake telÈdimhi kaÓÓikÈ uÔÔheti, si~giverÈdimhi
ghanacuÓÓaÑ, taÑsamuÔÔhÈnameva nÈma taÑ, puna paÔiggahaÓakiccaÑ
natthi. TÈlaÑ vÈ nÈÄikeraÑ vÈ ÈruÄho yottena phalapiÓÉiÑ otÈretvÈ upari
Ôhitova “gaÓhathÈ”ti vadati, na gahetabbaÑ. Sace aÒÒo bh|miyaÑ Ôhito
yottapÈsake gahetvÈ ukkhipitvÈ deti, vaÔÔati. SaphalaÑ mahÈsÈkhaÑ
kappiyaÑ kÈretvÈ paÔiggaÓhÈti, phalÈni paÔiggahitÈneva honti, yathÈsukhaÑ
paribhuÒjituÑ vaÔÔati. AntovatiyaÑ ÔhatvÈ vatiÑ chinditvÈ ucchuÑ vÈ
timbar|sakaÑ vÈ denti, hatthapÈse sati vaÔÔati. DaÓÉakesu apaharitvÈ
niggataÑ gaÓhantassa vaÔÔati, paharitvÈ niggate AÔÔhakathÈsu doso na
dassito. MayaÑ pana “yaÑ ÔhÈnaÑ pahaÔaÑ, tato sayaÑpatitamiva hotÊ”ti
takkayÈma, tampi ÔhatvÈ gacchante yujjati su~kaghÈtato pavaÔÔetvÈ
bahipatitabhaÓÉaÑ viya. VatiÑ vÈ pÈkÈraÑ vÈ la~ghÈpetvÈ denti, sace pana
aputhulo pÈkÈro, antopÈkÈre bahipÈkÈre ca Ôhitassa hatthapÈso pahoti,
hatthasatampi uddhaÑ gantvÈ sampattaÑ gahetuÑ vaÔÔati.
Bhikkhu gilÈnaÑ sÈmaÓeraÑ khandhena vahati, so phalÈphalaÑ disvÈ
gahetvÈ khandhe nisinnova deti, vaÔÔati. Aparo bhikkhuÑ vahanto khandhe
nisinnassa bhikkhuno deti, vaÔÔatiyeva. Bhikkhu phaliniÑ sÈkhaÑ
chÈyatthÈya gahetvÈ gacchati, phalÈni khÈdituÑ citte uppanne
paÔiggahÈpetvÈ khÈdituÑ vaÔÔati. MacchikavÈraÓatthaÑ1 kappiyaÑ kÈretvÈ
paÔiggaÓhÈti, khÈditukÈmo ce hoti, m|lapaÔiggahaÓameva vaÔÔati,
khÈdantassa natthi doso. Bhikkhu paÔiggahaÓÈrahaÑ bhaÓÉaÑ manussÈnaÑ
yÈne ÔhapetvÈ maggaÑ gacchati, yÈnaÑ kaddame laggati, daharo cakkaÑ
gahetvÈ ukkhipati, vaÔÔati, uggahitakaÑ nÈma na hoti. NÈvÈya ÔhapetvÈ
nÈvaÑ arittena vÈ pÈjeti, hatthena vÈ kaÉÉhati, vaÔÔati. UÄumpepi eseva
nayo. CÈÔiyaÑ vÈ kuÓÉake vÈ ÔhapetvÈpi taÑ anupasampannena gÈhÈpetvÈ
anupasampannaÑ bÈhÈyaÑ gahetvÈ tarituÑ vaÔÔati. Tasmimpi asati
anupasampannaÑ gÈhÈpetvÈ taÑ bÈhÈyaÑ gahetvÈ tarituÑ vaÔÔati.
______________________________________________________________
1. MakkhikavÈraÓatthaÑ (SÊ)
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UpÈsakÈ gamikabhikkh|naÑ pÈtheyyataÓÉule denti, sÈmaÓerÈ
bhikkh|naÑ taÓÉule gahetvÈ attano taÓÉule gahetuÑ na sakkonti, bhikkh|
tesaÑ taÓÉule gaÓhanti, sÈmaÓerÈ attanÈ gahitataÓÉulesu khÊÓesu itarehi
taÓÉulehi yÈguÑ pacitvÈ sabbesaÑ pattÈni paÔipÈÔiyÈ ÔhapetvÈ yÈguÑ
Èkiranti, paÓÉito sÈmaÓero attano pattaÑ gahetvÈ therassa deti, therassa
pattaÑ dutiyattherassÈti evaÑ sabbÈnipi parivatteti, sabbehi sÈmaÓerassa
santakaÑ bhuttaÑ hoti, vaÔÔati. Sacepi sÈmaÓero apaÓÉito hoti, attano patte
yÈguÑ sayameva pÈtuÑ Èrabhati, “Èvuso tuyhaÑ yÈguÑ mayhaÑ dehÊ”ti
therehi paÔipÈÔiyÈ yÈcitvÈpi pivituÑ vaÔÔati, sabbepi sÈmaÓerassa
santakameva bhuttaÑ hoti, neva uggahitapaccayÈ, na sannidhipaccayÈ
vajjaÑ phusanti. Ettha pana mÈtÈpit|naÑ telÈdÊni, chÈyÈdÊnaÑ atthÈya
sÈkhÈdÊni ca harantÈnaÑ imesaÒca viseso na dissati, tasmÈ kÈraÓaÑ
upaparikkhitabbaÑ.
112. SÈmaÓero bhattaÑ pacitukÈmo taÓÉule dhovitvÈ niccÈletuÑ na
sakkoti, bhikkhunÈ taÓÉule ca bhÈjanaÒca paÔiggahetvÈ taÓÉule dhovitvÈ
niccÈletvÈ bhÈjanaÑ uddhanaÑ ÈropetabbaÑ, aggi na kÈtabbo, pakkakÈle
vivaritvÈ pakkabhÈvo jÈnitabbo. Sace duppakkaÑ hoti, pÈkatthÈya pidahituÑ
na vaÔÔati, rajassa vÈ chÈrikÈya vÈ apatanatthÈya vaÔÔati, pakkakÈle oropituÑ
bhuÒjitumpi vaÔÔati, puna paÔiggahaÓakiccaÑ natthi. SÈmaÓero paÔibalo
pacituÑ, khaÓo panassa natthi katthaci gantukÈmo, bhikkhunÈ
sataÓÉulodakaÑ bhÈjanaÑ paÔiggahetvÈ uddhanaÑ ÈropetvÈ “aggiÑ jÈletvÈ
gacchÈ”ti vattabbo. Tato paraÑ purimanayeneva sabbaÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
Bhikkhu yÈgu-atthÈya suddhabhÈjanaÑ ÈropetvÈ udakaÑ tÈpeti, vaÔÔati.
Tatte udake1 sÈmaÓero taÓÉule pakkhipati, tato paÔÔhÈya bhikkhunÈ aggi na
kÈtabbo, pakkayÈguÑ paÔiggahetvÈ pÈtuÑ vaÔÔati. SÈmaÓero yÈguÑ pacati,
hatthakukkuccako bhikkhu kÊÄanto bhÈjanaÑ Èmasati, pidhÈnaÑ Èmasati,
uggataÑ pheÓaÑ chinditvÈ paharati, tasseva pÈtuÑ na vaÔÔati, durupaciÓÓaÑ
nÈma hoti. Sace pana dabbiÑ vÈ uÄu~kaÑ vÈ gahetvÈ
______________________________________________________________
1. Pakka-udake (SÊ)
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anukkhipanto ÈloÄeti, sabbesaÑ na vaÔÔati, sÈmaÑpÈkaÒceva hoti
durupaciÓÓaÒca. Sace ukkhipati, uggahitakampi hoti.
113. BhikkhunÈ piÓÉÈya caritvÈ ÈdhÈrake patto Ôhapito hoti. Tatra ce
aÒÒo lolabhikkhu kÊÄanto pattaÑ Èmasati, pattapidhÈnaÑ Èmasati, tasseva
tato laddhabhattaÑ na vaÔÔati. Sace na pattaÑ ukkhipitvÈ Ôhapeti, sabbesaÑ
na vaÔÔati. TatthajÈtakaphalinisÈkhÈya vÈ valliyÈ vÈ gahetvÈ cÈleti, tasseva
tato laddhaphalaÑ na vaÔÔati, durupaciÓÓadukkaÔaÒca Èpajjati.
“PhalarukkhaÑ pana apassayituÑ vÈ tattha kaÓÔakaÑ vÈ bandhituÑ vaÔÔati,
durupaciÓÓaÑ na hotÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. AraÒÒe patitaÑ pana
ambaphalÈdiÑ disvÈ “sÈmaÓerassa dassÈmÊ”ti ÈharitvÈ dÈtuÑ vaÔÔati.
SÊhavighÈsÈdiÑ disvÈpi “sÈmaÓerassa dassÈmÊ”ti paÔiggahetvÈ vÈ
appaÔiggahetvÈ vÈ ÈharitvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. Sace pana sakkoti vitakkaÑ
sodhetuÑ, tato laddhaÑ khÈditumpi vaÔÔati, neva
ÈmakamaÑsapaÔiggahaÓapaccayÈ, na uggahitakapaccayÈ vajjaÑ phusati.
MÈtÈpit|naÑ atthÈya telÈdÊni gahetvÈ gacchato antarÈmagge byÈdhi
uppajjati, tato yaÑ icchati, taÑ paÔiggahetvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔati. Sace
pana m|lepi paÔiggahitaÑ hoti, puna paÔiggahaÓakiccaÑ natthi.
MÈtÈpit|naÑ taÓÉule ÈharitvÈ deti, te tatoyeva yÈgu-ÈdÊni sampÈdetvÈ tassa
denti, vaÔÔati, sannidhipaccayÈ uggahitapaccayÈ vÈ doso natthi.
114. Bhikkhu pidahitvÈ udakaÑ tÈpeti, yÈva parikkhayÈ paribhuÒjituÑ
vaÔÔati. Sace panettha chÈrikÈ patati, paÔiggahetabbaÑ. DÊghasaÓÉÈsena
thÈlakaÑ gahetvÈ telaÑ pacantassa chÈrikÈ patati, hatthena amuÒcanteneva
pacitvÈ otÈretvÈ paÔiggahetabbaÑ. Sace a~gÈrÈpi dÈr|nipi paÔiggahetvÈ
ÔhapitÈni, m|lapaÔiggahaÓameva vaÔÔati. Bhikkhu ucchuÑ khÈdati, sÈmaÓero
“mayhampi dethÈ”ti vadati, “ito chinditvÈ gaÓhÈ”ti vutto gaÓhÈti, avasese
puna paÔiggahaÓakiccaÑ natthi. GuÄapiÓÉaÑ khÈdantassapi eseva nayo.
VuttokÈsato chinditvÈ gahitÈvasesaÒhi ajahitapaÔiggahaÓameva hoti.
Bhikkhu guÄaÑ bhÈjento paÔiggahetvÈ koÔÔhÈse karoti, bhikkh|pi sÈmaÓerÈpi
ÈgantvÈ ekaggahaÓeneva ekamekaÑ koÔÔhÈsaÑ gaÓhanti, gahitÈvasesaÑ
paÔiggahitameva hoti. Sace
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lolasÈmaÓero gaÓhitvÈ gaÓhitvÈ puna Ôhapeti, tassa gahitÈvasesaÑ
appaÔiggahitakameva hoti.
Bhikkhu dh|mavaÔÔiÑ paÔiggahetvÈ dh|maÑ pivati, mukhaÒca kaÓÔho
ca manosilÈya litto viya hoti, yÈvakÈlikaÑ bhuÒjituÑ vaÔÔati, yÈvakÈlikena
yÈvajÊvikasaÑsagge doso natthi. PattaÑ vÈ rajanaÑ vÈ pacantassa
kaÓÓanÈsacchiddehi dh|mo pavisati, byÈdhipaccayÈ pupphaÑ vÈ phalaÑ vÈ
upasi~ghati, abbohÈrikattÈ vaÔÔati. BhattuggÈro tÈluÑ Èhacca antoyeva
pavisati, avisayattÈ vaÔÔati, mukhaÑ paviÔÔhaÑ pana ajjhoharato vikÈle
Èpatti. Dantantare laggassa Èmisassa raso pavisati, Èpattiyeva. Sace
sukhumaÑ ÈmisaÑ hoti, raso na paÒÒÈyati, abbohÈrikapakkhaÑ bhajati.
UpakaÔÔhe kÈle nirudakaÔÔhÈne bhattaÑ bhuÒjitvÈ kakkhÈretvÈ dve tayo
kheÄapiÓÉe pÈtetvÈ udakaÔÔhÈnaÑ gantvÈ mukhaÑ vikkhÈletabbaÑ.
PaÔiggahetvÈ Ôhapitasi~giverÈdÊnaÑ a~kurÈ nikkhamanti, puna
paÔiggahaÓakiccaÑ natthi. LoÓe asati samuddodakena loÓakiccaÑ kÈtuÑ
vaÔÔati, paÔiggahetvÈ ÔhapitaloÓodakaÑ loÓaÑ hoti, loÓaÑ vÈ udakaÑ hoti,
raso vÈ phÈÓitaÑ hoti, phÈÓitaÑ vÈ raso hoti, m|lapaÔiggahaÓameva vaÔÔati.
HimakarakÈ udakagatikÈ eva. PÈrihÈrikena katakaÔÔhinÈ udakaÑ
pasÈdenti, taÑ abbohÈrikaÑ, Èmisena saddhiÑ vaÔÔati. Œmisagatikehi
kapitthaphalÈdÊhi pasÈditaÑ purebhattameva vaÔÔati. PokkharaÓÊ-ÈdÊsu
udakaÑ bahalaÑ hoti, vaÔÔati. Sace pana mukhe hatthe ca laggati, na vaÔÔati,
paÔiggahetvÈ paribhuÒjitabbaÑ. Khettesu kasitaÔÔhÈne bahalaÑ udakaÑ hoti,
paÔiggahetabbaÑ. Sace sanditvÈ kandarÈdÊni pavisitvÈ nadiÑ p|reti, vaÔÔati.
KakudhasobbhÈdayo honti rukkhato patitehi pupphehi saÒchannodakÈ. Sace
puppharaso na paÒÒÈyati, paÔiggahaÓakiccaÑ natthi. ParittaÑ udakaÑ hoti,
raso paÒÒÈyati, paÔiggahetabbaÑ. PabbatakandarÈdÊsu
kÈÄavaÓÓapaÓÓacchanna-udakepi eseva nayo.
PÈnÊyaghaÔe sareÓukÈni vÈ savaÓÔakhÊrÈni vÈ pupphÈni pakkhittÈni
honti, paÔiggahetabbaÑ, pupphÈni vÈ paÔiggahetvÈ pakkhipitabbÈni.
PÈÔalimallikÈ pakkhittÈ honti, vÈsamattaÑ tiÔÔhati, taÑ abbohÈrikaÑ,
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dutiyadivasepi Èmisena saddhiÑ vaÔÔati. BhikkhunÈ
ÔhapitapupphavÈsitakapÈnÊyato sÈmaÓero pÈnÊyaÑ gahetvÈ pÊtÈvasesakaÑ
tattheva Èkirati, paÔiggahetabbaÑ. PadumasarÈdÊsu udakaÑ santharitvÈ
ÔhitaÑ pupphareÓuÑ ghaÔena vikkhambhetvÈ udakaÑ gahetuÑ vaÔÔati.
KappiyaÑ kÈrÈpetvÈ paÔiggahetvÈ ÔhapitaÑ dantakaÔÔhaÑ hoti, sace tassa
rasaÑ pivitukÈmo, m|lapaÔiggahaÓameva vaÔÔati, appaÔiggahetvÈ ÔhapitaÑ
paÔiggahetabbaÑ. AjÈnantassa rase paviÔÔhepi Èpattiyeva. AcittakaÒhi idaÑ
sikkhÈpadaÑ.
115. MahÈbh|tesu kiÑ vaÔÔati, kiÑ na vaÔÔatÊti? KhÊraÑ tÈva vaÔÔati,
kappiyamaÑsakhÊraÑ vÈ hotu akappiyamaÑsakhÊraÑ vÈ, pivantassa
anÈpatti. Assu kheÄo si~ghÈÓikÈ muttaÑ karÊsaÑ semhaÑ dantamalaÑ
akkhig|thako kaÓÓag|thako sarÊre uÔÔhitaloÓanti idaÑ sabbaÑ vaÔÔati. YaÑ
panettha ÔhÈnato cavitvÈ patte vÈ hatthe vÈ patati, taÑ paÔiggahetabbaÑ,
a~galaggaÑ paÔiggahitakameva. UÓhapÈyÈsaÑ bhuÒjantassa sedo a~gulianusÈrena ekÈbaddhova hutvÈ pÈyÈse santiÔÔhati, piÓÉÈya vÈ carantassa
hatthato pattassa mukhavaÔÔito vÈ pattatalaÑ orohati, ettha
paÔiggahaÓakiccaÑ natthi, jhÈmamahÈbh|te idaÑ nÈma na vaÔÔatÊti natthi,
dujjhÈpitaÑ pana na vaÔÔati. SujjhÈpitaÑ pana manussaÔÔhimpi cuÓÓaÑ katvÈ
lehe upanetuÑ vaÔÔati. CattÈri mahÈvikaÔÈni asati kappiyakÈrake sÈmaÑ
gahetvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔanti. Ettha ca dubbacopi asamatthopi
kappiyakÈrako asantapakkheyeva tiÔÔhati. ChÈrikÈya asati sukkhadÈruÑ
jhÈpetvÈ chÈrikÈ gahetabbÈ. SukkhadÈrumhi asati alladÈruÑ rukkhato
chinditvÈpi kÈtuÑ vaÔÔati. IdaÑ pana catubbidhampi mahÈvikaÔaÑ
kÈlodissaÑ nÈma, sappadaÔÔhakkhaÓeyeva vaÔÔati.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
PaÔiggahaÓavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
21. PavÈraÓÈvinicchayakathÈ
116. PaÔikkhepapavÈraÓÈti paÒcannaÑ bhojanÈnaÑ aÒÒataraÑ
bhuÒjamÈnena yassa kassaci abhihaÔabhojanassa paÔikkhepasa~khÈtÈ
pavÈraÓÈ. SÈ ca na kevalaÑ paÔikkhepamattena hoti, atha kho
paÒca~gavasena.
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tatrimÈni paÒca~gÈni–asanaÑ, bhojanaÑ, dÈyakassa hatthapÈse ÔhÈnaÑ,
abhihÈro, abhihaÔassa paÔikkhepoti. Tattha asananti vippakatabhojanaÑ,
bhuÒjamÈno cesa puggalo hotÊti attho. Bhojananti pavÈraÓappahonakaÑ
bhojanaÑ, odanÈdÊnaÒca aÒÒataraÑ paÔikkhipitabbaÑ bhojanaÑ hotÊti attho.
DÈyakassa hatthapÈse ÔhÈnanti pavÈraÓappahonakaÑ bhojanaÑ gaÓhitvÈ
dÈyakassa aÉÉhateyyahatthappamÈÓe okÈse avaÔÔhÈnaÑ. AbhihÈroti
hatthapÈse Ôhitassa dÈyakassa kÈyena abhihÈro. AbhihaÔassa paÔikkhepoti
evaÑ abhihaÔassa kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ paÔikkhepo. Iti imesaÑ paÒcannaÑ
a~gÈnaÑ vasena pavÈraÓÈ hoti. Vuttampi cetaÑ–
“PaÒcahi UpÈli ÈkÈrehi pavÈraÓÈ paÒÒÈyati, asanaÑ paÒÒÈyati,
bhojanaÑ paÒÒÈyati, hatthapÈse Ôhito, abhiharati, paÔikkhepo
paÒÒÈyatÊ”ti1.
117. TatrÈyaÑ vinicchayo2–“asanan”ti-ÈdÊsu tÈva yaÑ asnÈti, yaÒca
bhojanaÑ hatthapÈse Ôhitena abhihaÔaÑ paÔikkhipati, taÑ odano kummÈso
sattu maccho maÑsanti imesaÑ aÒÒatarameva veditabbaÑ. Tattha odano
nÈma sÈli vÊhi yavo godhumo ka~gu varako kudr|sakoti sattannaÑ
dhaÒÒÈnaÑ taÓÉulehi nibbatto. Tatra sÈlÊti antamaso nÊvÈraÑ upÈdÈya
sabbÈpi sÈlijÈti. VÊhÊti sabbÈpi vÊhijÈti. Yavagodhumesu bhedo natthi.
Ka~g|ti setarattakÈÄabhedÈ sabbÈpi ka~gujÈti. Varakoti antamaso
varakacorakaÑ upÈdÈya sabbÈpi setavaÓÓÈ varakajÈti. Kudr|sakoti
kÈÄakudr|sako ceva sÈmÈkÈdibhedÈ ca sabbÈpi tiÓadhaÒÒajÈti.
NÊvÈravarakacorakÈ cettha dhaÒÒÈnulomÈti vadanti, dhaÒÒÈni hontu
dhaÒÒÈnulomÈni vÈ, etesaÑ vuttappabhedÈnaÑ sattannaÑ dhaÒÒÈnaÑ
taÓÉule gahetvÈ “bhattaÑ pacissÈmÈ”ti vÈ “yÈguÑ pacissÈmÈ”ti vÈ
ambilapÈyÈsÈdÊsu aÒÒataraÑ pacissÈmÈ”ti vÈ yaÑ kiÒci sandhÈya pacantu,
sace uÓhaÑ sÊtalaÑ vÈ bhuÒjantÈnaÑ bhojanakÈle gahitagahitaÔÔhÈne odhi
paÒÒÈyati, odanasa~gahameva gacchati, pavÈraÓaÑ janeti. Sace odhi na
paÒÒÈyati, yÈgusa~gahaÑ gacchati, pavÈraÓaÑ na janeti.
______________________________________________________________
1. Vi 5. 326 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 3. 89 piÔÔhÈdÊsu.
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Yopi pÈyÈso vÈ paÓÓaphalakaÄÊramissakÈ ambilayÈgu vÈ uddhanato
otÈritamattÈ abbhuÓhÈ hoti ÈvajjitvÈ1 pivituÑ sakkÈ, hatthena gahitokÈsepi
odhiÑ na dasseti, pavÈraÓaÑ na janeti. Sace pana usumÈya vigatÈya
sÊtalabh|tÈ ghanabhÈvaÑ gacchati, odhiÑ dasseti, puna pavÈraÓaÑ janeti,
pubbe tanubhÈvo na rakkhati. Sacepi dadhitakkÈdÊni ÈropetvÈ bah|
paÓÓaphalakaÄÊre pakkhipitvÈ muÔÔhimattÈpi taÓÉulÈ pakkhittÈ honti,
bhojanakÈle ce odhi paÒÒÈyati, pavÈraÓaÑ janeti. AyÈguke nimantane
“yÈguÑ dassÈmÈ”ti bhatte udakakaÒjikakhÊrÈdÊni ÈkiritvÈ “yÈguÑ
gaÓhathÈ”ti denti. KiÒcÈpi tanuko hoti, pavÈraÓaÑ janetiyeva. Sace pana
pakkuthitesu udakÈdÊsu pakkhipitvÈ pacitvÈ denti, yÈgusa~gahameva
gacchati. YÈgusa~gahaÑ gatepi tasmiÑ vÈ aÒÒasmiÑ vÈ yattha
macchamaÑsaÑ pakkhipanti, sace sÈsapamattampi macchamaÑsakhaÓÉaÑ
vÈ nhÈru vÈ paÒÒÈyati, pavÈraÓaÑ janeti, suddharasako pana rasakayÈgu vÈ
na janeti. ®hapetvÈ vuttadhaÒÒataÓÉule aÒÒehi veÓutaÓÉulÈdÊhi vÈ
kaÓÉam|laphalehi vÈ yehi kehici kataÑ bhattampi pavÈraÓaÑ na janeti,
pageva ghanayÈgu. Sace panettha macchamaÑsaÑ pakkhipanti, janeti.
MahÈpaccariyaÑ “pupphi-atthÈya2 bhattampi pavÈraÓaÑ janetÊ”ti vuttaÑ.
Pupphi-atthÈya2 bhattaÑ nÈma pupphikhajjakatthÈya3 kuthitudake
pakkhipitvÈ seditataÓÉulÈ vuccanti. Sace pana te taÓÉule sukkhÈpetvÈ
khÈdanti, vaÔÔati, neva sattusa~khyaÑ, na bhattasa~khyaÑ gacchanti. Puna
tehi katabhattaÑ pavÈretiyeva. Te taÓÉule sappitelÈdÊsu vÈ pacanti, p|vaÑ
vÈ karonti, na pavÈrenti. PuthukÈ vÈ tÈhi katasattubhattÈdÊni vÈ na pavÈrenti.
KummÈso nÈma yavehi katakummÈso. AÒÒehi pana muggÈdÊhi
katakummÈso pavÈraÓaÑ na janeti.
Sattu nÈma sÈlivÊhiyavehi katasattu. Ka~guvarakakudr|sakasÊsÈnipi
bhajjitvÈ ÊsakaÑ koÔÔetvÈ thuse palÈpetvÈ puna daÄhaÑ koÔÔetvÈ cuÓÓaÑ
karonti. Sacepi taÑ allattÈ ekabaddhaÑ hoti, sattusa~gahameva gacchati.
KharapÈkabhajjitÈnaÑ vÊhÊnaÑ taÓÉule koÔÔetvÈ denti, tampi cuÓÓaÑ
sattusa~gahameva gacchati. SamapÈkabhajjitÈnaÑ pana vÊhÊnaÑ vÈ
vÊhipalÈsÈnaÑ vÈ taÓÉulÈ bhajjitataÓÉulÈ eva vÈ na pavÈrenti.
______________________________________________________________
1. ŒvajjhitvÈ (SÊ)

2. P|vatthÈya (SÊ)

3. P|vakhajjakatthÈya (SÊ)
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tesaÑ pana taÓÉulÈnaÑ cuÓÓaÑ pavÈreti, kharapÈkabhajjitÈnaÑ vÊhÊnaÑ
kuÓÉakampi pavÈreti. SamapÈkabhajjitÈnaÑ pana ÈtapasukkhÈnaÑ vÈ
kuÓÉakaÑ na pavÈreti. LÈjÈ vÈ tehi katabhattasattu-ÈdÊni vÈ na pavÈrenti,
bhajjitapiÔÔhaÑ vÈ yaÑ kiÒci suddhakhajjakaÑ vÈ na pavÈreti.
MacchamaÑsap|ritakhajjakaÑ pana sattumodako vÈ pavÈreti. Maccho
maÑsaÒca pÈkaÔameva.
AyaÑ pana viseso–sace yÈguÑ pivantassa yÈgusitthamattÈneva dve
macchakhaÓÉÈni vÈ maÑsakhaÓÉÈni vÈ ekabhÈjane vÈ nÈnÈbhÈjane vÈ denti,
tÈni ce akhÈdanto aÒÒaÑ yaÑ kiÒci pavÈraÓappahonakaÑ paÔikkhipati, na
pavÈreti. Tato ekaÑ khÈditaÑ, ekaÑ hatthe vÈ patte vÈ hoti, so ce aÒÒaÑ
paÔikkhipati, pavÈreti. Dvepi khÈditÈni honti, mukhe sÈsapamattampi
avasiÔÔhaÑ natthi, sacepi aÒÒaÑ paÔikkhipati, na pavÈreti. KappiyamaÑsaÑ
khÈdanto kappiyamaÑsaÑ paÔikkhipati, pavÈreti. KappiyamaÑsaÑ khÈdanto
akappiyamaÑsaÑ paÔikkhipati, na pavÈreti. KasmÈ? AvatthutÈya. YaÒhi
bhikkhuno khÈdituÑ vaÔÔati, taÑyeva paÔikkhipato pavÈraÓÈ hoti. IdaÑ pana
jÈnanto akappiyattÈ paÔikkhipati, ajÈnantopi paÔikkhipitabbaÔÔhÈne Ôhitameva
paÔikkhipati nÈma, tasmÈ na pavÈreti. Sace pana akappiyamaÑsaÑ khÈdanto
kappiyamaÑsaÑ paÔikkhipati, pavÈreti. KasmÈ? VatthutÈya. YaÒhi tena
paÔikkhittaÑ, taÑ pavÈraÓÈya vatthu, yaÑ pana khÈdati, taÑ kiÒcÈpi
paÔikkhipitabbaÔÔhÈne ÔhitaÑ, khÈdiyamÈnaÑ pana maÑsabhÈvaÑ na jahati,
tasmÈ pavÈreti. AkappiyamaÑsaÑ vÈ khÈdanto akappiyamaÑsaÑ
paÔikkhipati, purimanayeneva na pavÈreti. KappiyamaÑsaÑ vÈ
akappiyamaÑsaÑ vÈ khÈdanto paÒcannaÑ bhojanÈnaÑ yaÑ kiÒci
kappiyabhojanaÑ paÔikkhipati, pavÈreti. Kulad|sakavejjakammauttarimanussadhammÈrocanasÈditar|piyÈ-dÊhi nibbattaÑ BuddhapaÔikuÔÔhaÑ
anesanÈya uppannaÑ akappiyabhojanaÑ paÔikkhipati, na pavÈreti.
KappiyabhojanaÑ vÈ akappiyabhojanaÑ vÈ bhuÒjantopi kappiyabhojanaÑ
paÔikkhipati, pavÈreti. AkappiyabhojanaÑ paÔikkhipati, na pavÈretÊti
sabbattha vuttanayeneva kÈraÓaÑ veditabbaÑ.
118. EvaÑ “asanan”ti-ÈdÊsu yaÒca asnÈti, yaÒca bhojanaÑ hatthapÈse
Ôhitena abhihaÔaÑ paÔikkhipanto pavÈraÓaÑ Èpajjati, taÑ ÒatvÈ idÈni yathÈ
Èpajjati, tassa jÈnanatthaÑ ayaÑ vinicchayo–asanaÑ bhojananti ettha tÈva
yena ekasitthampi ajjhohaÔaÑ hoti
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so sace pattamukhahatthÈnaÑ yattha katthaci paÒcasu bhojanesu ekasmimpi
sati aÒÒaÑ paÒcasu bhojanesu ekampi paÔikkhipati, pavÈreti. Katthaci
bhojanaÑ natthi, ÈmisagandhamattaÑ paÒÒÈyati, na pavÈreti. Mukhe ca
hattha ca bhojanaÑ natthi, patte atthi, tasmiÑ pana Èsane abhuÒjitukÈmo,
vihÈraÑ vÈ pavisitvÈ bhuÒjitukÈmo, aÒÒassa vÈ dÈtukÈmo tasmiÑ ce antare
bhojanaÑ paÔikkhipati, na pavÈreti. KasmÈ? VippakatabhojanabhÈvassa
upacchinnattÈ. “Yopi aÒÒatra gantvÈ bhuÒjitukÈmo mukhe bhattaÑ gilitvÈ
sesaÑ ÈdÈya gacchanto antarÈmagge aÒÒaÑ bhojanaÑ paÔikkhipati, tassapi
pavÈraÓÈ na hotÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. YathÈ ca patte, evaÑ hatthepi.
Mukhepi vÈ vijjamÈnaÑ bhojanaÑ sace anajjhoharitukÈmo hoti, tasmiÒca
khaÓe aÒÒaÑ paÔikkhipati, na pavÈreti. EkasmiÒhi pade vuttaÑ lakkhaÓaÑ
sabbattha veditabbaÑ hoti. Apica KurundiyaÑ esa nayo dassitoyeva.
VuttaÒhi tattha “mukhe bhattaÑ gilitaÑ, hatthe bhattaÑ vighÈsÈdassa
dÈtukÈmo, patte bhattaÑ bhikkhussa dÈtukÈmo, sace tasmiÑ khaÓe
paÔikkhipati, na pavÈretÊ”ti.
HatthapÈse Ôhitoti ettha pana sace bhikkhu nisinno hoti, Èsanassa
pacchimantato paÔÔhÈya, sace Ôhito, paÓhi-antato paÔÔhÈya, sace nipanno,
yena passena nipanno, tassa pÈrimantato paÔÔhÈya, dÈyakassa nisinnassa vÈ
Ôhitassa vÈ nipannassa vÈ ÔhapetvÈ pasÈritahatthaÑ yaÑ ÈsannataraÑ a~gaÑ,
tassa orimantena paricchinditvÈ aÉÉhateyyahattho “hatthapÈso”ti veditabbo.
TasmiÑ ÔhatvÈ abhihaÔaÑ paÔikkhipantasseva pavÈraÓÈ hoti, na tato paraÑ.
AbhiharatÊti hatthapÈsabbhantare Ôhito gahaÓatthaÑ upanÈmeti. Sace
pana anantaranisinnopi bhikkhu hatthe vÈ |r|su vÈ ÈdhÈrake vÈ ÔhitaÑ
pattaÑ anabhiharitvÈ “bhattaÑ gaÓhÈhÊ”ti vadati, taÑ paÔikkhipato pavÈraÓÈ
natthi. BhattapacchiÑ ÈnetvÈ purato bh|miyaÑ ÔhapetvÈ “gaÓhÈhÊ”ti vuttepi
eseva nayo. ¢sakaÑ pana uddharitvÈ vÈ apanÈmetvÈ vÈ “gaÓhathÈ”ti vutte
paÔikkhipato pavÈraÓÈ hoti. TherÈsane nisinno thero d|re nisinnassa
daharabhikkhussa pattaÑ pesetvÈ “ito odanaÑ gaÓhÈhÊ”ti vadati, gaÓhitvÈ
pana gato tuÓhÊ tiÔÔhati, daharo “alaÑ mayhan”ti paÔikkhipati, na pavÈreti.
KasmÈ? Therassa d|rabhÈvato
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d|tassa ca anabhiharaÓato. Sace pana gahetvÈ Ègato bhikkhu “idaÑ bhattaÑ
gaÓhÈ”ti vadati, taÑ paÔikkhipato pavÈraÓÈ hoti. ParivesanÈya eko ekena
hatthena odanapacchiÑ, ekena kaÔacchuÑ gahetvÈ bhikkhuÑ parivisati, tatra
ce aÒÒo ÈgantvÈ “ahaÑ pacchiÑ dhÈressÈmi, tvaÑ odanaÑ dehÊ”ti vatvÈ
gahitamattameva karoti, parivesako eva pana taÑ dhÈreti, tasmÈ sÈ
abhihaÔÈva hoti, tato dÈtukÈmatÈya gaÓhantaÑ paÔikkhipantassa pavÈraÓÈ
hoti. Sace pana parivesakena phuÔÔhamattÈva hoti, itarova naÑ dhÈreti, tato
dÈtukÈmatÈya gaÓhantaÑ paÔikkhipantassa pavÈraÓÈ na hoti, kaÔacchunÈ
uddhaÔabhatte pana hoti. KaÔacchunÈ abhihÈroyeva hi tassa abhihÈro.
“DvinnaÑ samabhÈrepi paÔikkhipanto pavÈretiyevÈ”ti MahÈpaccariyaÑ
vuttaÑ. Anantarassa bhikkhuno bhatte dÊyamÈne itaro pattaÑ hatthena
pidahati, pavÈraÓÈ natthi. KasmÈ? AÒÒassa abhihaÔe paÔikkhittattÈ.
PaÔikkhepo paÒÒÈyatÊti ettha vÈcÈya abhihaÔaÑ paÔikkhipato pavÈraÓÈ
natthi, kÈyena abhihaÔaÑ pana yena kenaci ÈkÈrena kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ
paÔikkhipantassa pavÈraÓÈ hotÊti veditabbo. Tatra kÈyena paÔikkhepo nÈma
a~guliÑ vÈ hatthaÑ vÈ makkhikÈbÊjaniÑ vÈ cÊvarakaÓÓaÑ vÈ cÈleti,
bhamukÈya vÈ ÈkÈraÑ karoti, kuddho vÈ oloketi. VÈcÈya paÔikkhepo nÈma
“alan”ti vÈ “na gaÓhÈmÊ”ti vÈ “mÈ ÈkirÈ”ti vÈ “apagacchÈ”ti vÈ vadati.
EvaÑ yena kenaci ÈkÈrena kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ paÔikkhitte pavÈraÓÈ hoti.
119. Eko abhihaÔe bhatte pavÈraÓÈya bhÊto hatthe apanetvÈ punappunaÑ
patte odanaÑ ÈkirantaÑ “Èkira Èkira, koÔÔetvÈ koÔÔetvÈ p|rehÊ”ti vadati,
ettha kathanti? MahÈsumatthero tÈva “anÈkiraÓatthÈya vuttattÈ pavÈraÓÈ
hotÊ”ti Èha. MahÈpadumatthero pana “Èkira p|rehÊti vadantassa nÈma
kassaci pavÈraÓÈ atthÊ”ti vatvÈ “na pavÈretÊ”ti Èha.
Aparo bhattaÑ abhiharantaÑ bhikkhuÑ sallakkhetvÈ “kiÑ Èvuso itopi
kiÒci gaÓhissasi, dammi te kiÒcÊ”ti Èha, tatrÈpi “evaÑ nÈgamissatÊti vuttattÈ
pavÈraÓÈ hotÊ”ti MahÈsumatthero Èha.
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MahÈpadumatthero pana “gaÓhissatÊti vadantassa nÈma kassaci pavÈraÓÈ
atthÊ”ti vatvÈ “na pavÈretÊ”ti Èha.
Eko samaÑsakaÑ rasaÑ abhiharitvÈ “rasaÑ gaÓhathÈ”ti vadati, taÑ
sutvÈ paÔikkhipato pavÈraÓÈ natthi. “MacchamaÑsarasan”ti vutte
paÔikkhipato pavÈraÓÈ hoti, “idaÑ gaÓhathÈ”ti vuttepi hotiyeva. MaÑsaÑ
visuÑ katvÈ “maÑsarasaÑ gaÓhathÈ”ti vadati, “tattha ce sÈsapamattampi
maÑsakhaÓÉaÑ atthi, taÑ paÔikkhipato pavÈraÓÈ hoti. Sace pana parissÈvito
hoti, vaÔÔatÊ”ti Abhayatthero Èha.
MaÑsarasena ÈpucchantaÑ mahÈthero “muhuttaÑ ÈgamehÊ”ti vatvÈ
“thÈlakaÑ Èvuso ÈharÈ”ti Èha, ettha kathanti? MahÈsumatthero tÈva
“abhihÈrakassa gamanaÑ upacchinnaÑ, tasmÈ pavÈretÊ”ti Èha.
MahÈpadumatthero pana “ayaÑ kuhiÑ gacchati, kÊdisaÑ etassa gamanaÑ,
gaÓhantassapi nÈma kassaci pavÈraÓÈ atthÊ”ti vatvÈ “na pavÈretÊ”ti Èha.
KaÄÊrapanasÈdÊhi missetvÈ maÑsaÑ pacanti, taÑ gahetvÈ “kaÄÊras|paÑ
gaÓhatha, panasabyaÒjanaÑ gaÓhathÈ”ti vadanti, evampi na pavÈreti.
KasmÈ? ApavÈraÓÈrahassa nÈmena vuttattÈ. Sace pana “macchas|paÑ
maÑsas|pan”ti vÈ “idaÑ gaÓhathÈ”ti vÈ vadanti, pavÈreti,
maÑsakarambako nÈma hoti. TaÑ dÈtukÈmopi “karambakaÑ gaÓhathÈ”ti
vadati, vaÔÔati, na pavÈreti, “maÑsakarambakan”ti vÈ “idan”ti vÈ vutte pana
pavÈreti. Esa nayo sabbesu macchamaÑsamissakesu.
120. “Yo pana nimantane bhuÒjamÈno maÑsaÑ abhihaÔaÑ
‘uddissakatan’ti maÒÒamÈno paÔikkhipati, pavÈritova hotÊ”ti
MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. MissakakathÈ pana KurundiyaÑ suÔÔhu vuttÈ.
EvaÒhi tattha vuttaÑ–piÓÉacÈriko bhikkhu bhattamissakaÑ yÈguÑ ÈharitvÈ
“yÈguÑ gaÓathÈ”ti vadati, na pavÈreti, “bhattaÑ gaÓhathÈ”ti vutte pavÈreti.
KasmÈ? YenÈpucchito, tassa atthitÈya. Ayamettha adhippÈyo–
“yÈgumissakaÑ gaÓhathÈ”ti vadati, tatra ce yÈgu bahutarÈ vÈ hoti samasamÈ
vÈ, na pavÈreti. YÈgu mandÈ, bhattaÑ bahutaraÑ, pavÈreti. IdaÒca sabbaaÔÔhakathÈsu vuttattÈ na sakkÈ paÔikkhipituÑ, kÈraÓaÑ panettha duddasaÑ.
“BhattamissakaÑ gaÓhathÈ”ti vadati, bhattaÑ bahutaraÑ vÈ samaÑ vÈ
appataraÑ vÈ hoti,
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pavÈretiyeva. BhattaÑ vÈ yÈguÑ vÈ anÈmasitvÈ “missakaÑ gaÓhathÈ”ti
vadati, tatra ce bhattaÑ bahutaraÑ vÈ samakaÑ vÈ hoti, pavÈreti, appataraÑ
na pavÈreti, idaÒca karambakena na samÈnetabbaÑ. Karambako hi
maÑsamissakopi hoti amaÑsamissakopi, tasmÈ karambakanti vutte
pavÈraÓÈ natthi, idaÑ pana bhattamissakameva. Ettha vuttanayeneva
pavÈraÓÈ hoti. Bahurase bhatte rasaÑ, bahukhÊre khÊraÑ, bahusappimhi ca
pÈyÈse sappiÑ gaÓhathÈti visuÑ katvÈ deti, taÑ paÔikkhipato pavÈraÓÈ
natthi.
Yo pana gacchanto pavÈreti, so gacchantova bhuÒjituÑ labhati.
KaddamaÑ vÈ udakaÑ vÈ patvÈ Ôhitena atirittaÑ kÈretabbaÑ. Sace antarÈ
nadÊ p|rÈ hoti, nadÊtÊre gumbaÑ anupariyÈyantena bhuÒjitabbaÑ. Atha nÈvÈ
vÈ setu vÈ atthi, taÑ abhiruhitvÈpi ca~kamanteneva bhuÒjitabbaÑ, gamanaÑ
na upacchinditabbaÑ. YÈne vÈ hatthi-assapiÔÔhe vÈ candamaÓÉale vÈ
s|riyamaÓÉale vÈ nisÊditvÈ pavÈritena yÈva majjhanhikaÑ, tÈva tesu
gacchantesupi nisinneneva bhuÒjitabbaÑ. Yo Ôhito pavÈreti, Ôhiteneva, yo
nisinno pavÈreti, nisinneneva paribhuÒjitabbaÑ, taÑ taÑ iriyÈpathaÑ
vikopentena atirittaÑ kÈretabbaÑ. Yo ukkuÔiko nisÊditvÈ pavÈreti, tena
ukkuÔikeneva bhuÒjitabbaÑ. Tassa pana
heÔÔhÈ palÈlapÊÔhaÑ vÈ kiÒci vÈ nisÊdanakaÑ dÈtabbaÑ. PÊÔhake nisÊditvÈ
pavÈritena ÈsanaÑ acÈletvÈva catasso disÈ parivattantena bhuÒjituÑ
labbhati. MaÒce nisÊditvÈ pavÈritena ito vÈ etto vÈ saÒcarituÑ na labbhati.
Sace pana naÑ saha maÒcena ukkhipitvÈ aÒÒatra nenti, vaÔÔati. NipajjitvÈ
pavÈritena nipanneneva paribhuÒjitabbaÑ. Parivattantena yena passena
nipanno, tassa ÔhÈnaÑ nÈtikkametabbaÑ.
121. PavÈritena pana kiÑ kÈtabbanti? Yena iriyÈpathena pavÈrito hoti,
taÑ vikopetvÈ aÒÒena iriyÈpathena ce bhuÒjati, atirittaÑ kÈrÈpetvÈ
bhuÒjitabbaÑ. AnatirittaÑ pana yaÑ kiÒci yÈvakÈlikasa~gahitaÑ
khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ khÈdati vÈ bhuÒjati vÈ, ajjhohÈre ajjhohÈre
pÈcittiyaÑ.
Tattha anatirittaÑ nÈma nÈtirittaÑ, na adhikanti attho. TaÑ pana yasmÈ
kappiyakatÈdÊhi sattahi vinayakammÈkÈrehi akataÑ vÈ gilÈnassa anadhikaÑ
vÈ hoti, tasmÈ padabhÈjane vuttaÑ–
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“AnatirittaÑ nÈma akappiyakataÑ hoti, appaÔiggahitakataÑ
hoti,anuccÈritakataÑ hoti, ahatthapÈse kataÑ hoti, abhuttÈvinÈ kataÑ
hoti, bhuttÈvinÈ ca pavÈritena ÈsanÈ vuÔÔhitena kataÑ hoti, ‘alametaÑ
sabban’ti avuttaÑ hoti, na gilÈnÈtirittaÑ hoti, etaÑ anatirittaÑ
nÈmÈ”ti1.
Tattha akappiyakatanti yaÑ tattha phalaÑ vÈ kandam|lÈdiÑ vÈ paÒcahi
samaÓakappehi kappiyaÑ akataÑ, yaÒca akappiyamaÑsaÑ vÈ
akappiyabhojanaÑ vÈ, etaÑ akappiyaÑ nÈma. TaÑ akappiyaÑ “alametaÑ
sabban”ti evaÑ atirittaÑ katampi “akappiyakatan”ti veditabbaÑ.
AppaÔiggahitakatanti bhikkhunÈ appaÔiggahitaÑyeva purimanayena atirittaÑ
kataÑ. AnuccÈritakatanti kappiyaÑ kÈretuÑ Ègatena bhikkhunÈ Êsakampi
anukkhittaÑ vÈ anapanÈmitaÑ vÈ kataÑ. AhatthapÈse katanti kappiyaÑ
kÈretuÑ Ègatassa hatthapÈsato bahi Ôhitena kataÑ. AbhuttÈvinÈ katanti yo
“alametaÑ sabban”ti atirittaÑ karoti, tena pavÈraÓappahonakabhojanaÑ
abhuttena kataÑ. BhuttÈvinÈ pavÈritena ÈsanÈ vuÔÔhitena katanti idaÑ
uttÈnameva. “AlametaÑ sabban”ti avuttanti vacÊbhedaÑ katvÈ evaÑ
avuttaÑ hoti. Iti imehi sattahi vinayakammÈkÈrehi yaÑ atirittaÑ kappiyaÑ
akataÑ, yaÒca na gilÈnÈtirittaÑ, tadubhayampi “anatirittan”ti veditabbaÑ.
122. AtirittaÑ pana tasseva paÔipakkhanayena veditabbaÑ. Teneva
vuttaÑ padabhÈjane–
“AtirittaÑ nÈma kappiyakataÑ hoti, paÔiggahitakataÑ hoti,
uccÈritakataÑ hoti, hatthapÈse kataÑ hoti, bhuttÈvinÈ kataÑ hoti,
bhuttÈvinÈ pavÈritena ÈsanÈ avuÔÔhitena kataÑ hoti, ‘alametaÑ sabban’ti
vuttaÑ hoti, gilÈnÈtirittaÑ hoti, etaÑ atirittaÑ nÈmÈ”ti1.
Apicettha bhuttÈvinÈ kataÑ hotÊti anantaranisinnassa sabhÈgassa
bhikkhuno pattato ekampi sitthaÑ vÈ maÑsahÊraÑ khÈditvÈ katampi
“bhuttÈvinÈva kataÑ hotÊ”ti veditabbaÑ. ŒsanÈ avuÔÔhitenÈti ettha pana
______________________________________________________________
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asammohatthaÑ ayaÑ vinicchayo–dve bhikkh| pÈtoyeva bhuÒjamÈnÈ
pavÈritÈ honti, ekena tattheva nisÊditabbaÑ, itarena niccabhattaÑ vÈ
salÈkabhattaÑ vÈ anetvÈ upaÉÉhuÑ tassa bhikkhuno patte ÈkiritvÈ hatthaÑ
dhovitvÈ sesaÑ tena bhikkhunÈ kappiyaÑ kÈrÈpetvÈ bhuÒjitabbaÑ. KasmÈ?
YaÒhi tassa hatthe laggaÑ, taÑ akappiyaÑ hoti. Sace pana paÔhamaÑ
nisinno bhikkhu sayameva tassa pattato hatthena gaÓhÈti,
hatthadhovanakiccaÑ natthi. Sace pana evaÑ ‘kappiyaÑ kÈretvÈ
bhuÒjantassa puna kiÒci byaÒjanaÑ vÈ khÈdanÊyaÑ vÈ patte Èkiranti yena
paÔhamaÑ kappiyaÑ kataÑ hoti, so puna kÈtuÑ na labhati. Yena akataÑ,
tena kÈtabbaÑ, yaÒca akataÑ, taÑ kÈtabbaÑ. Yena akatanti aÒÒena
bhikkhunÈ yena paÔhamaÑ na kataÑ, tena kÈtabbaÑ. YaÒca akatanti yena
paÔhamaÑ kappiyaÑ kataÑ, tenapi yaÑ akataÑ, taÑ kÈtabbaÑ.
PaÔhamabhÈjane pana kÈtuÑ na labbhati. Tattha hi kariyamÈne paÔhamaÑ
katena saddhiÑ kataÑ hoti, tasmÈ aÒÒasmiÑ bhÈjane kÈtuÑ vaÔÔatÊti
adhippÈyo. EvaÑ kataÑ pana tena bhikkhunÈ paÔhamaÑ katena saddhiÑ
bhuÒjituÑ vaÔÔati.
KappiyaÑ karontena ca na kevalaÑ patteyeva, kuÓÉepi pacchiyampi
yattha katthaci purato ÔhapetvÈ onÈmitabhÈjane kÈtabbaÑ. TaÑ sace
bhikkhusataÑ pavÈritaÑ hoti, sabbesaÑ bhuÒjituÑ vaÔÔati, appavÈritÈnampi
vaÔÔati. Yena pana kappiyaÑ kataÑ, tassa na vaÔÔati. Sacepi pavÈretvÈ
piÓÉÈya paviÔÔhaÑ bhikkhuÑ pattaÑ gahetvÈ avassaÑ bhuÒjanake
ma~galanimantane nisÊdÈpenti, atirittaÑ kÈrÈpetvÈva bhuÒjitabbaÑ. Sace
tattha aÒÒo bhikkhu natthi, ÈsanasÈlaÑ vÈ vihÈraÑ vÈ pattaÑ pesetvÈ
kÈretabbaÑ, kappiyaÑ karontena pana anupasampannassa hatthe ÔhitaÑ na
kÈtabbaÑ1. Sace ÈsanasÈlÈyaÑ abyatto bhikkhu hoti, sayaÑ gantvÈ
kappiyaÑ kÈrÈpetvÈ ÈnetvÈ bhuÒjitabbaÑ.
GilÈnÈtirittanti ettha na kevalaÑ yaÑ gilÈnassa bhuttÈvasesaÑ hoti, taÑ
gilÈnÈtirittaÑ, atha kho yaÑ kiÒci gilÈnaÑ uddissa “ajja vÈ yadÈ vÈ icchati,
tadÈ khÈdissatÊ”ti ÈhaÔaÑ, taÑ sabbaÑ gilÈnÈtirittanti veditabbaÑ.
YÈmakÈlikaÑ pana sattÈhakÈlikaÑ yÈvajÊvikaÑ vÈ
______________________________________________________________
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yaÑ kiÒci anatirittaÑ ÈhÈratthÈya paribhuÒjantassa ajjhohÈre ajjhohÈre
dukkaÔaÑ. Sace pana yÈmakÈlikÈdÊni ÈmisasaÑsaÔÔhÈni honti, ÈhÈratthÈyapi
anÈhÈratthÈyapi paÔiggahetvÈ ajjhoharantassa pÈcittiyameva, asaÑsaÔÔhÈni
pana sati paccaye bhuÒjantassa anÈpatti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
PavÈraÓÈvinicchayakathÈ samattÈ.
_____
22. PabbajjÈvinicchayakathÈ
123. PabbajjÈti ettha pana pabbajjÈpekkhaÑ kulaputtaÑ pabbÈjentena
ye PÈÄiyaÑ “na bhikkhave paÒcahi ÈbÈdhehi phuÔÔho pabbÈjetabbo”ti1 ÈdinÈ
paÔikkhittÈ puggalÈ, te vajjetvÈ pabbajjÈdosavirahito puggalo pabbÈjetabbo.
TatrÈyaÑ vinicchayo2–kuÔÔhaÑ gaÓÉo kilÈso soso apamÈroti imehi paÒcahi
ÈbÈdhehi phuÔÔho na pabbÈjetabbo, pabbÈjento pana dukkaÔaÑ Èpajjati “yo
pabbÈjeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vuttattÈ. Tattha kuÔÔhanti rattakuÔÔhaÑ vÈ
hotu kÈÄakuÔÔhaÑ vÈ, yaÑ kiÒci kiÔibhadaddukacchu-Èdippabhedampi
sabbaÑ kuÔÔhamevÈti vuttaÑ. TaÒce nakhapiÔÔhippamÈÓampi
vaÉÉhanakapakkhe ÔhitaÑ hoti, na pabbÈjetabbo. Sace pana
nivÈsanapÈvuraÓehi pakatipaÔicchannaÔÔhÈne nakhapiÔÔhippamÈÓaÑ
avaÉÉhanakapakkhe ÔhitaÑ hoti, vaÔÔati. “Mukhe pana hatthapÈdapiÔÔhÊsu vÈ
sacepi avaÉÉhanakapakkhe ÔhitaÑ, nakhapiÔÔhito ca khuddakatarampi na
vaÔÔatiyevÈ”ti KurundiyaÑ vuttaÑ. TikicchÈpetvÈ pabbÈjentenapi
pakativaÓÓe jÈteyeva pabbÈjetabbo, godhÈpiÔÔhisadisacuÓÓaokiraÓasarÊrampi pabbÈjetuÑ na vaÔÔati.
GaÓÉoti medagaÓÉo vÈ hotu aÒÒo vÈ, yo koci kolaÔÔhimattakopi ce
vaÉÉhanakapakkhe Ôhito gaÓÉo hoti, na pabbÈjetabbo. PaÔicchannaÔÔhÈne
pana kolaÔÔhimatte avaÉÉhanakapakkhe Ôhite vaÔÔati, mukhÈdike
appaÔicchannaÔÔhÈne avaÉÉhanakapakkhe Ôhitepi na vaÔÔati. TikicchÈpetvÈ
pabbÈjentenapi sarÊraÑ sacchaviÑ kÈrÈpetvÈ pabbÈjetabbo. UÓÓigaÓÉÈ
______________________________________________________________
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nÈma honti gothanakÈ viya a~gulikÈ viya ca tattha tattha lambanti, etepi
gaÓÉÈyeva, tesu sati pabbÈjetuÑ na vaÔÔati. DaharakÈle khÊrapÊÄakÈ
yobbannakÈle ca mukhe khÊrapÊÄakÈ nÈma honti, mahallakakÈle nassanti, na
tÈ gaÓÉasa~khyaÑ gacchanti, tÈsu sati pabbÈjetuÑ vaÔÔati. AÒÒÈ pana sarÊre
kharapÊÄakÈ nÈma, aparÈ padumakaÓÓikÈ nÈma honti, aÒÒÈ sÈsapabÊjakÈ
nÈma sÈsapamattÈyeva sakalasarÊraÑ pharanti, sabbÈ kuÔÔhajÈtikÈva, tÈsu
sati na pabbÈjetabbo.
KilÈsoti na bhijjanakaÑ na paggharaÓakaÑ
padumapuÓÉarÊkapattavaÓÓaÑ kuÔÔhaÑ. Yena gunnaÑ viya sabalaÑ sarÊraÑ
hoti, tasmiÑ kuÔÔhe vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. Sosoti sosabyÈdhi.
TasmiÑ sati na pabbÈjetabbo. ApamÈroti pittummÈdo vÈ yakkhummÈdo vÈ.
Tattha pubbaverikena amanussena gahito duttikiccho hoti, appamattakepi
pana apamÈre sati na pabbÈjetabbo.
124. “Na bhikkhave rÈjabhaÔo pabbÈjetabbo, yo pabbÈjeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato rÈjabhaÔopi na pabbÈjetabbo. Ettha ca amacco vÈ
hotu mahÈmatto vÈ sevako vÈ kiÒci ÔhÈnantaraÑ patto vÈ appatto vÈ, yo
koci raÒÒo bhattavetanabhaÔo, sabbo rÈjabhaÔoti sa~khyaÑ gacchati, so na
pabbÈjetabbo. Tassa pana puttanattabhÈtukÈ ye rÈjato bhattavetanaÑ na
gaÓhanti, te pabbÈjetuÑ vaÔÔati. Yo pana rÈjato laddhaÑ nibaddhabhogaÑ
vÈ mÈsasaÑvaccharaparibbayaÑ vÈ raÒÒoyeva niyyÈdeti, puttabhÈtuke vÈ
taÑ ÔhÈnaÑ sampaÔicchÈpetvÈ rÈjÈnaÑ “na dÈnÈhaÑ devassa bhaÔo”ti
Èpucchati, yena vÈ yaÑkÈraÓÈ vetanaÑ gahitaÑ, taÑ kammaÑ kataÑ hoti,
yo vÈ “pabbajass|”ti raÒÒÈ anuÒÒÈto hoti, tampi pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
125. Coropi dhajabandho na pabbÈjetabbo “na bhikkhave dhajabandho
coro pabbÈjetabbo, yo pabbÈjeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vuttattÈ. Tattha
dhajaÑ bandhitvÈ viya vicaratÊti dhajabandho, m|ladevÈdayo viya loke
pÈkaÔoti vuttaÑ hoti. TasmÈ yo gÈmaghÈtaÑ vÈ panthaduhanaÑ vÈ nagare
sandhicchedÈdikammaÑ vÈ karonto vicarati,
______________________________________________________________
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paÒÒÈyati ca “asuko nÈma idaÑ idaÑ karotÊ”ti, so na pabbÈjetabbo. Yo pana
rÈjaputto rajjaÑ patthento gÈmaghÈtÈdÊni karoti, so pabbÈjetabbo. RÈjÈno hi
tasmiÑ pabbajite tussanti, sace pana na tussanti, na pabbÈjetabbo. Pubbe
mahÈjane pÈkaÔo coro pacchÈ corakammaÑ pahÈya paÒca sÊlÈni samÈdiyati,
taÒce manussÈ evaÑ jÈnanti, pabbÈjetabbo. Ye pana ambalabujÈdicorakÈ
sandhicchedÈdicorÈ eva vÈ adissamÈnÈ theyyaÑ karonti, pacchÈpi “iminÈ
nÈma idaÑ katan”ti na paÒÒÈyanti, tepi pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
126. KÈrabhedako pana coro na pabbÈjetabbo “na bhikkhave
kÈrabhedako coro pabbÈjetabbo, yo pabbÈjeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1
vuttattÈ. Tattha kÈro vuccati bandhanÈgÈraÑ. Idha pana andubandhanaÑ vÈ
hotu sa~khalikabandhanaÑ vÈ rajjubandhanaÑ vÈ gÈmabandhanaÑ vÈ
nigamabandhanaÑ vÈ nagarabandhanaÑ vÈ purisagutti vÈ
janapadabandhanaÑ vÈ dÊpabandhanaÑ vÈ, yo etesu yaÑ kiÒci bandhanaÑ
bhinditvÈ vÈ chinditvÈ vÈ muÒcitvÈ vÈ vivaritvÈ vÈ apassamÈnÈnaÑ vÈ
palÈyati, so kÈrabhedakoti sa~khyaÑ gacchati. TasmÈ Êdiso kÈrabhedako
coro dÊpabandhanaÑ bhinditvÈ dÊpantaraÑ gatopi na pabbÈjetabbo. Yo pana
na coro, kevalaÑ hatthakammaÑ akaronto “evaÑ no apalÈyanto karissatÊ”ti
rÈjayuttÈdÊhi baddho, so kÈraÑ bhinditvÈ palÈtopi pabbÈjetabbo. Yo pana
gÈmanigamapaÔÔanÈdÊni keÓiyÈ gahetvÈ taÑ asampÈdento bandhanÈgÈraÑ
pavesito hoti, sopi palÈyitvÈ Ègato na pabbÈjetabbo. Yopi kasikammÈdÊhi
dhanaÑ sampÈdetvÈ jÊvanto “nidhÈnaÑ iminÈ laddhan”ti pesuÒÒaÑ
upasaÑsaharitvÈ kenaci bandhÈpito hoti, taÑ tattheva pabbÈjetuÑ na vaÔÔati,
palÈyitvÈ gataÑ pana gataÔÔhÈne pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
127. “Na bhikkhave likhitako coro pabbÈjetabbo, yo pabbÈjeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti2 vacanato pana likhitako coro na pabbÈjetabbo. Tattha
likhitako nÈma yo koci corikaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ garuÑ rÈjÈparÈdhaÑ katvÈ
palÈto, rÈjÈ ca
______________________________________________________________
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naÑ paÓÓe vÈ potthake vÈ “itthannÈmo yattha dissati, tattha gahetvÈ
mÈretabbo”ti vÈ “hatthapÈdÈdÊni assa chinditabbÈnÊ”ti vÈ “ettakaÑ nÈma
daÓÉaÑ ÈharÈpetabbo”ti vÈ likhÈpeti, ayaÑ likhitako nÈma, so na
pabbÈjetabbo.
128. KasÈhato katadaÓÉakammopi na pabbÈjetabbo “na bhikkhave
kasÈhato katadaÓÉakammo pabbÈjetabbo, yo pabbÈjeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato. Ettha pana yo vacanapesanÈdÊni akaronto haÒÒati,
na so katadaÓÉakammo. Yo pana keÓiyÈ vÈ aÒÒathÈ vÈ kiÒci gahetvÈ
khÈditvÈ puna dÈtuÑ asakkonto “ayameva te daÓÉo hot|”ti kasÈhi haÒÒati,
ayameva kasÈhato katadaÓÉakammo. So ca kasÈhi vÈ hato hotu
aÉÉhadaÓÉakÈdÊnaÑ vÈ aÒÒatarena, yÈva allavaÓo hoti, na tÈva
pabbÈjetabbo, vaÓe pana pÈkatike katvÈ pabbÈjetabbo. Sace pana jÈÓ|hi vÈ
kapparehi vÈ nÈÄikerapÈsÈÓÈdÊhi vÈ ghÈtetvÈ mutto hoti, sarÊre cassa
gaÓÔhiyo paÒÒÈyanti, na pabbÈjetabbo, phÈsukaÑ katvÈ eva gaÓÔhÊsu
sannisinnÈsu pabbÈjetabbo.
129. LakkhaÓÈhato pana katadaÓÉakammo na pabbÈjetabbo “na
bhikkhave lakkhaÓahato katadaÓÉakammo pabbÈjetabbo, yo pabbÈjeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato. Etthapi katadaÓÉakammabhÈvo
purimanayeneva veditabbo. Yassa pana nalÈÔe vÈ |ru-ÈdÊsu2 vÈ tattena
lohena lakkhaÓaÑ ÈhataÑ hoti, so sace bhujisso, yÈva allavaÓo hoti, tÈva na
pabbÈjetabbo. Sacepissa vaÓÈ ruÄhÈ honti chaviyÈ samaparicchedÈ,
lakkhaÓaÑ na paÒÒÈyati, timaÓÉalaÑ nivatthassa uttarÈsa~ge kate
paÔicchannokÈse ce hoti, pabbÈjetuÑ vaÔÔati, appaÔicchannokÈse ce, na
vaÔÔati.
130. “Na bhikkhave iÓÈyiko pabbÈjetabbo, yo pabbÈjeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 vacanato iÓÈyikopi na pabbÈjetabbo. Tattha iÓÈyiko nÈma
yassa pitipitÈmahehi vÈ iÓaÑ gahitaÑ
______________________________________________________________
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hoti, sayaÑ vÈ iÓaÑ gahitaÑ hoti, yaÑ vÈ ÈÔhapetvÈ1 mÈtÈpit|hi kiÒci
gahitaÑ hoti, so taÑ iÓaÑ paresaÑ dhÈretÊti iÓÈyiko. YaÑ pana aÒÒe ÒÈtakÈ
ÈÔhapetvÈ2 kiÒci gaÓhanti, so na iÓÈyiko. Na hi te taÑ ÈÔhapetuÑ issarÈ,
tasmÈ taÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati, itaraÑ na vaÔÔati. Sace panassa ÒÈtisÈlohitÈ
“mayaÑ dassÈma, pabbÈjetha nan”ti iÓaÑ attano bhÈraÑ karonti, aÒÒo vÈ
koci tassa ÈcÈrasampattiÑ disvÈ “pabbÈjetha naÑ, ahaÑ iÓaÑ dassÈmÊ”ti
vadati, pabbÈjetuÑ vaÔÔati. Tesu asati bhikkhunÈ tathÈr|passa upaÔÔhÈkassapi
ÈrocetabbaÑ “sahetuko satto iÓapalibodhena na pabbajatÊ”ti. Sace so
paÔipajjati, pabbÈjetabbo. Sacepi attano kappiyabhaÓÉaÑ atthi, “etaÑ
dassÈmÊ”ti pabbÈjetabbo. Sace pana neva ÒÈtakÈdayo paÔipajjanti, na attano
dhanaÑ atthi, “pabbÈjetvÈ bhikkhÈya caritvÈ mocessÈmÊ”ti pabbÈjetuÑ na
vaÔÔati. Sace pabbÈjeti, dukkaÔaÑ. PalÈtopi ÈnetvÈ dÈtabbo. No ce deti,
sabbaÑ iÓaÑ gÊvÈ hoti. AjÈnitvÈ pabbÈjayato anÈpatti, passantena pana
ÈnetvÈ iÓasÈmikÈnaÑ dassetabbo, apassantassa gÊvÈ na hoti.
Sace iÓÈyiko aÒÒaÑ desaÑ gantvÈ pucchiyamÈnopi “nÈhaÑ kassaci
kiÒci dhÈremÊ”ti vatvÈ pabbajati, iÓasÈmiko ca taÑ pariyesanto tattha
gacchati, daharo taÑ disvÈ palÈyati, so theraÑ upasa~kamitvÈ “ayaÑ bhante
kena pabbÈjito, mama ettakaÑ nÈma dhanaÑ gahetvÈ palÈto”ti vadati,
therena vattabbaÑ “mayÈ upÈsaka ‘aÓaÓo ahan’ti vadanto pabbÈjito, kiÑ
dÈni karomi, passa me pattacÊvaran”ti. AyaÑ tattha sÈmÊci. PalÈte pana gÊvÈ
na hoti. Sace pana naÑ therassa sammukhÈva disvÈ “ayaÑ mama iÓÈyiko”ti
vadati, “tava iÓÈyikaÑ tvameva jÈnÈhÊ”ti vattabbo, evampi gÊvÈ na hoti.
Sacepi so “pabbajito ayaÑ dÈni kuhiÑ gamissatÊ”ti vadati, therena
“tvaÑyeva jÈnÈhÊ”ti vattabbo. Evampissa palÈte gÊvÈ na hoti. Sace pana
thero “kuhiÑ dÈni ayaÑ gamissati, idheva acchat|”ti vadati, so ce palÈyati,
gÊvÈ hoti. Sace so sahetuko satto hoti
______________________________________________________________
1. ŒvapetvÈ (SÊ)

2. AÒÒÈtakÈ (SÊ)

138

VinayapiÔaka

vattasampanno, therena “Êdiso ayan”ti vattabbaÑ. IÓasÈmiko ce “sÈdh|”ti
vissajjeti, iccetaÑ kusalaÑ, “upaÉÉhupaÉÉhaÑ dethÈ”ti vadati, dÈtabbaÑ.
Aparena samayena ati-ÈrÈdhako hoti, “sabbaÑ dethÈ”ti vuttepi
dÈtabbameva. Sace pana uddesaparipucchÈdÊsu kusalo hoti bah|pakÈro
bhikkh|naÑ, bhikkhÈcÈravattena pariyesitvÈpi iÓaÑ dÈtabbameva.
131. DÈsopi na pabbÈjetabbo “na bhikkhave dÈso pabbÈjetabbo, yo
pabbÈjeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato. Tattha cattÈro dÈsÈ antojÈto
dhanakkÊto karamarÈnÊto sÈmaÑ dÈsabyaÑ upagatoti. Tattha antojÈto nÈma
jÈtiyÈ dÈso gharadÈsiyÈ putto. DhanakkÊto nÈma mÈtÈpit|naÑ santikÈ putto
vÈ sÈmikÈnaÑ santikÈ dÈso vÈ dhanaÑ datvÈ dÈsacÈrittaÑ ÈropetvÈ kÊto. Ete
dvepi na pabbÈjetabbÈ. PabbÈjentena tattha tattha cÈrittavasena adÈse katvÈ
pabbÈjetabbÈ. KaramarÈnÊto nÈma tiroraÔÔhaÑ vilopaÑ vÈ katvÈ upalÈpetvÈ
vÈ tiroraÔÔhato bhujissamÈnusakÈni Èharanti, antoraÔÔheyeva vÈ
katÈparÈdhaÑ kiÒci gÈmaÑ rÈjÈ “vilumpathÈ”ti ca ÈÓÈpeti, tato
mÈnusakÈnipi Èharanti, tattha sabbe purisÈ dÈsÈ, itthiyo dÈsiyo. Evar|po
karamarÈnÊto dÈso yehi ÈnÊto, tesaÑ santike vasanto vÈ bandhanÈgÈre
baddho vÈ purisehi rakkhiyamÈno vÈ na pabbÈjetabbo, palÈyitvÈ pana gato
gataÔÔhÈne pabbÈjetabbo. RaÒÒÈ tuÔÔhena “karamarÈnÊtake muÒcathÈ”ti vatvÈ
vÈ sabbasÈdhÈraÓena vÈ nayena bandhanamokkhe kate pabbÈjetabbova.
SÈmaÑ dÈsabyaÑ upagato nÈma jÊvitahetu vÈ Èrakkhahetu vÈ “ahaÑ te
dÈso”ti sayameva dÈsabhÈvaÑ upagato rÈj|naÑ hatthiassagomahiÑsagopakÈdayo viya. TÈdiso dÈso na pabbÈjetabbo. RaÒÒo
vaÓÓadÈsÊnaÑ puttÈ honti amaccaputtasadisÈ, tepi na pabbÈjetabbÈ.
Bhujissitthiyo asaÒÒatÈ vaÓÓadÈsÊhi saddhiÑ vicaranti, tÈsaÑ putte
pabbÈjetuÑ vaÔÔati. Sace sayameva paÓÓaÑ Èropenti, na vaÔÔati.
BhaÔiputtagaÓÈdÊnaÑ dÈsÈpi tehi adinnÈ na pabbÈjetabbÈ.
______________________________________________________________
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vihÈresu rÈj|hi ÈrÈmikadÈsÈ nÈma dinnÈ honti, tepi pabbÈjetuÑ na vaÔÔati,
bhujisse katvÈ pana pabbÈjetuÑ vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ
“antojÈtadhanakkÊtake ÈnetvÈ bhikkhusaÑghassa ‘ÈrÈmike demÈ’ti denti,
takkaÑ sÊse ÈsittakasadisÈva honti, te pabbÈjetuÑ vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ.
KurundiyaÑ pana “ÈrÈmikaÑ demÈti kappiyavohÈrena denti, yena kenaci
vohÈrena dinno hotu, neva pabbÈjetabbo”ti vuttaÑ. DuggatamanussÈ
“saÑghaÑ nissÈya jÊvissÈmÈ”ti vihÈre kappiyakÈrakÈ honti, ete pabbÈjetuÑ
vaÔÔati. Yassa mÈtÈpitaro dÈsÈ, mÈtÈ eva vÈ dÈsÊ, pitÈ adÈso, taÑ pabbÈjetuÑ
na vaÔÔati. Yassa pana mÈtÈ adÈsÊ, pitÈ dÈso, taÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
Bhikkhussa ÒÈtakÈ vÈ upaÔÔhÈkÈ vÈ dÈsaÑ denti “imaÑ pabbÈjetha,
tumhÈkaÑ veyyÈvaccaÑ karissabhÊ”ti, attano vÈssa dÈso atthi, bhujisso
katova pabbÈjetabbo. SÈmikÈ dÈsaÑ denti “imaÑ pabbÈjetha, sace
abhiramissati, adÈso. Vibbhamissati ce, amhÈkaÑ dÈsova bhavissatÊ”ti,
ayaÑ tÈvakÈliko nÈma, taÑ pabbÈjetuÑ na vaÔÔatÊti KurundiyaÑ vuttaÑ.
NissÈmikadÈso hoti, sopi bhujisso katova pabbÈjetabbo. AjÈnanto
pabbÈjetvÈ upasampÈdetvÈ vÈ pacchÈ jÈnanti, bhujissaÑ kÈtumeva vaÔÔati.
Imassa ca atthassa pakÈsanatthaÑ idaÑ vatthuÑ vadanti–ekÈ kira
kuladÈsÊ ekena saddhiÑ AnurÈdhapurÈ palÈyitvÈ rohaÓe vasamÈnÈ puttaÑ
paÔilabhi, so pabbajitvÈ upasampannakÈle lajjÊ kukkuccako ahosi.
AthekadivasaÑ mÈtaraÑ pucchi “kiÑ upÈsike tumhÈkaÑ bhÈtÈ vÈ bhaginÊ
vÈ natthi, na kiÒci ÒÈtakaÑ passÈmÊ”ti. TÈta ahaÑ AnurÈdhapure kuladÈsÊ,
tava pitarÈ saddhiÑ palÈyitvÈ idha vasÈmÊti. SÊlavÈ bhikkhu “asuddhÈ kira
me pabbajjÈ”ti saÑvegaÑ labhitvÈ mÈtaraÑ tassa kulassa nÈmagottaÑ
pucchitvÈ AnurÈdhapuraÑ Ègamma tassa kulassa gharadvÈre aÔÔhÈsi,
“aticchatha bhante”ti vuttepi nÈtikkami. Te ÈgantvÈ “kiÑ bhante”ti
pucchiÑsu. TumhÈkaÑ itthannÈmÈ dÈsÊ palÈtÈ atthÊti. Atthi bhante. AhaÑ
tassÈ putto, sace maÑ tumhe anujÈnÈtha, pabbajjaÑ labhÈmi, tumhe
mayhaÑ sÈmikÈti. Te haÔÔhatuÔÔhÈ hutvÈ “suddhÈ bhante tumhÈkaÑ
pabbajjÈ”ti taÑ bhujissaÑ katvÈ
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MahÈvihÈre vasÈpesuÑ cat|hi paccayehi paÔijaggantÈ. Thero taÑ kulaÑ
nissÈya vasamÈnoyeva arahattaÑ pÈpuÓÊti.
132. “Na bhikkhave hatthacchinno pabbÈjetabbo. Na pÈdacchinno, na
hatthapÈdacchinno, na kaÓÓacchinno, na kaÓÓanÈsacchinno, na
a~gulicchinno, na aÄacchinno, na kaÓÉaracchinno, na phaÓahatthako, na
khujjo, na vÈmano na galagaÓÉÊ, na lakkhaÓÈhato, na kasÈhato, na likhitako,
na sÊpadÊ, na pÈparogÊ, na parisad|sako, na kÈÓo, na kuÓÊ, na khaÒjo, na
pakkhahato, na chinniriyÈpatho, na jarÈdubbalo, na andho, na m|go, na
badhiro, na andham|go, na andhabadhiro, na m|gabadhiro, na
andham|gabadhiro pabbÈjetabbo, yo pabbÈjeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1
vacanato pana hatthacchinnÈdayopi na pabbÈjetabbÈ.
Tattha hatthacchinnoti yassa hatthatale vÈ maÓibandhe vÈ kappare vÈ
yattha katthaci eko vÈ dve vÈ hatthÈ chinnÈ honti. PÈdacchinnoti yassa
aggapÈde vÈ gopphakesu vÈ ja~ghÈya vÈ yattha katthaci eko vÈ dve vÈ pÈdÈ
chinnÈ honti. HatthapÈdacchinnoti yassa vuttappakÈreneva cat|su
hatthapÈdesu dve vÈ tayo vÈ sabbe vÈ hatthapÈdÈ chinnÈ honti.
KaÓÓacchinnoti yassa kaÓÓam|le vÈ kaÓÓasakkhalikÈya vÈ eko vÈ dve vÈ
kaÓÓÈ chinnÈ honti. Yassa pana kaÓÓÈvaÔÔe2 chijjanti, sakkÈ ca hoti
sa~ghÈÔetuÑ, so kaÓÓaÑ sa~ghÈÔetvÈ pabbÈjetabbo. NÈsacchinnoti yassa
ajapadake vÈ agge vÈ ekapuÔe vÈ yattha katthaci nÈsÈ chinnÈ hoti. Yassa
pana nÈsikÈ sakkÈ hoti sandhetuÑ, so taÑ phÈsukaÑ katvÈ pabbÈjetabbo.
KaÓÓanÈsacchinno ubhayavasena veditabbo. A~gulicchinnoti yassa
nakhasesaÑ adassetvÈ ekÈ vÈ bah| vÈ a~guliyo chinnÈ honti. Yassa pana
suttatantumattampi nakhasesaÑ paÒÒÈyati, taÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
AÄacchinnoti yassa cat|su a~guÔÔhakesu a~guliyaÑ vuttanayeneva eko vÈ
bah| vÈ a~guÔÔhakÈ chinnÈ honti. KaÓÉaracchinnoti yassa kaÓÉaranÈmakÈ
mahÈnhÈr| purato vÈ pacchato vÈ chinnÈ honti, yesu ekassapi chinnattÈ
aggapÈdena vÈ ca~kamati, m|lena vÈ ca~kamati, na pÈdaÑ patiÔÔhÈpetuÑ
sakkoti.
______________________________________________________________
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PhaÓahatthakoti yassa vaggulipakkhakÈ viya a~guliyo sambaddhÈ honti,
etaÑ pabbÈjetukÈmena a~gulantarikÈyo phÈletvÈ sabbaÑ antaracammaÑ
apanetvÈ phÈsukaÑ katvÈ pabbÈjetabbo. Yassapi cha a~guliyo honti, taÑ
pabbÈjetukÈmena adhikaÑ a~guliÑ chinditvÈ phÈsukaÑ katvÈ pabbÈjetabbo.
Khujjoti yo urassa vÈ piÔÔhiyÈ vÈ passassa vÈ nikkhantattÈ khujjasarÊro.
Yassa pana kiÒci kiÒci a~gapacca~gaÑ ÊsakaÑ va~kaÑ, taÑ pabbÈjetuÑ
vaÔÔati. MahÈpuriso eva hi brahmujugatto, avaseso satto akhujjo nÈma
natthi. VÈmanoti ja~ghavÈmano vÈ kaÔivÈmano vÈ ubhayavÈmano vÈ.
Ja~ghavÈmanassa kaÔito paÔÔhÈya heÔÔhimakÈyo rasso hoti, uparimakÈyo
paripuÓÓo. KaÔivÈmanassa kaÔito paÔÔhÈya uparimakÈyo rasso hoti,
heÔÔhimakÈyo paripuÓÓo. UbhayavÈmanassa ubhopi kÈyÈ rassÈ honti, yesaÑ
rassattÈ bh|tÈnaÑ viya parivaÔumo mahÈkucchighaÔasadiso attabhÈvo hoti,
taÑ tividhampi pabbÈjetuÑ na vaÔÔati.
GalagaÓÉÊti yassa kumbhaÓÉaÑ viya gale gaÓÉo hoti.
DesanÈmattameva cetaÑ, yasmiÑ kismiÒci pana padese gaÓÉe sati na
pabbÈjetabbo. Tattha vinicchayo “na bhikkhave paÒcahi ÈbÈdhehi phuÔÔho
pabbÈjetabbo”ti1 ettha vuttanayeneva veditabbo.
LakkhaÓÈhatakasÈhatalikhitakesu yaÑ vattabbaÑ, taÑ heÔÔhÈ vuttameva.
SÊpadÊti bhÈrapÈdo vuccati. Yassa pÈdo th|lo hoti saÒjÈtapÊÄako kharo, so na
pabbÈjetabbo. Yassa pana na tÈva kharabhÈvaÑ gaÓhÈti, sakkÈ hoti
upanÈhaÑ bandhitvÈ udaka-ÈvÈÔe pavesetvÈ udakavÈlikÈya p|retvÈ yathÈ
sirÈ paÒÒÈyanti, ja~ghÈ ca telanÈÄikÈ viya hoti, evaÑ milÈpetuÑ, tassa
pÈdaÑ ÊdisaÑ katvÈ taÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati. Sace puna vaÉÉhati,
upasampÈdentenapi tathÈ katvÈva upasampÈdetabbo. PÈparogÊti
arisabhagandarapittasemhakÈsasosÈdÊsu yena kenaci rogena niccÈturo
atekiccharogo jeguccho amanÈpo, ayaÑ na pabbÈjetabbo.
133. Parisad|sakoti yo attano vir|patÈya parisaÑ d|seti, atidÊgho vÈ
hoti aÒÒesaÑ sÊsappamÈÓanÈbhippadeso, atirasso vÈ
ubhayavÈmanabh|tar|paÑ viya, atikÈÄo vÈ jhÈpitakkhette
______________________________________________________________
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khÈÓuko viya, accodÈto vÈ dadhitakkÈdÊhi pamajjitatambalohavaÓÓo1,
atikiso vÈ mandamaÑsalohito aÔÔhisirÈcammasarÊro viya, atith|lo vÈ
bhÈriyamaÑso mahÈdaro mahÈbh|tasadiso, abhimahantasÊso vÈ pacchiÑ
sÊse katvÈ Ôhito viya, atikhuddakasÊso vÈ sarÊrassa ananur|pena
atikhuddakena sÊsena samannÈgato, kuÔak|ÔasÊso2 vÈ tÈlaphalapiÓÉisadisena
sÊsena samannÈgato, sikharasÊso vÈ uddhaÑ anupubbatanukena sÊsena
samannÈgato, nÈÄisÊso vÈ mahÈveÓupabbasadisena sÊsena samannÈgato,
kappasÊso vÈ pabbhÈrasÊso vÈ cat|su passesu yena kenaci passena onatena
sÊsena samannÈgato, vaÓasÊso vÈ p|tisÊso vÈ kaÓÓikakeso vÈ pÈÓakehi
khÈyitakedÈre sassasadisehi tahiÑ tahiÑ uÔÔhitehi kesehi samannÈgato,
nillomasÊso vÈ th|lathaddhakeso vÈ tÈlahÊrasadisehi kesehi samannÈgato,
jÈtipalitehi paÓÉarakeso vÈ pakatitambakeso vÈ Èdittehi viya kesehi
samannÈgato, ÈvaÔÔasÊso vÈ gunnaÑ sarÊre ÈvaÔÔasadisehi uddhaggehi
kesÈvaÔÔehi samannÈgato, sÊsalomehi saddhiÑ ekÈbaddhabhamukalomo vÈ
jÈlabaddhena viya nalÈÔena samannÈgato.
Sambaddhabhamuko vÈ nillomabhamuko vÈ makkaÔabhamuko vÈ
atimahantakkhi vÈ atikhuddakakkhi vÈ mahiÑsacamme vÈsikoÓena
paharitvÈ katachiddasadisehi akkhÊhi samannÈgato, visamakkhi vÈ ekena
mahantena, ekena khuddakena akkhinÈ samannÈgato, visamacakkalo vÈ
ekena uddhaÑ, ekena adhoti evaÑ visamajÈtehi akkhicakkehi samannÈgato,
kekaro vÈ gambhÊrakkhi vÈ yassa gambhÊre udapÈne udakatÈrakÈ viya
akkhitÈrakÈ paÒÒÈyanti, nikkhantakkhi vÈ yassa kakkaÔasseva akkhitÈrakÈ
nikkhantÈ honti, hatthikaÓÓo vÈ mahantÈhi kaÓÓasakkhalÊhi samannÈgato,
m|sikakaÓÓo vÈ jatukakaÓÓo vÈ khuddakÈhi kaÓÓasakkhalÊhi samannÈgato,
chiddamattakaÓÓo vÈ yassa vinÈ kaÓÓasakkhalÊhi kaÓÓacchiddamattameva
hoti, aviddhakaÓÓo vÈ, yojanajÈtiko pana parisad|sako na hoti, sabhÈvoyeva
hi so tassa. KaÓÓabhagandariko vÈ niccap|tinÈ kaÓÓena samannÈgato,
______________________________________________________________
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kaÓÉakaÓÓo vÈ sadÈ paggharitapubbena kaÓÓena samannÈgato, Ôa~kitakaÓÓo
vÈ1 gobhattanÈÄikÈya aggasadisehi kaÓÓehi samannÈgato, atipi~galakkhi vÈ,
madhupi~galaÑ pana pabbÈjetuÑ vaÔÔati. Nippakhumakkhi vÈ
assupaggharaÓakkhi vÈ pupphitakkhi vÈ akkhipÈkena samannÈgatakkhi vÈ.
AtimahantanÈsiko vÈ atikhuddakanÈsiko vÈ cipiÔanÈsiko vÈ majjhe
appatiÔÔhahitvÈ ekapasse Ôhitava~kanÈsiko vÈ dÊghanÈsiko vÈ
sukatuÓÉasadisÈya jivhÈya lehituÑ sakkuÓeyyÈya nisikÈya samannÈgato,
niccaÑ paggharitasi~ghÈÓikanÈso vÈ, mahÈmukho vÈ yassa
paÔa~gamaÓÉ|kasseva mukhanimittaÑyeva mahantaÑ hoti, mukhaÑ pana
lÈbusadisaÑ atikhuddakaÑ, bhinnamukho vÈ va~kamukho vÈ mahÈ-oÔÔho vÈ
ukkhalimukhavaÔÔisadisehi oÔÔhehi samannÈgato, tanuka-oÔÔho vÈ
bhericammasadisehi dante pidahituÑ asamatthehi oÔÔhehi samannÈgato,
mahÈdharoÔÔho vÈ tanuka-uttaroÔÔho vÈ tanuka-adharoÔÔho vÈ mahÈuttaroÔÔho vÈ oÔÔhachinnako vÈ eÄamukho vÈ uppakkamukho vÈ
sa~khatuÓÉako vÈ bahi setehi anto atirattehi oÔÔhehi samannÈgato,
duggandhakuÓapamukho vÈ, mahÈdanto vÈ aÔÔhakadantasadisehi dantehi
samannÈgato, asuradanto vÈ heÔÔhÈ vÈ upari vÈ bahi nikkhantadanto, yassa
pana sakkÈ hoti oÔÔhehi pidahituÑ, kathentasseva paÒÒÈyati, no
akathentassa, taÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati. P|tidanto vÈ niddanto vÈ
atikhuddakadanto vÈ yassa pana dantantare kalandakadanto viya
sukhumadanto hoti, taÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
MahÈhanuko vÈ gohanusadisena hanunÈ samannÈgato, dÊghahanuko vÈ
cipiÔahanuko vÈ antopaviÔÔhena viya atirassena hanukena samannÈgato,
bhinnahanuko vÈ va~kahanuko vÈ nimmassudÈÔhiko vÈ
bhikkhunÊsadisamukho, dÊghagalo vÈ bakagalasadisena galena samannÈgato,
rassagalo vÈ antopaviÔÔhena viya galena samannÈgato, bhinnagalo vÈ
bhaÔÔha-aÑsak|Ôo vÈ ahattho vÈ ekahattho vÈ atirassahattho vÈ
atidÊghahattho vÈ bhinna-uro vÈ bhinnapiÔÔhi vÈ kacchugatto vÈ kaÓÉugatto
vÈ daddugatto vÈ godhÈgatto vÈ yassa godhÈya viya gattato cuÓÓÈni patanti.
SabbaÒcetaÑ vir|pakaraÓaÑ sandhÈya
______________________________________________________________
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vitthÈritavasena vuttaÑ, vinicchayo panettha paÒcÈbÈdhesu vuttanayena
veditabbo.
BhaÔÔhakaÔiko vÈ mahÈ-Ènisado vÈ uddhanak|Ôasadisehi
ÈnisadamaÑsehi accuggatehi samannÈgato, mahÈ-|ruko vÈ vÈtaÓÉiko vÈ
mahÈjÈÓuko vÈ saÑghaÔÔanajÈÓuko vÈ dÊghaja~gho vÈ yaÔÔhisadisaja~gho,
vikaÔo vÈ sa~ghaÔÔo1 vÈ ubbaddhapiÓÉiko vÈ, so duvidho heÔÔhÈ oruÄhÈhi vÈ
upari ÈruÄhÈhi vÈ mahatÊhi ja~ghapiÓÉikÈhi samannÈgato, mahÈja~gho vÈ
th|laja~ghapiÓÉiko vÈ mahÈpÈdo vÈ mahÈpaÓhi vÈ piÔÔhikapÈdo2 vÈ
pÈdavemajjhato uÔÔhitaja~gho, va~kapÈdo vÈ, so duvidho anto vÈ bahi vÈ
parivattapÈdo, gaÓÔhika~guli vÈ si~giveraphaÓasadisÈhi a~gulÊhi
samannÈgato, andhanakho vÈ kÈÄavaÓÓehi p|tinakhehi samannÈgato,
sabbopi esa parisad|sako. Evar|po parisad|sako na pabbÈjetabbo.
134. KÈÓoti pasannandho vÈ hotu pupphÈdÊhi3 vÈ upahatapasÈdo, dvÊhi
vÈ ekena vÈ akkhinÈ na passati, so na pabbÈjetabbo. MahÈpaccariyaÑ pana
ekakkhikÈÓo “kÈÓo”ti vutto, dvi-akkhikÈÓo andhena sa~gahito. MahÈaÔÔhakathÈyaÑ jaccandho “andho”ti vutto. TasmÈ ubhayampi pariyÈyena
yujjati. KuÓÊti hatthakuÓÊ vÈ pÈdakuÓÊ vÈ a~gulikuÓÊ vÈ, yassa etesu
hatthÈdÊsu yaÑ kiÒji va~kaÑ paÒÒÈyati4. KhaÒjoti natajÈÓuko vÈ
bhinnaja~gho vÈ majjhe saÑkuÔitapÈdattÈ kuÓÔhapÈdako vÈ
piÔÔhipÈdamajjhena ca~kamanto, agge saÑkuÔitapÈdattÈ kuÓÔhapÈdako vÈ
piÔÔhipÈdaggena ca~kamanto, aggapÈdeneva ca~kamanakhaÒjo vÈ paÓhikÈya
ca~kamanakhaÒjo vÈ pÈdassa bÈhirantena ca~kamanakhaÒjo vÈ pÈdassa
abbhantarena ca~kamanakhaÒjo vÈ gopphakÈnaÑ upari bhaggattÈ sakalena
piÔÔhipÈdena ca~kamanakhaÒjo vÈ. Sabbopesa khaÒjoyeva, na pabbÈjetabbo.
Pakkhahatoti yassa eko hattho vÈ pÈdo vÈ addhasarÊraÑ vÈ sukhaÑ na
vahati. ChinniriyÈpathoti pÊÔhasappÊ vuccati. JarÈdubbaloti
______________________________________________________________
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jiÓÓabhÈvena dubbalo attano cÊvararajanÈdikammampi kÈtuÑ asamattho. Yo
pana mahallakopi balavÈ hoti, attÈnaÑ paÔijaggituÑ sakkoti, so
pabbÈjetabbo. Andhoti jaccandho vuccati. M|goti yassa vacÊbhedo na
pavattati, yassapi pavattati, saraÓagamanaÑ pana paripuÓÓaÑ bhÈsituÑ na
sakkoti, tÈdisaÑ mammanampi pabbÈjetuÑ na vaÔÔati. Yo pana
saraÓagamanamattaÑ paripuÓÓaÑ bhÈsituÑ sakkoti, taÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
Badhiroti yo sabbena sabbaÑ na suÓÈti. Yo pana mahÈsaddaÑ suÓÈti, taÑ
pabbÈjetuÑ vaÔÔati. Andham|gÈdayo ubhayadosavasena vuttÈ. YesaÒca
pabbajjÈ paÔikkhittÈ, upasampadÈpi tesaÑ paÔikkhittÈva. Sace pana ne
saÑgho upasampÈdeti, sabbepi s|pasampannÈ, kÈrakasaÑgho pana
ÈcariyupajjhÈyÈ ca Èpattito na muccanti.
135. PaÓÉako ubhatobyaÒjanako theyyasaÑvÈsako titthiyapakkantako
tiracchÈnagato mÈtughÈtako pitughÈtako arahantaghÈtako lohituppÈdako
saÑghabhedako bhikkhunÊd|sakoti ime pana ekÈdasa puggalÈ “paÓÉako
bhikkhave anupasampanno na upasampÈdetabbo, upasampanno
nÈsetabbo”ti1 Èdivacanato atabbÈ, neva nesaÑ pabbajjÈ, na upasampadÈ ca
ruhati, tasmÈ na pabbÈjetabbÈ na upasampÈdetabbÈ, jÈnitvÈ pabbÈjento
upasampÈdento ca dukkaÔaÑ Èpajjati. AjÈnitvÈpi pabbÈjitÈ upasampÈditÈ ca
jÈnitvÈ li~ganÈsanÈya nÈsetabbÈ.
Tattha paÓÉakoti ÈsittapaÓÉako us|yapaÓÉako opakkamikapaÓÉako
pakkhapaÓÉako napuÑsakapaÓÉakoti paÒca paÓÉakÈ. Tesu yassa paresaÑ
a~gajÈtaÑ mukhena gahetvÈ asucinÈ Èsittassa pariÄÈho v|pasammati, ayaÑ
ÈsittapaÓÉako. Yassa paresaÑ ajjhÈcÈraÑ passato us|yÈya uppannÈya
pariÄÈho v|pasammati, ayaÑ us|yapaÓÉako. Yassa upakkamena bÊjÈni
apanÊtÈni, ayaÑ opakkamikapaÓÉako. Ekacco pana akusalavipÈkÈnubhÈvena
kÈÄapakkhe paÓÉako hoti, juÓhapakkhe panassa pariÄÈho v|pasammati, ayaÑ
pakkhapaÓÉako. Yo pana paÔisandhiyaÑyeva abhÈvako uppanno, ayaÑ na
puÑsakapaÓÉako. Tesu
______________________________________________________________
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ÈsittapaÓÉakassa ca us|yapaÓÉakassa ca pabbajjÈ na vÈritÈ, itaresaÑ tiÓÓaÑ
vÈritÈ. “Tesupi pakkhapaÓÉakassa yasmiÑ pakkhe paÓÉako hoti,
tasmiÑyevassa pakkhe pabbajjÈ vÈritÈ”ti KurundiyaÑ vuttaÑ.
136. UbhatobyaÒjanakoti1 itthinimittuppÈdanakammato ca
purisanimittuppÈdanakammato ca ubhatobyaÒjanamassa atthÊti
ubhatobyaÒjanako. So duvidho hoti itthi-ubhatobyaÒjanako purisaubhatobyaÒjanakoti. Tattha itthi-ubhatobyaÒjanakassa itthinimittaÑ pÈkaÔaÑ
hoti, purisanimittaÑ paÔicchannaÑ. Purisa-ubhatobyaÒjanakassa
purisanimittaÑ pÈkaÔaÑ, itthinimittaÑ paÔicchannaÑ. ItthiubhatobyaÒjanakassa itthÊsu purisattaÑ karontassa itthinimittaÑ
paÔicchannaÑ hoti, purisanimittaÑ pÈkaÔaÑ. Purisa-ubhatobyaÒjanakassa
purisÈnaÑ itthibhÈvaÑ upagacchantassa purisanimittaÑ paÔicchannaÑ hoti,
itthinimittaÑ pÈkaÔaÑ hoti. Itthi-ubhatobyaÒjanako sayaÒca gabbhaÑ
gaÓhÈti, paraÒca gaÓhÈpeti, purisa-ubhatobyaÒjanako pana sayaÑ na
gaÓhÈti, paraÑ pana gaÓhÈpetÊti idametesaÑ nÈnÈkaraÓaÑ. Imassa pana
duvidhassapi ubhatobyaÒjanakassa neva pabbajjÈ atthi, na upasampadÈ.
137. TheyyasaÑvÈsakoti tayo theyyasaÑvÈsakÈ li~gatthenako
saÑvÈsatthenako ubhayatthenakoti. Tattha yo sayaÑ pabbajitvÈ vihÈraÑ
gantvÈ na bhikkhuvassÈni gaÓeti, na yathÈvuÉÉhaÑ vandanaÑ sÈdiyati, na
Èsanena paÔibÈhati, na uposathapavÈraÓÈdÊsu sandissati, ayaÑ
li~gamattasseva thenitattÈ li~gatthenako nÈma. Yo pana bhikkh|hi pabbÈjito
sÈmaÓero samÈno videsaÑ gantvÈ “ahaÑ dasavasso vÈ vÊsativasso vÈ”ti
musÈ vatvÈ bhikkhuvassÈni gaÓeti, yathÈvuÉÉhaÑ vandanaÑ sÈdiyati,
Èsanena paÔibÈhati, uposathapavÈraÓÈdÊsu sandissati, ayaÑ
saÑvÈsamattasseva thenitattÈ saÑvÈsatthenako nÈma.
BhikkhuvassagaÓanÈdiko hi sabbopi kiriyabhedo imasmiÑ atthe
“saÑvÈso”ti veditabbo. SikkhaÑ paccakkhÈya “na maÑ koci jÈnÈtÊ”ti puna
evaÑ paÔipajjantepi eseva nayo. Yo pana sayaÑ pabbajitvÈ vihÈraÑ gantvÈ
bhikkhuvassÈni gaÓeti, yathÈvuÉÉhaÑ vandanaÑ sÈdiyati, Èsanena
paÔibÈhati, uposathapavÈraÓÈdÊsu sandissati, ayaÑ li~gassa
______________________________________________________________
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ceva saÑvÈsassa ca thenitattÈ ubhayatthenako nÈma. AyaÑ tividhopi
theyyasaÑvÈsako anupasampanno na upasampÈdetabbo, upasampanno
nÈsetabbo, puna pabbajjaÑ yÈcantopi na pabbÈjetabbo.
138. Ettha ca asammohatthaÑ idaÑ pakiÓÓakaÑ veditabbaÑ–
“RÈjadubbhikkhakantÈra, rogaveribhayena vÈ.
CÊvarÈharaÓatthaÑ vÈ, li~gaÑ ÈdiyatÊdha yo.
SaÑvÈsaÑ nÈdhivÈseti, yÈva so suddhamÈnaso.
TheyyasaÑvÈsako nÈma, tÈva esa na vuccatÊ”ti1.
TatrÈyaÑ vitthÈranayo–idhekaccassa rÈjÈ kuddho hoti, so “evaÑ me
sotthi bhavissatÊ”ti sayameva li~gaÑ gahetvÈ palÈyati. TaÑ disvÈ raÒÒo
Èrocenti, rÈjÈ “sace pabbajito, na taÑ labbhÈ kiÒci kÈtun”ti tasmiÑ kodhaÑ
paÔivineti. So “v|pasantaÑ me rÈjabhayan”ti saÑghamajjhaÑ anosaritvÈva
gihili~gaÑ gahetvÈ Ègato pabbÈjetabbo. AthÈpi “sÈsanaÑ nissÈya mayÈ
jÊvitaÑ laddhaÑ, handa dÈni ahaÑ pabbajÈmÊ”ti uppannasaÑvego teneva
li~gena ÈgantvÈ ÈgantukavattaÑ na sÈdiyati, bhikkh|hi puÔÔho vÈ apuÔÔho vÈ
yathÈbh|tamattÈnaÑ ÈvikatvÈ pabbajjaÑ yÈcati, li~gaÑ apanetvÈ
pabbÈjetabbo. Sace pana so vattaÑ sÈdiyati, pabbajitÈlayaÑ dasseti, sabbaÑ
pubbe vuttaÑ vassagaÓanÈdibhedaÑ vidhiÑ paÔipajjati, ayaÑ na
pabbÈjetabbo.
Idha panekacco dubbhikkhe jÊvituÑ asakkonto sayameva li~gaÑ
gahetvÈ sabbapÈsaÓÉiyabhattÈni bhuÒjanto dubbhikkhe vÊtivatte
saÑghamajjhaÑ anosaritvÈva gihili~gaÑ gahetvÈ Ègatoti sabbaÑ
purimasadisameva.
Aparo mahÈkantÈraÑ nittharitukÈmo hoti, satthavÈho ca pabbajite
gahetvÈ gacchati. So “evaÑ maÑ satthavÈho gahetvÈ gamissatÊ”ti sayameva
li~gaÑ gahetvÈ satthavÈhena saddhiÑ kantÈraÑ nittharitvÈ khemantaÑ
patvÈ saÑghamajjhaÑ anosaritvÈva gihili~gaÑ gahetvÈ Ègatoti sabbaÑ
purimasadisameva.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 299 piÔÔhe.

148

VinayapiÔaka

Aparo rogabhaye uppanne jÊvituÑ asakkonto sayameva li~gaÑ gahetvÈ
sabbapÈsaÓÉiyabhattÈni bhuÒjanto rogabhaye v|pasante saÑghamajjhaÑ
anosaritvÈva gihili~gaÑ gahetvÈ Ègatoti sabbaÑ purimasadisameva.
Aparassa eko veriko kuddho hoti, ghÈtetukÈmo naÑ vicarati. So “evaÑ
me sotthi bhavissatÊ”ti sayameva li~gaÑ gahetvÈ palÈyati. Veriko “kuhiÑ
so”ti pariyesanto “pabbajitvÈ palÈto”ti sutvÈ “sace pabbajito, na taÑ labbhÈ
kiÒci kÈtun”ti tasmiÑ kodhaÑ paÔivineti. So “v|pasantaÑ me veribhayan”ti
saÑghamajjhaÑ anosaritvÈva gihili~gaÑ gahetvÈ Ègatoti sabbaÑ
purimasadisameva.
Aparo ÒÈtikulaÑ gantvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya gihÊ hutvÈ “imÈni
cÊvarÈni idha nassissanti, sacepi imÈni gahetvÈ vihÈraÑ gamissÈmi,
antarÈmagge maÑ ‘coro’ti gahessanti, yann|nÈhaÑ kÈyaparihÈriyÈni katvÈ
gaccheyyan”ti cÊvarÈharaÓatthaÑ nivÈsetvÈ ca pÈrupitvÈ ca vihÈraÑ
gacchati. TaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ sÈmaÓerÈ ca daharÈ ca
abbhugacchanti, vattaÑ dassenti. So na sÈdiyati, yathÈbh|tamattÈnaÑ
Èvikaroti. Sace bhikkh| “na dÈni mayaÑ taÑ muÒcissÈmÈ”ti balakkÈrena
pabbÈjetukÈmÈ honti, kÈsÈyÈni apanetvÈ puna pabbÈjetabbo. Sace pana
“nayime maÑ hÊnÈyÈvattabhÈvaÑ jÈnantÊ”ti taÑyeva bhikkhubhÈvaÑ
paÔijÈnitvÈ sabbaÑ pubbe vuttaÑ vassagaÓanÈdibhedaÑ vidhiÑ paÔipajjati,
ayaÑ na pabbÈjetabbo.
Aparo mahÈsÈmaÓero ÒÈtikulaÑ gantvÈ uppabbajitvÈ
kammantÈnuÔÔhÈnena ubbÈÄho puna “dÈni ahaÑ sÈmaÓero bhavissÈmi,
theropi me uppabbajitabhÈvaÑ na jÈnÈtÊ”ti tadeva pattacÊvaraÑ ÈdÈya
vihÈraÑ gacchati1, tamatthaÑ bhikkh|naÑ na Èroceti, sÈmaÓerassa
paÔijÈnÈti, ayaÑ theyyasaÑvÈsakoyeva, pabbajjaÑ na labhati. Sacepissa
li~gaggahaÓakÈle evaÑ hoti “nÈhaÑ kassaci ÈrocessÈmÊ”ti vihÈraÒca gato
Èroceti, gahaÓeneva theyyasaÑvÈsako. AthÈpissa gahaÓakÈle
“ÈcikkhissÈmÊ”ti cittaÑ uppannaÑ hoti, vihÈraÒca gantvÈ “kuhiÑ tvaÑ
Èvuso gato”ti vutthÈ “na dÈni maÑ ime jÈnantÊ”ti
______________________________________________________________
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vaÒcetvÈ nÈcikkhati, “nÈcikkhissÈmÊ”ti saha dhuranikkhepena ayampi
theyyasaÑvÈsakova. Sace panassa gahaÓakÈlepi “ÈcikkhissÈmÊ”ti hoti,
vihÈraÑ gantvÈpi Ècikkhissa, ayaÑ puna pabbajjaÑ labhati.
Aparo daharasÈmaÓero mahantÈ vÈ pana abyatto. So purimanayeneva
uppabbajitvÈ ghare vacchakagorakkhaÓÈdÊni kammÈnikÈtuÑ na icchati.
TamenaÑ ÒÈtakÈ tÈniyeva kÈsÈyÈni acchÈdetvÈ thÈlakaÑ vÈ pattaÑ hatthe
datvÈ “gaccha, samaÓova hohÊ”ti gharÈ nÊharanti. So vihÈraÑ gacchati, neva
naÑ bhikkh| jÈnanti “ayaÑ uppabbajitvÈ puna sayameva pabbajito”ti, nÈpi
sayaÑ jÈnÈti “yo evaÑ pabbajati, so theyyasaÑvÈsako nÈma hotÊ”ti. Sace
pana taÑ paripuÓÓavassaÑ upasampÈdenti, s|pasampanno. Sace pana
anupasampannakÈleyeva vinayavinicchaye vattamÈne suÓÈti “yo evaÑ
pabbajati, so theyyasaÑvÈsako nÈma hotÊ”ti, tena “mayÈ evaÑ katan”ti
bhikkh|naÑ ÈcikkhitabbaÑ. EvaÑ puna pabbajjaÑ labhati. Sace pana “dÈni
na maÑ koci jÈnÈtÊ”ti nÈroceti, dhuraÑ nikkhittamatteyeva
theyyasaÑvÈsako.
Bhikkhu sikkhaÑ paccakkhÈya li~gaÑ anapanetvÈ dussÊlakammaÑ
katvÈ vÈ akatvÈ vÈ puna sabbaÑ pubbe vuttaÑ vassagaÓanÈdibhedaÑ
vidhiÑ paÔipajjati, theyyasaÑvÈsako hoti, sikkhaÑ appaccakkhÈya sali~ge
Ôhito methunaÑ paÔisevitvÈ vassagaÓanÈdibhedaÑ vidhiÑ Èpajjanto
theyyasaÑvÈsako na hoti, pabbajjÈmattaÑ labhati. AndhakaÔÔhakathÈyaÑ
pana “eso theyyasaÑvÈsako”ti vuttaÑ, taÑ na gahetabbaÑ.
Eko bhikkhu kÈsÈye sa-ussÈhova odÈtaÑ nivÈsetvÈ methunaÑ
paÔisevitvÈ puna kÈsÈyÈni nivÈsetvÈ vassagaÓanÈdibhedaÑ vidhiÑ Èpajjati,
ayampi theyyasaÑvÈsako na hoti, pabbajjÈmattaÑ labhati. Sace pana kÈsÈye
thuraÑ nikkhipitvÈ odÈtaÑ nivÈsetvÈ methunaÑ paÔisevitvÈ puna kÈsÈyÈni
nivÈsetvÈ vassagaÓanÈdibhedaÑ vidhiÑ Èpajjati, theyyasaÑvÈsako hoti.
SÈmaÓero sali~ge Ôhito methunÈdi-assamaÓakaraÓadhammaÑ
ÈpajjitvÈpitheyyasaÑvÈsako na hoti. Sacepi kÈsÈye sa-ussÈhova kÈsÈyÈni
apanetvÈ methunaÑ paÔisevitvÈ puna kÈsÈyÈni nivÈseti, neva
theyyasaÑvÈsako hoti. Sace pana kÈsaye dhuraÑ nikkhipitvÈ naggo vÈ
odÈtavattho
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vÈ methunasevanÈdÊhi assamaÓo hutvÈ kÈsÈyaÑ nivÈseti, theyyasaÑvÈsako
hoti.
Sace gihibhÈvaÑ patthayamÈno kÈsÈyaÑ ovaÔÔikaÑ katvÈ aÒÒena vÈ
ÈkÈrena gihinivÈsanena nivÈseti “sobhati nu kho me gihili~gaÑ, na
sobhatÊ”ti vÊmaÑsanatthaÑ, rakkhati tÈva. “SobhatÊ”ti sampaÔicchitvÈ pana
puna li~gaÑ sÈdiyanto theyyasaÑvÈsako hoti. OdÈtaÑ nivÈsetvÈ
vÊmaÑsanasampaÔicchanesupi eseva nayo. Sace pana nivatthakÈsavassa
upari odÈtaÑ nivÈsetvÈ vÊmaÑsati vÈ sampaÔicchati vÈ, rakkhatiyeva.
BhikkhuniyÈpi eseva nayo. SÈpi gihibhÈvaÑ patthayamÈnÈ sace kÈsÈyaÑ
gihinivÈsanaÑ nivÈseti “sobhati nu kho me gihili~gaÑ, na sobhatÊ”ti
vÊmaÑsanatthaÑ, rakkhatiyeva. Sace “sobhatÊ”ti sampaÔicchati, na rakkhati.
OdÈtaÑ nivÈsetvÈ vÊmaÑsanasampaÔicchanesupi eseva nayo.
NivatthakÈsÈyassa pana upari odÈtaÑ nivÈsetvÈ vÊmaÑsatu vÈ
sampaÔicchatu vÈ, rakkhatiyeva.
Sace koci vuÉÉhapabbajito vassÈni agaÓetvÈ PÈÄiyampi aÔÔhatvÈ
ekapassena gantvÈ mahÈpeÄÈdÊsu kaÔacchunÈ ukkhitte bhattapiÓÉe pattaÑ
upanÈmetvÈ seno viya maÑsapesiÑ gahetvÈ gacchati, theyyasaÑvÈsako na
hoti, bhikkhuvassÈni pana gaÓetvÈ gaÓhanto theyyasaÑvÈsako hoti. SayaÑ
sÈmaÓerova sÈmaÓerapaÔipÈÔiyÈ k|ÔavassÈni gaÓetvÈ gaÓhanto
theyyasaÑvÈsako na hoti. Bhikkhu bhikkhupaÔipÈÔiyÈ k|ÔavassÈni gaÓetvÈ
gaÓhanto bhaÓÉagghena kÈretabbo.
139. Titthiyapakkantakoti titthiyesu pakkanto paviÔÔhoti
titthiyapakkantako, sopi na pabbÈjetabbo. TatrÈyaÑ vinicchayo–
upasampanno bhikkhu “titthiyo bhavissÈmÊ”ti sali~geneva tesaÑ upassayaÑ
gacchati, padavÈre padavÈre dukkaÔaÑ, tesaÑ li~ge Èdinnamatte
titthiyapakkantako hoti. Yopi sayameva “titthiyo bhavissan”ti kusacÊrÈdÊni
nivÈseti, titthiyapakkantako hotiyeva. Yo pana naggo nahÈyanto attÈnaÑ
oloketvÈ “sobhati me ÈjÊvakabhÈvo, ÈjÊvako bhavissan”ti kÈsÈyÈni anÈdÈya
naggo
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ÈjÊvakÈnaÑ upassayaÑ gacchati, padavÈre padavÈre dukkaÔaÑ. Sace panassa
antarÈmagge hirottappaÑ uppajjati, dukkaÔÈni desetvÈ muccati. TesaÑ
upassayaÑ gantvÈpi tehi vÈ ovadito attanÈ vÈ “imesaÑ pabbajjÈ atidukkhÈ”ti
disvÈ nivattantopi muccatiyeva. Sace pana “kiÑ tumhÈkaÑ pabbajjÈya
ukkaÔÔhan”ti pucchitvÈ “kesamassuluÒcanÈdÊnÊ”ti vutto ekakesampi
luÒcÈpeti, ukkuÔikappadhÈnÈdÊni vÈ vattÈni Èdiyati, morapiÒchÈdÊni vÈ
nivÈseti, tesaÑ li~gaÑ gaÓhÈti, “ayaÑ pabbajjÈ seÔÔhÈ”ti seÔÔhabhÈvaÑ vÈ
upagacchati, na muccati, titthiyapakkantako hoti. Sace pana “sobhati nu kho
me titthiyapabbajjÈ, nanu kho sobhatÊ”ti vÊmaÑsanatthaÑ kusacÊrÈdÊni vÈ
nivÈseti, jaÔaÑ vÈ bandhati, khÈrikÈjaÑ vÈ Èdiyati, yÈva na sampaÔicchati
laddhiÑ, tÈva rakkhati1, sampaÔicchitamatte titthiyapakkantako hoti.
AcchinnacÊvaro pana kusacÊrÈdÊni nivÈsento rÈjabhayÈdÊhi vÈ titthiyali~gaÑ
gaÓhanto laddhiyÈ abhÈvena neva titthiyapakkantako hoti. “AyaÒca
titthiyapakkantako nÈma upasampannabhikkhunÈ kathito, tasmÈ sÈmaÓero
sali~gena titthiyÈyatanaÑ gatopi puna pabbajjaÒca upasampadaÒca labhatÊ”ti
KurundiyaÑ vuttaÑ. Purimo pana theyyasaÑvÈsako anupasampannena
kathito, tasmÈ upasampanno k|ÔavassaÑ gaÓentopi assamaÓo na hoti. Li~ge
sa-ussÈho pÈrÈjikaÑ ÈpajjitvÈ bhikkhuvassÈdÊni gaÓhantopi
theyyasaÑvÈsako na hoti.
140. TiracchÈnagatoti nÈgo vÈ hotu supaÓÓamÈÓavakÈdÊnaÑ vÈ
aÒÒataro antamaso sakkaÑ devarÈjÈnaÑ upÈdÈya yo koci amanussajÈtiyo,
sabbova imasmiÑ atthe “tiracchÈnagato”ti veditabbo. So ca neva
upasampÈdetabbo na pabbÈjetabbo, upasampannopi nÈsetabbo.
141. MÈtughÈtakÈdÊsu pana yena manussitthibh|tÈ janikÈ mÈtÈ sayampi
manussajÈtikeneva satÈ saÒcicca jÊvitÈ voropitÈ, ayaÑ Ènantariyena
mÈtughÈtakakammena mÈtughÈtako. Etassa pabbajjÈ ca upasampadÈ ca
paÔikkhittÈ. Yena pana manussitthibh|tÈpi ajanikÈ posÈvanikÈ mÈtÈ vÈ
c|ÄamÈtÈ vÈ janikÈpi vÈ na manussitthibh|tÈ
______________________________________________________________
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mÈtÈ ghÈtitÈ, tassa pabbajjÈ na vÈritÈ, na ca Ènantariko hoti. Yena sayaÑ
tiracchÈnabh|tena manussitthibh|tÈ mÈtÈ ghÈtitÈ, sopi Ènantariko na hoti,
tiracchÈnagatattÈ panassa pabbajjÈ paÔikkhittÈ. PitughÈtakepi eseva nayo.
Sacepi hi vesiyÈ putto hoti, “ayaÑ me pitÈ”ti na jÈnÈti, yassa sambhavena
nibbatto, so ce anena ghÈtito, pitughÈtakotveva sa~khyaÑ gacchati,
ÈnantariyaÒca phusati.
ArahantaghÈtakopi manussa-arahantavaseneva veditabbo.
ManussajÈtiyaÒhi antamaso apabbajitampi khÊÓÈsavaÑ dÈrakaÑ vÈ dÈrikaÑ
vÈ saÒcicca jÊvitÈ voropento arahantaghÈtakova hoti, ÈnantariyaÒca phusati,
pabbajjÈ cassa vÈritÈ. AmanussajÈtikaÑ pana arahantaÑ manussajÈtikaÑ vÈ
avasesaÑ ariyapuggalaÑ ghÈtetvÈ Ènantariko na hoti, pabbajjÈpissa na
vÈritÈ, kammaÑ pana balavaÑ hoti. TiracchÈno manussa-arahantampi
ghÈtetvÈ Ènantariko na hoti, kammaÑ pana bhÈriyanti ayamettha
vinicchayo.
Yo pana Devadatto viya duÔÔhacittena vadhakacittena TathÈgatassa
jÊvamÈnakasarÊre khuddakamakkhikÈya pivanamattampi lohitaÑ uppÈdeti,
ayaÑ lohituppÈdako nÈma. Etassa pabbajjÈ ca upasampadÈ ca vÈritÈ. Yo
pana rogav|pasamatthaÑ JÊvako viya satthena phÈletvÈ p|timaÑsalohitaÑ
haritvÈ phÈsukaÑ karoti, bahuÑ so puÒÒaÑ pasavatÊti.
Yo Devadatto viya sÈsanaÑ uddhammaÑ ubbinayaÑ katvÈ catunnaÑ
kammÈnaÑ aÒÒataravasena saÑghaÑ bhindati, ayaÑ saÑghabhedako nÈma.
Etassa pabbajjÈ ca upasampadÈ ca vÈritÈ.
Yo pana pakatattaÑ bhikkhuniÑ tiÓÓaÑ maggÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ
d|seti, ayaÑ bhikkhunÊd|sako nÈma. Etassa pabbajjÈ ca upasampadÈ ca
vÈritÈ. Yo pana kÈyasaÑsaggena sÊlavinÈsaÑ pÈpeti, tassa pabbajjÈ ca
upasampadÈ ca na vÈritÈ. BalakkÈrena odÈtavatthavasanaÑ katvÈ
anicchamÈnaÑyeva d|sentopi bhikkhunÊd|sakoyeva, balakkÈrena pana
odÈtavatthavasanaÑ katvÈ icchamÈnaÑ d|sento bhikkhunÊd|sako na hoti.
KasmÈ? YasmÈ gihibhÈve sampaÔicchitamatteyeva sÈ abhikkhunÊ hoti.
SakiÑ sÊlavipannaÑ
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pacchÈ d|sento sikkhamÈnasÈmaÓerÊsu ca vippaÔipajjanto neva
bhikkhunÊd|sako hoti, pabbajjampi upasampadampi labhati. Iti ime ekÈdasa
abhabbapuggalÈ veditabbÈ.
142. navÊsativassassa pana upasampadÈyeva paÔikkhittÈ, na pabbajjÈ,
tasmÈ paÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈya paripuÓÓavÊsativasso upasampÈdetabbo.
GabbhavÊsopi hi paripuÓÓavÊsativassotveva sa~khyaÑ gacchati. YathÈha
BhagavÈ–
“YaÑ bhikkhave mÈtukucchismiÑ paÔhamaÑ cittaÑ uppannaÑ,
paÔhamaÑ viÒÒÈÓaÑ pÈtubh|taÑ, tadupÈdÈya sÈvassa jÈti. AnujÈnÈmi
bhikkhave gabbhavÊsaÑ upasampÈdetun”ti1.
Tattha2 yo dvÈdasa mÈse mÈtukucchismiÑ vasitvÈ mahÈpavÈraÓÈya
jÈto, so tato paÔÔhÈya yÈva ek|navÊsatime vasse mahÈpavÈraÓÈ, taÑ
atikkamitvÈ pÈÔipade upasampÈdetabbo. EtenupÈyena hÈyanavaÉÉhanaÑ
veditabbaÑ. PorÈÓakattherÈ pana ek|navÊsativassaÑ sÈmaÓeraÑ
nikkhamanÊyapuÓÓamÈsiÑ atikkamma pÈÔipadadivase upasampÈdenti.
KasmÈ? EkasmiÑ vasse cha cÈtuddasika-uposathÈ honti, iti vÊsatiyÈ vassesu
cattÈro mÈsÈ parihÈyanti, rÈjÈno tatiye tatiye vasse vassaÑ ukkaÉÉhanti, iti
aÔÔhÈrasavassesu cha mÈsÈ vaÉÉhanti, tato uposathavasena parihÊne cattÈro
mÈse apanetvÈ dve mÈsÈ avasesÈ honti, te dve mÈse gahetvÈ vÊsati vassÈni
paripuÓÓÈni hontÊti nikka~khÈ hutvÈ nikkhamanÊyapuÓÓamÈsiÑ atikkamma
pÈÔipade upasampÈdenti.
Ettha pana yo pavÈretvÈ vÊsativasso bhavissati, taÑ sandhÈya
“ek|navÊsativassan”ti vuttaÑ. TasmÈ yo mÈtukucchismiÑ dvÈdasa mÈse
vasi, so ekavÊsativasso hoti. Yo satta mÈse vasi, so
sattamÈsÈdhikavÊsativasso. ChamÈsajÈto pana na jÊvati, |navÊsativassaÑ
pana “paripuÓÓavÊsativasso”ti saÒÒÈya upasampÈdentassa anÈpatti, puggalo
pana anupasampannova hoti. Sace pana so dasavassaccayena aÒÒaÑ
upasampÈdeti, taÒce muÒcitvÈ gaÓo p|rati, s|pasampanno.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 129 piÔÔhe.
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sopi ca yÈva na jÈnÈti, tÈvassa neva saggantarÈyo na mokkhantarÈyo, ÒatvÈ
pana puna upasampajjitabbaÑ.
143. Iti imehi pabbajjÈdosehi virahitopi “na bhikkhave ananuÒÒÈto
mÈtÈpit|hi putto pabbÈjetabbo”ti1 vacanato mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈto na
pabbÈjetabbo. Tattha2 mÈtÈpit|hÊti janake sandhÈya vuttaÑ. Sace dvepi
atthi, dvepi ÈpucchitabbÈ. Sace pitÈ mato hoti mÈtÈ vÈ, yo jÊvati, so Èpucchi
tabbo, pabbajitÈpi ÈpucchitabbÈva. Œpucchantena sayaÑ vÈ gantvÈ
ÈpucchitabbaÑ, aÒÒo vÈ pesetabbo. So eva vÈ pesetabbo “gaccha mÈtÈpitaro
ÈpucchitvÈ ehÊ”ti. Sace “anuÒÒÈtomhÊ”ti vadati, saddahantena pabbÈjetabbo.
PitÈ sayaÑ pabbajito puttampi pabbÈjetukÈmo hoti, mÈtaraÑ ÈpucchitvÈ
pabbÈjetu. MÈtÈ vÈ dhÊtaraÑ pabbÈjetukÈmÈ pitaraÑ ÈpucchitvÈva
pabbÈjetu. PitÈ puttadÈrena anatthiko palÈyi, mÈtÈ “imaÑ pabbajethÈ”ti
puttaÑ bhikkh|naÑ deti, “pitÈssa kuhin”ti vutte “cittakeÄiÑ kÊÄituÑ palÈto”ti
vadati, taÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati. MÈtÈ kenaci purisena saddhiÑ palÈtÈ hoti,
pitÈ pana “pabbÈjethÈ”ti vadati, etthÈpi eseva nayo. PitÈ vippavuttho hoti,
mÈtÈ puttaÑ “pabbÈjethÈ”ti anujÈnÈti, “pitÈssa kuhin”ti vutte “kiÑ
tumhÈkaÑ pitarÈ, ahaÑ jÈnissÈmÊ”ti vadati, pabbÈjetuÑ vaÔÔatÊti
KurundiyaÑ vuttaÑ.
MÈtÈpitaro matÈ, dÈrako c|ÄamÈtÈdÊnaÑ santike saÑvaddho, tasmiÑ
pabbÈjiyamÈne ÒÈtakÈ kalahaÑ vÈ karonti khiyyanti vÈ, tasmÈ
vivÈdupacchedanatthaÑ ÈpucchitvÈ pabbÈjetabbo, anÈpucchitvÈ
pabbÈjentassa pana Èpatti natthi. DaharakÈle gahetvÈ posakÈ mÈtÈpitaro
nÈma honti, tesupi eseva nayo. Putto attÈnaÑ nissÈya jÊvati, na mÈtÈpitaro.
Sacepi rÈjÈ hoti, ÈpucchitvÈva pabbÈjetabbo. MÈtÈpit|hi anuÒÒÈto pabbajitvÈ
puna vibbhamati, sacepi satakkhattuÑ pabbajitvÈ vibbhamati, ÈgatÈgatakÈle
punappunaÑ ÈpucchitvÈva pabbÈjetabbo. Sacepi evaÑ vadanti “ayaÑ
vibbhamitvÈ gehaÑ Ègato, amhÈkaÑ kammaÑ na karoti, pabbajitvÈ
tumhÈkaÑ vattaÑ na p|reti, natthi imassa
______________________________________________________________
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ÈpucchanakiccaÑ, ÈgatÈgataÑ naÑ pabbÈjeyyÈthÈ”ti, evaÑ nissaÔÔhaÑ puna
anÈpucchÈpi pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
Yopi daharakÈleyeva “ayaÑ tumhÈkaÑ dinno, yadÈ icchatha, tadÈ
pabbÈjeyyÈthÈ”ti evaÑ dinno hoti, sopi ÈgatÈgato puna anÈpucchitvÈva
pabbÈjetabbo. YaÑ pana daharakÈleyeva “imaÑ bhante pabbÈjeyyÈthÈ”ti
anujÈnitvÈ pacchÈ vuÉÉhippattakÈle nÈnujÈnanti, ayaÑ na anÈpucchÈ
pabbÈjetabbo. Eko mÈtÈpit|hi saddhiÑ bhaÓÉitvÈ “pabbÈjetha man”ti
Ègacchati, “ÈpucchitvÈ ehÊ”ti ca vutto “nÈhaÑ gacchÈmi, sace maÑ na
pabbÈjetha, vihÈraÑ vÈ jhÈpemi, satthena vÈ tumhe paharÈmi, tumhÈkaÑ
ÒÈtakÈnaÑ vÈ upaÔÔhÈkÈnaÑ vÈ ÈrÈmacchedanÈdÊhi anatthaÑ uppÈdemi,
rukkhÈ vÈ patitvÈ marÈmi, coramajjhaÑ vÈ pavisÈmi, desantaraÑ vÈ
gacchÈmÊ”ti vadati, taÑ tasseva1 rakkhaÓatthÈya pabbÈjetuÑ vaÔÔati. Sace
panassa mÈtÈpitaro ÈgantvÈ “kasmÈ amhÈkaÑ puttaÑ pabbÈjayitthÈ”ti
vadanti, tesaÑ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “rakkhaÓatthÈya naÑ pabbÈjayimha,
paÒÒÈyatha tumhe puttenÈ”ti vattabbÈ. “RukkhÈ patissÈmÊ”ti abhiruhitvÈ
pana hatthapÈde muÒcantaÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔatiyeva.
Eko videsaÑ gantvÈ pabbajjaÑ yÈcati, ÈpucchitvÈ ce gato,
pabbÈjetabbo. No ce, daharabhikkhuÑ pesetvÈ ÈpucchÈpetvÈ pabbÈjetabbo.
Atid|raÒce hoti, pabbÈjetvÈpi bhikkh|hi saddhiÑ pesetvÈ dassetuÑ vaÔÔati.
KurundiyaÑ pana vuttaÑ “sace d|raÑ hoti, maggo ca mahÈkantÈro, ‘gantvÈ
ÈpucchissÈmÊ’ti pabbÈjetuÑ vaÔÔatÊ”ti. Sace pana mÈtÈpit|naÑ bah| puttÈ
honti, evaÑ ca vadanti “bhante etesaÑ dÈrakÈnaÑ yaÑ icchatha, taÑ
pabbÈjeyyÈthÈ”ti, dÈrake vÊmaÑsitvÈ yaÑ icchati, so pabbÈjetabbo. Sacepi
sakalena kulena vÈ gÈmena vÈ anuÒÒÈto hoti “bhante imasmiÑ kule vÈ
gÈme vÈ yaÑ icchatha, taÑ pabbÈjeyyÈthÈ”ti, yaÑ icchati, so
pabbÈjetabboti.
144. EvaÑ2 pabbajjÈdosavirahitaÑ mÈtÈpit|hi anuÒÒÈtaÑ
pabbÈjentenapi ca sace acchinnakeso hoti, ekasÊmÈyaÒca aÒÒepi
______________________________________________________________
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bhikkh| atthi, kesacchedanatthÈya bhaÓÉukammaÑ ÈpucchitabbaÑ.
TatrÈyaÑ Èpucchanavidhi1–sÊmÈpariyÈpanne bhikkh| sannipÈtetvÈ
pabbajjÈpekkhaÑ tattha netvÈ “saÑghaÑ bhante imassa dÈrakassa
bhaÓÉukammaÑ ÈpucchÈmÊ”ti tikkhattuÑ vÈ dvikkhattuÑ vÈ sakiÑ vÈ
vattabbaÑ. Ettha ca “imassa dÈrakassa bhaÓÉukammaÑ ÈpucchÈmÊ”tipi
“imassa samaÓakaraÓaÑ ÈpucchÈmÊ”tipi “ayaÑ samaÓo hotukÈmo”tipi
“ayaÑ pabbajitukÈmo”tipi vattuÑ vaÔÔatiyeva. Sace sabhÈgaÔÔhÈnaÑ hoti,
dasa vÈ vÊsati vÈ tiÑsaÑ vÈ bhikkh| vasantÊti paricchedo paÒÒÈyati, tesaÑ
ÔhitokÈsaÑ vÈ nisinnokÈsaÑ vÈ gantvÈpi purimanayeneva ÈpucchitabbaÑ.
PabbajjÈpekkhaÑ vinÈva daharabhikkh| vÈ sÈmaÓere vÈ pesetvÈpi “eko
bhante pabbajjÈpekkho atthi, tassa bhaÓÉukammaÑ ÈpucchÈmÈ”ti-ÈdinÈ
nayena ÈpucchÈpetuÑ vaÔÔati. Sace keci bhikkh| senÈsanaÑ vÈ gumbÈdÊni
vÈ pavisitvÈ niddÈyanti vÈ samaÓadhammaÑ vÈ karonti, ÈpucchakÈ ca
pariyesantÈpi adisvÈ “sabbe ÈpucchitÈ amhehÊ”ti saÒÒino honti, pabbajjÈ
nÈma lahukakammaÑ, tasmÈ pabbajito supabbajito, pabbÈjentassapi
anÈpatti.
Sace pana vihÈro mahÈ hoti anekabhikkhusahassÈvÈso, sabbe bhikkh|
sannipÈtÈpetumpi dukkaraÑ, pageva paÔipÈÔiyÈ ÈpucchituÑ, khaÓÉasÊmÈya
vÈ ÔhatvÈ nadÊsamuddÈdÊni vÈ gantvÈ pabbÈjetabbo. Yo pana navamuÓÉo vÈ
hoti vibbhantako vÈ nigaÓÔhÈdÊsu aÒÒataro vÈ dva~gulakeso vÈ
|nadva~gulakeso vÈ, tassa kesacchedanakiccaÑ natthi, tasmÈ
bhaÓÉukammaÑ anÈpucchitvÈpi tÈdisaÑ pabbÈjetuÑ vaÔÔati.
Dva~gulÈtirittakeso pana yo hoti antamaso ekasikhÈmattadharopi, so
bhaÓÉukammaÑ ÈpucchitvÈva pabbÈjetabbo.
145. EvaÑ ÈpucchitvÈ pabbÈjentena ca paripuÓÓapattacÊvarova
pabbÈjetabbo. Sace tassa natthi, yÈcitakenapi pattacÊvarena pabbÈjetuÑ
vaÔÔati, sabhÈgaÔÔhÈne vissÈsena gahetvÈpi pabbÈjetuÑ vaÔÔati. Sace2 pana
apakkaÑ pattaÑ cÊvar|pagÈni ca vatthÈni gahetvÈ Ègato hoti, yÈva patto
paccati, cÊvarÈni ca karÊyanti, tÈva vihÈre vasantassa anÈmaÔÔhapiÓÉapÈtaÑ
dÈtuÑ vaÔÔati, thÈlakesu bhuÒjituÑ vaÔÔati. PurebhattaÑ
______________________________________________________________
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sÈmaÓerabhÈgasamako ÈmisabhÈgo dÈtuÑ vaÔÔati, senÈsanaggÈho pana
salÈkabhatta-uddesabhattanimantanÈdÊni ca na vaÔÔanti. PacchÈbhattampi
sÈmaÓerabhÈgasamo telataÓÉulamadhuphÈÓitÈdibhesajjabhÈgo vaÔÔati. Sace
gilÈno hoti, bhesajjamassa kÈtuÑ vaÔÔati, sÈmaÓerassa viya sabbaÑ
paÔijagganakammaÑ. UpasampadÈpekkhaÑ pana yÈcitakena pattacÊvarena
upasampÈdetuÑ na vaÔÔati. “Na bhikkhave yÈcitakena pattacÊvarena
upasampÈdetabbo, yo upasampÈdeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vuttaÑ. TasmÈ
so paripuÓÓapattacÊvaroyeva upasampÈdetabbo. Sace tassa natthi,
ÈcariyupajjhÈyÈ cassa dÈtukÈmÈ honti, aÒÒe vÈ bhikkh| nirapekkhehi
nissajjitvÈ adhiÔÔhÈnupagaÑ pattacÊvaraÑ dÈtabbaÑ. YÈcitakena pana
pattena vÈ cÊvarena vÈ upasampÈdentasseva Èpatti hoti, kammaÑ pana na
kuppati.
146. ParipuÓÓapattacÊvaraÑ pabbÈjentenapi sace okÈso hoti, sayaÑ
pabbÈjetabbo. Sace uddesaparipucchÈdÊhi byÈvaÔo hoti, okÈsaÑ na labhati,
eko daharabhikkhu vattabbo “etaÑ pabbÈjehÊ”ti. Avuttopi ce daharabhikkhu
upajjhÈyaÑ uddissa pabbÈjeti, vaÔÔati. Sace daharabhikkhu natthi,
sÈmaÓeropi vattabbo “etaÑ khaÓÉasÊmaÑ netvÈ pabbÈjetvÈ kÈsÈyÈni
acchÈdetvÈ ehÊ”ti. SaraÓÈni pana sayaÑ dÈtabbÈni. EvaÑ bhikkhunÈva
pabbÈjito hoti. PurisaÒhi bhikkhuto aÒÒo pabbÈjetuÑ na labhati,
mÈtugÈmaÑ bhikkhunÊto aÒÒo, sÈmaÓero pana sÈmaÓerÊ3 vÈ ÈÓattiyÈ
kÈsÈyÈni dÈtuÑ labhanti, kesoropanaÑ yena kenaci kataÑ sukataÑ.
Sace pana bhabbar|po hoti sahetuko ÒÈto yasassÊ kulaputto, okÈsaÑ
katvÈpi sayameva pabbÈjetabbo, “mattikÈmuÔÔhiÑ gahetvÈ nahÈyitvÈ
ÈgacchÈhÊ”ti ca na pana vissajjetabbo. PabbajitukÈmÈnaÒhi paÔhamaÑ
balava-ussÈho hoti, pacchÈ pana kÈsÈyÈni ca kesaharaÓasatthakaÒca disvÈ
utrasanti, ettoyeva palÈyanti, tasmÈ sayameva nahÈnatitthaÑ netvÈ sace
nÈtidaharo, “nahÈhÊ”ti vattabbo, kesÈ panassa sayameva mattikaÑ gahetvÈ
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dhovitabbÈ. DaharakumÈrako pana sayaÑ udakaÑ otaritvÈ gomayamattikÈhi
ghaÑsitvÈ nahÈpetabbo. Sacepissa kacchu vÈ piÄakÈ vÈ honti, yathÈ mÈtÈ
puttaÑ na jigucchati, evamevaÑ ajigucchantena sÈdhukaÑ hatthapÈdato ca
sÊsato ca paÔÔhÈya ghaÑsitvÈ ghaÑsitvÈ nahÈpetabbo. KasmÈ? Ettakena hi
upakÈrena kulaputtÈ ÈcariyupajjhÈyesu ca sÈsane ca balavasinehÈ
tibbagÈravÈ anivattidhammÈ honti, uppannaÑ anabhiratiÑ vinodetvÈ
therabhÈvaÑ pÈpuÓanti, kataÒÒukatavedino honti.
EvaÑ nahÈpanakÈle pana kesamassuÑ oropanakÈle vÈ “tvaÑ ÒÈto
yasassÊ, idÈni mayaÑ taÑ nissÈya paccayehi na kilamissÈmÈ”ti na vattabbo,
aÒÒÈpi aniyyÈnikakathÈ na vattabbÈ, atha khvassa “Èvuso suÔÔhu upadhÈrehi,
satiÑ upaÔÔhÈpehÊ”ti vatvÈ tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitabbaÑ.
Œcikkhantena ca vaÓÓasaÓÔhÈnagandhÈsayokÈsavasena
asucijegucchapaÔikk|labhÈvaÑ nijjÊvanissattabhÈvaÑ vÈ pÈkaÔaÑ karontena
ÈcikkhitabbaÑ. Sace hi so pubbe madditasa~khÈro hoti bhÈvitabhÈvano
kaÓÔakavedhÈpekkho viya paripakkagaÓÉo s|riyuggamanÈpekkhaÑ viya ca
pariÓatapadumaÑ, athassa Èraddhamatte kammaÔÔhÈnaÑ manasikÈre
indÈsani viya pabbate kilesapabbate cuÓÓayamÈnaÑyeva ÒÈÓaÑ pavattati,
khuraggeyeva arahattaÑ pÈpuÓÈti. Ye hi keci khuragge arahattaÑ pattÈ,
sabbe te evar|paÑ savanaÑ labhitvÈ kalyÈÓamittena Ècariyena dinnanayaÑ
nissÈya, no anissÈya. TasmÈssa Èditova evar|pÊ kathÈ kathetabbÈti.
Kesesu pana oropitesu haliddicuÓÓena vÈ gandhacuÓÓena vÈ sÊsaÒca
sarÊraÒca ubbaÔÔetvÈ gihigandhaÑ apanetvÈ kÈsÈyÈni tikkhattuÑ vÈ
dvikkhattuÑ vÈ sakiÑ vÈ paÔiggÈhÈpetabbo.1 AthÈpissa hatthe adatvÈ
Ècariyo vÈ upajjhÈyo vÈ sayameva acchÈdeti, vaÔÔati. Sace aÒÒaÑ daharaÑ
vÈ sÈmaÓeraÑ vÈ upÈsakaÑ vÈ ÈÓÈpeti “Èvuso etÈni kÈsÈyÈni gahetvÈ etaÑ
acchÈdehÊ”ti, taÒÒeva vÈ ÈÓÈpeti “etÈni gahetvÈ acchÈdehÊ”ti, sabbaÑ taÑ
vaÔÔati, sabbaÑ tena bhikkhunÈva dinnaÑ hoti. YaÑ pana nivÈsanaÑ vÈ
______________________________________________________________
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pÈrupanaÑ vÈ anÈÓattiyÈ nivÈseti vÈ pÈrupati vÈ, taÑ apanetvÈ puna
dÈtabbaÑ. BhikkhunÈ hi sahatthena vÈ ÈÓattiyÈ vÈ dinnameva kÈsÈyaÑ
vaÔÔati, adinnaÑ na vaÔÔati. Sacepi tasseva santakaÑ hoti, ko pana vÈdo
upajjhÈyam|lake.
147. EvaÑ pana dinnÈni kÈsÈyÈni acchÈdÈpetvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ
kÈrÈpetvÈ ye tattha sannipatitÈ bhikkh|, tesaÑ pÈde vandÈpetvÈ atha
saraÓagahaÓatthaÑ ukkuÔikaÑ nisÊdÈpetvÈ aÒjaliÑ paggaÓhÈpetvÈ “evaÑ
vadehÊ”ti vattabbo, “yamahaÑ vadÈmi, taÑ vadehÊ”ti vattabbo. Athassa
upajjhÈyena vÈ Ècariyena vÈ “BuddhaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti-ÈdinÈ nayena
saraÓÈni dÈtabbÈni yathÈvuttapaÔipÈÔiyÈva, na uppaÔipÈÔiyÈ. Sace hi
ekapadampi ekakkharampi uppaÔipÈÔiyÈ deti, BuddhaÑ saraÓaÑyeva vÈ
tikkhattuÑ datvÈ puna itarasu ekekaÑ tikkhattuÑ deti, adinnÈni honti
saraÓÈni.
ImaÒca pana saraÓagamanupasampadaÑ paÔikkhipitvÈ anuÒÒÈtaupasampadÈ ekatosuddhiyÈ vaÔÔati, sÈmaÓerapabbajjÈ pana
ubhatosuddhiyÈva vaÔÔati, no ekatosuddhiyÈ. TasmÈ upasampadÈya sace
Ècariyo ÒattidosaÒceva kammavÈcÈdosaÒca vajjetvÈ kammaÑ karoti,
sukataÑ hoti. PabbajjÈya pana imÈni tÊÓi saraÓÈni bu-kÈra dha-kÈrÈdÊnaÑ
byaÒjanÈnaÑ ÔhÈnakaraÓasampadaÑ ahÈpentena Ècariyenapi antevÈsikenapi
vattabbÈni. Sace Ècariyo vattuÑ sakkoti, antevÈsiko na sakkoti, antevÈsiko
vÈ sakkoti, Ècariyo na sakkoti, ubhopi vÈ na sakkonti, na vaÔÔati. Sace pana
ubhopi sakkonti, vaÔÔati. ImÈni ca pana dadamÈnena “BuddhaÑ saraÓaÑ
gacchÈmÊ”ti evaÑ ekasambandhÈni anunÈsikantÈni vÈ katvÈ dÈtabbÈni,
BuddhaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti evaÑ vicchinditvÈ makÈrantÈni vÈ katvÈ
dÈtabbÈni. AndhakaÔÔhakathÈyaÑ “nÈmaÑ sÈvetvÈ ‘ahaÑ bhante
Buddharakkhito yÈvajÊvaÑ BuddhaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti vuttaÑ, taÑ
ekaÔÔhakathÈyampi natthi, PÈÄiyampi na vuttaÑ, tesaÑ rucimattameva, tasmÈ
na gahetabbaÑ. Na hi tathÈ avadantassa saraÓaÑ kuppati. EttÈvatÈ ca
sÈmaÓerabh|miyaÑ patiÔÔhito hoti.
148. Sace panesa gatimÈ hoti paÓÉitajÈtiko, athassa tasmiÑyeva ÔhÈne
sikkhÈpadÈni uddisitabbÈni. KathaÑ? YathÈ BhagavatÈ uddiÔÔhÈni.
VuttaÒhetaÑ–
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“AnujÈnÈmi bhikkhave sÈmaÓerÈnaÑ dasa sikkhÈpadÈni, tesu ca
sÈmaÓerehi sikkhituÑ. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓi, adinnÈdÈnÈ veramaÓi,
abrahmacariyÈ veramaÓi, musÈvÈdÈ veramaÓi,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓi, vikÈlabhojanÈ veramaÓi,
nacca gÊtavÈdita vis|kadassanÈ veramaÓi, mÈlÈgandha vilepana dhÈraÓa
maÓÉana vibh|sanaÔÔhÈnÈ veramaÓi, uccÈsayanamahÈsayanÈ veramaÓi,
jÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ veramaÓÊ”ti1.
AndhakaÔÔhakathÈyaÑ pana “ahaÑ bhante itthannÈmo yÈvajÊvaÑ

pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓisikkhÈpadaÑ samÈdiyÈmÊ”ti evaÑ saraÓadÈnaÑ viya
sikkhÈpadadÈnampi vuttaÑ, taÑ neva PÈÄiyaÑ, na AÔÔhakathÈsu atthi, tasmÈ
yathÈpÈÄiyÈva uddisitabbÈni. PabbajjÈ hi saraÓagamaneheva siddhÈ,
sikkhÈpadÈni pana kevalaÑ sikkhÈpadap|raÓatthaÑ jÈnitabbÈni, tasmÈ
PÈÄiyÈ Ègatanayeneva uggahetuÑ asakkontassa yÈya kÈyaci bhÈsÈya
atthavasenapi ÈcikkhituÑ vaÔÔati. YÈva pana attanÈ sikkhitabbasikkhÈpadÈni
na jÈnÈti, sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÔÔhÈnanisajjÈdÊsu
pÈnabhojanÈdividhimhi ca na kusalo hoti, tÈva bhojanasÈlaÑ vÈ
salÈkabhÈjanaÔÔhÈnaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ tathÈr|paÔÔhÈnaÑ na pesetabbo,
santikÈvacaroyeva kÈtabbo, bÈladÈrako viya paÔipajjitabbo, sabbamassa
kappiyÈkappiyaÑ ÈcikkhitabbaÑ, nivÈsanapÈrupanÈdÊsu abhisamÈcÈrikesu
vinetabbo. Tenapi–
“AnujÈnÈmi bhikkhave dasaha~gehi samannÈgataÑ sÈmaÓeraÑ
nÈsetuÑ. PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, abrahmacÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ
hoti, majjapÈyÊ hoti, Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa avaÓÓaÑ
bhÈsati, saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati, micchÈdiÔÔhiko hoti,
bhikkhunÊd|sako hotÊ”ti2–
EvaÑ vuttÈni dasa nÈsana~gÈni ÈrakÈ parivajjetvÈ ÈbhisamÈcÈrikaÑ
parip|rentena dasavidhe sÊle sÈdhukaÑ sikkhitabbaÑ.
______________________________________________________________
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149. Yo pana1 pÈÓÈtipÈtÈdÊsu dasasu nÈsana~gesu ekampi kammaÑ
karoti, so li~ganÈsanÈya nÈsetabbo. TÊsu hi nÈsanÈsu li~ganÈsanÈyeva
idhÈdhippetÈ. YathÈ ca bhikkh|naÑ pÈÓÈtipÈtÈdÊsu tÈ tÈ Èpattiyo honti, na
tathÈ sÈmaÓerÈnaÑ. SÈmaÓero hi kunthakipillikampi mÈretvÈ
ma~gulaÓÉakampi2 bhinditvÈ nÈsetabbataÑyeva pÈpuÓÈti, tÈvadevassa
saraÓagamanÈni ca upajjhÈyaggahaÓaÒca senÈsanaggÈho ca
paÔippassambhanti, saÑghalÈbhaÑ na labhati, li~gamattameva ekaÑ
avasiÔÔhaÑ hoti. So sace ÈkiÓÓadosova hoti, ÈyatiÑ saÑvare na tiÔÔhati,
nikkaÉÉhitabbo. Atha sahasÈ virajjhitvÈ “duÔÔhu mayÈ katan”ti puna saÑvare
ÔhÈtukÈmo hoti, li~ganÈsanakiccaÑ natthi, yathÈnivatthapÈrutasseva saraÓÈni
dÈtabbÈni, upajjhÈyo dÈtabbo. SikkhÈpadÈni pana saraÓagamaneneva
ijjhanti. SÈmaÓerÈnaÒhi saraÓagamanaÑ bhikkh|naÑ
upasampadakammavÈcÈsadisaÑ, tasmÈ bhikkh|naÑ viya
catupÈrisuddhisÊlaÑ iminÈpi dasa sÊlÈni samÈdinnÈneva honti, evaÑ santepi
daÄhÊkaraÓatthaÑ ÈyatiÑ saÑvare patiÔÔhÈpanatthaÑ puna dÈtabbÈni. Sace
purimikÈya puna saraÓÈni gahitÈni, pacchimikÈya vassÈvÈsikaÑ lacchati.
Sace pacchimikÈya gahitÈni, saÑghena apaloketvÈ lÈbho dÈtabbo.
AdinnÈdÈne tiÓasalÈkamattenapi vatthunÈ, abrahmacariye tÊsu maggesu
yattha katthaci vippaÔipattiyÈ, musÈvÈde hasÈdhippÈyatÈyapi musÈ bhaÓite
assamaÓo hoti, nÈsetabbataÑ Èpajjati, majjapÈne pana bhikkhuno ajÈnitvÈpi
bÊjato paÔÔhÈya majjaÑ pivantassa pÈcittiyaÑ. SÈmaÓero jÈnitvÈ pivantova
sÊlabhedaÑ Èpajjati, na ajÈnitvÈ. YÈni panassa itarÈni paÒca sikkhÈpadÈni,
etesu bhinnesu na nÈsetabbo, daÓÉakammaÑ kÈtabbaÑ. SikkhÈpade pana
puna dinnepi adinnepi vaÔÔati, daÓÉakammena pana pÊÄetvÈ ÈyatiÑ saÑvare
ÔhapanatthÈya dÈtabbameva.
AvaÓÓabhÈsane pana “ArahaÑ SammÈsambuddho”ti-ÈdÊnaÑ
paÔipakkhavasena Buddhassa vÈ “SvÈkkhÈto”ti-ÈdÊnaÑ paÔipakkhavasena
dhammassa vÈ “SuppaÔipanno”ti-ÈdÊnaÑ paÔipakkhavasena saÑghassa vÈ
avaÓÓaÑ bhÈsanto ratanattayaÑ nindanto garahanto ÈcariyupajjhÈyÈdÊhi
“mÈ evaÑ avacÈ”ti avaÓÓabhÈsane ÈdÊnavaÑ dassetvÈ nivÈretabbo. “Sace
yÈvatatiyaÑ
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vuccamÈno na oramati, kaÓÔakanÈsanÈya nÈsetabbo”ti KurundiyaÑ vuttaÑ.
MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana “sace evaÑ vuccamÈno taÑ laddhiÑ nissajjati,
daÓÉakammaÑ kÈretvÈ accayaÑ desÈpetabbo. Sace na nissajjati, tatheva
ÈdÈya paggayha tiÔÔhati, li~ganÈsanÈya nÈsetabbo”ti vuttaÑ, taÑ yuttaÑ.
Ayameva hi nÈsanÈ idhÈdhippetÈti. MicchÈdiÔÔhikepi eseva nayo.
SassatucchedÈnaÒhi aÒÒataradiÔÔhiko sace ÈcariyÈdÊhi ovadiyamÈno
nissajjati, daÓÉakammaÑ kÈretvÈ accayaÑ desÈpetabbo, apaÔinissajjantova
nÈsetabbo. BhikkhunÊdusako cettha kÈmaÑ abrahmacÈriggahaÓena gahitova,
abrahmacÈriÑ pana ÈyatiÑ saÑvare ÔhÈtukÈmaÑ saraÓÈni datvÈ
upasampÈdetuÑ vaÔÔati. BhikkhunÊd|sako ÈyatiÑ saÑvare ÔhÈtukÈmopi
pabbajjampi na labhati, pageva upasampadanti etamatthaÑ dassetuÑ
“bhikkhunÊd|sako”ti idaÑ visuÑ dasamaÑ a~gaÑ vuttanti veditabbaÑ.
150. “AnujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatassa sÈmaÓerassa
daÓÉakammaÑ kÈtuÑ. Bhikkh|naÑ alÈbhÈya parisakkati, bhikkh|naÑ
anatthÈya parisakkati, bhikkh|naÑ avÈsÈya parisakkati, bhikkh| akkosati,
paribhÈsati, bhikkh| bhikkh|hi bhedetÊ”ti1 “vacanato pana imÈni paÒca
a~gÈni, sikkhÈpadesu ca pacchimÈni vikÈlabhojanÈdÊni paÒcÈti dasa
daÓÉakammavatth|ni. KiÑ panettha daÓÉakammaÑ kattabbanti?
“AnujÈnÈmi bhikkhave yattha vÈ vasati, yattha vÈ paÔikkamati, tattha
ÈvaraÓaÑ kÈtun”ti2 vacanato yattha3 vasati vÈ pavisati vÈ, tattha ÈvaraÓaÑ
kÈtabbaÑ “mÈ idha pavisÈ”ti. Ubhayenapi attano pariveÓaÒca vassaggena
pattasenÈsanaÒca vuttaÑ. TasmÈ na sabbo saÑghÈrÈmo ÈvaraÓaÑ kÈtabbo,
karonto ca dukkaÔaÑ Èpajjati “na bhikkhave sabbo saÑghÈrÈmo ÈvaraÓaÑ
kÈtabbo, yo kareyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vuttattÈ. Na ca mukhadvÈriko
ÈhÈro ÈvaraÓaÑ kÈtabbo, karonto ca dukkaÔaÑ Èpajjati “na bhikkhave
mukhadvÈriko ÈhÈro ÈvaraÓaÑ kÈtabbo, yo kareyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2
vuttattÈ. TasmÈ “ajja mÈ khÈda mÈ bhuÒjÈ”ti vadatopi “ÈhÈrampi
nivÈressÈmÊ”ti pattacÊvaraÑ anto nikkhipatopi sabbapayogesu dukkaÔaÑ.
AnÈcÈrassa pana dubbacasÈmaÓerassa daÓÉakammaÑ katvÈ yÈguÑ vÈ
bhattaÑ vÈ pattacÊvaraÑ vÈ dassetvÈ
______________________________________________________________
1. Vi 3. 117 piÔÔhe.

2. Vi 3. 118 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 3. 294 piÔÔhÈdÊsu.

Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ

163

“ettake nÈma daÓÉakamme ÈhaÔe idaÑ lacchasÊ”ti vattuÑ vaÔÔati. BhagavatÈ
hi ÈvaraÓameva daÓÉakammaÑ vuttaÑ. Dhammasa~gÈhakattherehi pana
“aparÈdhÈnur|paÑ udakadÈruvÈlikÈdÊnaÑ ÈharÈpanampi kÈtabban”ti
vuttaÑ, tasmÈ tampi kÈtabba, taÒca kho “oramissati viramissatÊ”ti
anukampÈya, na “nississati vibbhamissatÊ”ti-Èdinayappavattena
pÈpajjhÈsayena. “DaÓÉakammaÑ karomÊ”ti ca uÓhapÈsÈÓe vÈ nipajjÈpetuÑ
pÈsÈÓiÔÔhakÈdÊni vÈ sÊse nikkhipÈpetuÑ udakaÑ vÈ pavesetuÑ na vaÔÔati.
UpajjhÈyaÑ anÈpucchÈpi daÓÉakammaÑ na kÈretabbaÑ “na bhikkhave
upajjhÈyaÑ anÈpucchÈ ÈvaraÓaÑ kÈtabbaÑ, yo kareyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato. Ettha pana “tumhÈkaÑ sÈmaÓerassa ayaÑ nÈma
aparÈdho, daÓÉakammamassa karothÈ”ti tikkhattuÑ vutte sace so upajjhÈyo
daÓÉakammaÑ na karoti, sayaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. Sacepi Èdito upajjhÈyo vadati
“mayhaÑ sÈmaÓerÈnaÑ dose sati tumhe daÓÉakammaÑ karothÈ”ti, kÈtuÑ
vaÔÔatiyeva. YathÈ ca sÈmaÓerÈnaÑ, evaÑ saddhivihÈrikantevÈsikÈnampi
daÓÉakammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, aÒÒesaÑ pana parisÈ na apalÈÄetabbÈ,
apalÈÄento dukkaÔaÑ Èpajjati “na bhikkhave aÒÒassa parisÈ apalÈÄetabbÈ, yo
apalÈÄeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti vacanato. TasmÈ “tumhÈkaÑ pattaÑ dema,
cÊvaraÑ demÈ”ti attano upaÔÔhÈnakaraÓatthaÑ sa~gaÓhitvÈ sÈmaÓerÈ vÈ
hontu upasampannÈ vÈ, antamaso dussÊlabhikkhussapi parassa parisabh|te
bhinditvÈ gaÓhituÑ na vaÔÔati, ÈdÊnavaÑ pana vattuÑ vaÔÔati “tayÈ
nahÈyituÑ Ègatena g|thamakkhanaÑ viya kataÑ dussÊlaÑ nissÈya
viharantenÈ”ti. Sace so sayameva jÈnitvÈ upajjhaÑ vÈ nissayaÑ vÈ yÈcati,
dÈtuÑ vaÔÔati.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
PabbajjÈvinicchayakathÈ samattÈ.
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151. Nissayoti ettha pana ayaÑ nissayo nÈma kena dÈtabbo, kena na
dÈtabbo, kassa dÈtabbo, kassa na dÈtabbo, kathaÑ gahito hoti, kathaÑ
paÔippassambhati, nissÈya kena vasitabbaÑ, kena ca na vasitabbanti? Tattha
kena dÈtabbo, kena na dÈtabboti ettha tÈva “anujÈnÈmi bhikkhave byattena
bhikkhunÈ paÔibalena dasavassena vÈ atirekadasavassena vÈ
upasampÈdetuÑ, nissayaÑ dÈtun”ti1 ca vacanato yo byatto hoti paÔibalo
upasampadÈya dasavasso vÈ atirekadasavasso vÈ, tena dÈtabbo, itarena na
dÈtabbo. Sace deti, dukkaÔaÑ Èpajjati.
Ettha2 ca “byatto”ti iminÈ parisupaÔÔhÈpakabahussuto veditabbo.
ParisupaÔÔhÈpakena hi sabbantimena paricchedena parisaÑ abhivinaye
vinetuÑ dve Vibha~gÈ paguÓÈ vÈcuggatÈ kÈtabbÈ, asakkontena tÊhi janehi
saddhiÑ parivattanakkhamÈ kÈtabbÈ, kammÈkammaÒca KhandhakavattaÒca
uggahetabbaÑ, parisÈya pana abhidhamme vinayanatthaÑ sace
MajjhimabhÈÓako hoti, M|lapaÓÓÈsako uggahetabbo, DÊghabhÈÓakena
MahÈvaggo, SaÑyuttabhÈÓakena heÔÔhimÈ vÈ tayo vaggÈ MahÈvaggo vÈ,
A~guttarabhÈÓakena heÔÔhÈ vÈ upari vÈ upaÉÉhanikÈyo uggahetabbbo,
asakkontena TikanipÈtato paÔÔhÈya uggahetumpi vaÔÔati. MahÈpaccariyaÑ
pana “ekaÑ gaÓhantena CatukkanipÈtaÑ vÈ PaÒcakanipÈtaÑ vÈ uggahetuÑ
vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. JÈtakabhÈÓakena SÈÔÔhakathaÑ JÈtakaÑ uggahetabbaÑ,
tato oraÑ na vaÔÔati. “Dhammapadampi saha vatthunÈ uggahetuÑ vaÔÔatÊ”ti
MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. Tato tato samuccayaÑ katvÈ
M|lapaÓÓÈsakamattaÑ vaÔÔati, “na vaÔÔatÊ”ti KurundaÔÔhakathÈyaÑ
paÔikkhittaÑ, itarÈsu vicÈraÓÈyeva natthi. Abhidhamme kiÒci gahetabbanti
na vuttaÑ. Yassa pana SÈÔÔhakathampi VinayapiÔakaÑ
AbhidhammapiÔakaÒca paguÓaÑ, suttante ca vuttappakÈro gantho natthi,
parisaÑ upaÔÔhÈpetuÑ na labhati. Yena pana suttantato ca vinayato ca
vuttappamÈÓo gantho uggahito, ayaÑ parisupaÔÔhÈko bahussutova hoti,
disÈpÈmokkho yenakÈmaÑgamo parisaÑ upaÔÔhÈpetuÑ labhati, ayaÑ
imasmiÑ atthe “byatto”ti adhippeto.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 75, 89 piÔÔhesu.

2. Vi-®Ôha 3. 55 piÔÔhe.
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Yo pana antevÈsino vÈ saddhivihÈrikassa vÈ gilÈnassa sakkoti
upaÔÔhÈnÈdÊni kÈtuÑ, ayaÑ idha “paÔibalo”ti adhippeto. YaÑ pana vuttaÑ–
“PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Na asekkhena sÊlakkhandhena samannÈgato hoti, na asekkhena
samÈdhikkhandhena samannÈgato hoti, na asekkhena paÒÒÈkkhandhena
samannÈgato hoti, na asekkhena vimuttikkhandhena samannÈgato hoti,
na asekkhena vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti. Imehi
kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissÈyo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
AttanÈ na asekkhena sÊlakkhandhena samannÈgato hoti, na paraÑ
asekkhe sÊlakkhandhe samÈdapetÈ. AttanÈ na asekkhena
samÈdhikkhandhena samannÈgato hoti, na paraÑ asekkhe
samÈdhikkhandhe samÈdapetÈ. AttanÈ na asekkhena paÒÒÈkkhandhena
samannÈgato hoti, na paraÑ asekkhe paÒÒÈkkhandhe samÈdapetÈ.
AttanÈ na asekkhena vimuttikkhandhena samannÈgato hoti, na paraÑ
asekkhe vimuttikkhandhe samÈdapetÈ. AttanÈ na asekkhena
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti, na paraÑ asekkhe
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhe samÈdapetÈ. Imehi kho bhikkhave
paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na upasampÈdetabbaÑ, na
nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappÊ hoti, kusÊto hoti, muÔÔhassati hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
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upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
AdhisÊle sÊlavipanno hoti, ajjhÈcÈre ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ
diÔÔhivipanno hoti, appassuto hoti, duppaÒÒo hoti. Imehi kho bhikkhave
paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na upasampÈdetabbaÑ, na
nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Na paÔibalo hoti antevÈsiÑ vÈ saddhivihÈriÑ vÈ gilÈnaÑ upaÔÔhÈtuÑ vÈ
upaÔÔhÈpetuÑ vÈ, anabhirataÑ v|pakÈsetuÑ vÈ v|pakÈsÈpetuÑ vÈ,
uppannaÑ kukkuccaÑ dhammato vinodetuÑ1, ÈpattiÑ na jÈnÈti,
ÈpattiyÈ vuÔÔhÈnaÑ na jÈnÈti. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi
samannÈgatena bhikkhunÈ na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo,
na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissÈyo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Na paÔibalo hoti antevÈsiÑ vÈ saddhivihÈriÑ vÈ ÈbhisamÈcÈrikÈya
sikkhÈya sikkhÈpetuÑ, ÈdibrahmacariyakÈya sikkhÈya vinetuÑ,
abhidhamme vinetuÑ, abhivinaye vinetuÑ, uppannaÑ diÔÔhigataÑ
dhammato vivecetuÑ. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi
samannÈgatena bhikkhunÈ na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo,
na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero

______________________________________________________________
1. VinodetuÑ vÈ vinodÈpetuÑ vÈ (SÊ)
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upaÔÔhÈpetabbo. ŒpattiÑ na jÈnÈti, anÈpattiÑ na jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ
na jÈnÈti, garukaÑ ÈpattiÑ na jÈnÈti, ubhayÈni kho panassa
pÈtimokkhÈni vitthÈrena na svÈgatÈni honti na suvibhattÈni na
suppavattÊni na suvinicchitÈni suttaso anubyaÒjanaso. Imehi kho
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo.
ŒpattiÑ na jÈnÈti, anÈpattiÑ na jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ na jÈnÈti,
garukaÑ ÈpattiÑ na jÈnÈti, |nadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave
paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na upasampÈdetabbaÑ, na
nissayo dÈtabbo, na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo”ti-Èdi1. Tampi–
“AnujÈnÈmi bhikkhave byattena bhikkhunÈ paÔibalena dasavassena vÈ
atirekadasavassena vÈ upasampÈdetuÑ, nissayaÑ dÈtun”ti2 ca evaÑ
sa~khepato vuttasseva upajjhÈyÈcariyalakkhaÓassa vitthÈradassanatthaÑ
vuttaÑ.
Tattha3 kiÒci ayuttavasena paÔikkhittaÑ, kiÒci Èpatti-a~gavasena. TathÈ
hi “na asekkhena sÊlakkhandhenÈ”ti ca “attanÈ na asekkhenÈ”ti ca
“assaddho”ti ca ÈdÊsu tÊsu paÒcakesu ayuttavasena paÔikkhepo kato, na
Èpatti-a~gavasena. Yo hi asekkhehi sÊlakkhandhÈdÊhi asamannÈgato pare ca
tattha samÈdapetuÑ asakkonto assaddhiyÈdidosayuttova hutvÈ parisaÑ
pariharati, tassa parisÈ sÊlÈdÊhi parihÈyatiyeva na vaÉÉhati, tasmÈ “tena na
upasampÈdetabban”ti-Èdi ayuttavasena vuttaÑ, na Èpatti-a~gavasena. Na hi
khÊÓÈsavasseva upajjhÈcariyabhÈvo BhagavatÈ anuÒÒÈto, yadi tasseva
anuÒÒÈto abhavissa, “sace upajjhÈyassa anabhirati uppannÈ hotÊ”ti-ÈdiÑ na
vadeyya, yasmÈ pana khÊÓÈsavassa parisÈ sÊlÈdÊhi na parihÈyati, tasmÈ
“paÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ upasampÈdetabban”tiÈdi vuttaÑ.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 90 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 3. 75; 89 piÔÔhesu.

3. Vi-®Ôha 3. 271 piÔÔhÈdÊsu.
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AdhisÊle sÊlavipannoti-ÈdÊsu pÈrÈjikaÒca saÑghÈdisesaÒca Èpanno

adhisÊle sÊlavipanno nÈma. Itare paÒcÈpattikkhandhe Èpanno ajjhÈcÈre
ÈcÈravipanno nÈma. SammÈdiÔÔhiÑ pahÈya antaggÈhikÈya diÔÔhiyÈ
samannÈgato atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno nÈma. YattakaÑ sutaÑ parisaÑ
pariharantassa icchitabbaÑ, tena virahitattÈ appassuto. YaÑ tena jÈnitabbaÑ
ÈpattÈdi, tassa ajÈnanato duppaÒÒo. ImasmiÑ paÒcake purimÈni tÊÓi padÈni
ayuttavasena vuttÈni, pacchimÈni dve Èpatti-a~gavasena.
ŒpattiÑ na jÈnÈtÊti “idaÑ nÈma mayÈ katan”ti vutte “imaÑ nÈma
ÈpattiÑ ayaÑ Èpanno”ti na jÈnÈti. VuÔÔhÈnaÑ na jÈnÈtÊti “vuÔÔhÈnagÈminito
vÈ desanÈgÈminito vÈ Èpattito evaÑ nÈma vuÔÔhÈnaÑ hotÊ”ti na jÈnÈti.
ImasmiÑ hi paÒcake purimÈni dve padÈni ayuttavasena vuttÈni, pacchimÈni
tÊÓi Èpatti-a~gavasena.
ŒbhisamÈcÈrikÈya sikkhÈyÈti Khandhakavatte vinetuÑ na paÔibalo
hotÊti attho. ŒdibrahmacariyakÈyÈti sekkhapaÓÓattiyaÑ vinetuÑ na
paÔibaloti attho. Abhidhammeti nÈmar|paparicchede vinetuÑ na paÔibaloti
attho. Abhivinayeti sakale VinayapiÔake vinetuÑ na paÔibaloti attho.
VinetuÑ na paÔibaloti ca sabbattha sikkhÈpetuÑ na sakkotÊti attho.
Dhammato vivecetunti dhammena kÈraÓena vissajjÈpetuÑ. ImasmiÑ
paÒcake sabbapadesu Èpatti.
“ŒpattiÑ na jÈnÈtÊ”ti-ÈdipaÒcakasmiÑ vitthÈrenÈti Ubhatovibha~gena
saddhiÑ. Na svÈgatÈnÊti na suÔÔhu ÈgatÈni. SuvibhattÈnÊti suÔÔhu vibhattÈni
padapaccÈbhaÔÔhasa~karadosarahitÈni. SuppavattÊnÊti paguÓÈni vÈcuggatÈni
suvinicchitÈni. Suttasoti KhandhakaparivÈrato Èharitabbasuttavasena suÔÔhu
vinicchitÈni. AnubyaÒjanasoti akkharapadapÈrip|riyÈ ca suvinicchitÈni
akhaÓÉÈni aviparÊtakkharÈni. Etena AÔÔhakathÈ dÊpitÈ. AÔÔhakathÈto hi esa
vinicchayo hotÊti. ImasmiÑ paÒcakehi sabbapadesu Èpatti.
nadasavassapariyosÈnapaÒcakepi eseva nayo. Iti Èdito tayo paÒcakÈ,
catutthe tÊÓi padÈni, paÒcame dve padÈnÊti sabbepi cattÈro paÒcakÈ
ayuttavasena vuttÈ, catutthe paÒcake
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dve padÈni, paÒcame tÊÓi, chaÔÔhasattamaÔÔhamÈ tayo paÒcakÈti sabbepi
cattÈro paÒcakÈ Èpatti-a~gavasena vuttÈ.
Sukkapakkhe pana vuttavipariyÈyena “paÒcahi bhikkhave a~gehi
samannÈgatena bhikkhunÈ upasampÈdetabbaÑ, nissayo dÈtabbo, sÈmaÓero
upaÔÔhÈpetabbo. Asekkhena sÊlakkhandhena samannÈgato hotÊ”1ti-ÈdinÈ
aÔÔha paÒcakÈ ÈgatÈyeva. Tattha sabbattheva anÈpatti.
152. Kassa dÈtabbo, kassa na dÈtabboti ettha pana yo lajjÊ hoti, tassa
dÈtabbo. Itarassa na dÈtabbo “na bhikkhave alajjÊnaÑ nissayo dÈtabbo, yo
dadeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato. NissÈya vasantenapi alajjÊ nissÈya
na vasitabbaÑ. VuttaÒhetaÑ “na bhikkhave alajjÊnaÑ nissÈya vatthabbaÑ,
yo vaseyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2. Ettha3 ca alajjÊnanti upayogatthe
sÈmivacanaÑ, alajjipuggale nissÈya na vasitabbanti vuttaÑ hoti. TasmÈ
navaÑ ÔhÈnaÑ gatena “ehi bhikkhu, nissayaÑ gaÓhÈhÊ”ti vuccamÈnenapi
cat|hapaÒcÈhaÑ nissayadÈyakassa lajjibhÈvaÑ upaparikkhitvÈ nissayo
gahetabbo. “AnujÈnÈmi bhikkhave cat|hapaÒcÈhaÑ ÈgametuÑ yÈva
bhikkhusabhÈgataÑ jÈnÈmÊ”ti hi2 vuttaÑ. Sace “thero lajjÊ”ti bhikkh|naÑ
santike sutvÈ Ègatadivaseyeva gahetukÈmo hoti, thero pana “Ègamehi tÈva,
vasanto jÈnissasÊ”ti katipÈhaÑ ÈcÈraÑ upaparikkhitvÈ nissayaÑ deti, vaÔÔati,
pakatiyÈ nissayagahaÓaÔÔhÈnaÑ gatena pana tadaheva gahetabbo,
ekadivasampi parihÈro natthi. Sace paÔhamayÈme Ècariyassa okÈso natthi,
okÈsaÑ alabhanto “pacc|sasamaye gahessÈmÊ”ti sayati, aruÓaÑ uggatampi
na jÈnÈti, anÈpatti. Sace pana “gaÓhissÈmÊ”ti ÈbhogaÑ akatvÈ sayati,
aruÓuggamane, dukkaÔaÑ. AgatapubbaÑ ÔhÈnaÑ gatena dve tÊÓi divasÈni
vasitvÈ gantukÈmena anissitena vasitabbaÑ. “SattÈhaÑ vasissÈmÊ”ti ÈlayaÑ
karontena pana nissayo gahetabbo. Sace thero “kiÑ sattÈhaÑ vasantassa
nissayenÈ”ti vadati, paÔikkhittakÈlato paÔÔhÈya laddhaparihÈro hoti.
______________________________________________________________
1. Vi 1. 90 piÔÔhe.

2. Vi 3. 127 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 3. 313 piÔÔhÈdÊsu.
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“AnujÈnÈmi bhikkhave addhÈnamaggappaÔipannena bhikkhunÈ
nissayaÑ alabhamÈnena anissitena vatthun”1ti vacanato pana
addhÈnamaggappaÔipanno sace attanÈ saddhiÑ addhÈnamaggappaÔipannaÑ
nissayadÈyakaÑ na labhati, evaÑ nissayaÑ alabhamÈnena anissitena
bah|nipi divasÈni gantuÑ vaÔÔati. Sace pubbe nissayaÑ gahetvÈ
vutthapubbaÑ kiÒci ÈvÈsaÑ pavisati, ekarattaÑ vasantenapi nissayo
gahetabbo. AntarÈmagge vissamanto vÈ satthaÑ vÈ pariyesanto katipÈhaÑ
vasati, anÈpatti. Antovasse pana nibaddhavÈsaÑ vasitabbaÑ, nissayo ca
gahetabbo. NÈvÈya gacchantassa pana vassÈne Ègatepi nissayaÑ
alabhantassa anÈpatti. Sace antarÈmagge gilÈno hoti, nissayaÑ
alabhamÈnena anissitena vasituÑ vaÔÔati.
GilÈnupaÔÔhÈkopi gilÈnena yÈciyamÈno anissito eva vasituÑ labhati.
VuttaÒhetaÑ “anujÈnÈmi bhikkhave gilÈnena bhikkhunÈ nissayaÑ
alabhamÈnena anissitena vatthuÑ, anujÈnÈmi bhikkhave gilÈnupaÔÔhÈkena
bhikkhunÈ nissayaÑ alabhamÈnena yÈciyamÈnena anissitena vatthun”ti1.
Sace pana “yÈcÈhi man”ti vuccamÈnopi gilÈno mÈnena na yÈcati,
gantabbaÑ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave ÈraÒÒikena bhikkhunÈ phÈsuvihÈraÑ
sallakkhentena nissayaÑ alabhamÈnena anissitena vatthuÑ ‘yadÈ patir|po
nissayadÈyako Ègacchissati, tadÈ tassa nissÈya vasissÈmÊ’ti”1 vacanato pana
yattha vasantassa samathavipassanÈnaÑ paÔilÈbhavasena phÈsu hoti, tÈdisaÑ
phÈsuvihÈraÑ sallakkhentena nissayaÑ alabhamÈnena anissitena
vatthabbaÑ. ImaÒca pana parihÈraÑ neva sotÈpanno, na sakadÈgÈmianÈgÈmi-arahanto labhanti, na thÈmagatassa samÈdhino vÈ vipassanÈya vÈ
lÈbhÊ, vissaÔÔhakammaÔÔhÈne pana bÈlaputhujjane kathÈva natthi. Yassa kho
pana samatho vÈ vipassanÈ vÈ taruÓÈ hoti, ayaÑ imaÑ parihÈraÑ labhati,
pavÈraÓÈsa~gahopi etasseva anuÒÒÈto. TasmÈ iminÈ puggalena Ècariye
pavÈretvÈ gatepi “yadÈ patir|po nissayadÈyako Ègacchissati, taÑ nissÈya
vasissÈmÊ”ti ÈbhogaÑ katvÈ puna yÈva ÈsÈÄÊpuÓÓamÈ, tÈva anissitena
vatthuÑ vaÔÔati. Sace pana ÈsÈÄhÊmÈse Ècariyo nÈgacchati, yattha nissayo
labbhati, tattha gantabbaÑ.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 128 piÔÔhe.
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153. KathaÑ gahito hotÊti ettha upajjhÈyassa santike tÈva upajjhaÑ
gaÓhantena ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “upajjhÈyo me bhante hohÊ”ti tikkhattuÑ
vattabbaÑ. EvaÑ saddhivihÈrikena vutte sace upajjhÈyo “sÈh|”ti vÈ “lah|”ti
vÈ “opÈyikan”ti vÈ “patir|pan”ti vÈ “pÈsÈdikena sampÈdehÊ”ti vÈ kÈyena
viÒÒÈpeti, vÈcÈya viÒÒÈpeti, kÈyena vÈcÈya viÒÒÈpeti, gahito hoti upajjhÈyo.
Idameva hettha upajjhÈyaggahaÓaÑ, yadidaÑ upajjhÈyassa imesu paÒcasu
padesu yassa kassaci padassa vÈcÈya sÈvanaÑ kÈyena vÈ atthaviÒÒÈpananti.
Keci pana “sÈdh|”ti sampaÔicchanaÑ sandhÈya vadanti, na taÑ pamÈÓaÑ,
ÈyÈcanadÈnamattena hi gahito hoti upajjhÈyo, na ettha sampaÔicchanaÑ
a~gaÑ. SaddhivihÈrikenapi na kevalaÑ “iminÈ me padena upajjhÈyo
gahito”ti ÒÈtuÑ vaÔÔati, “ajjatagge dÈni thero mayhaÑ bhÈro, ahampi
therassa bhÈro”ti idampi ÒÈtuÑ vaÔÔati1. VuttaÒhetaÑ–
“UpajjhÈyo bhikkhave saddhivihÈrikamhi puttacittaÑ
upaÔÔhapessati, saddhivihÈriko upajjhÈyamhi pitucittaÑ upaÔÔhapessati,
evaÑ te aÒÒamaÒÒaÑ sagÈravÈ sappatissÈ sabhÈgavuttino viharantÈ
imasmiÑ dhammavinaye vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissantÊ”ti2.
Œcariyassa santike nissayaggahaÓepi ayameva vinicchayo. AyaÑ
panettha viseso–Ècariyassa santike nissayaÑ gaÓhantena ukkuÔikaÑ
nisÊditvÈ “Ècariyo me bhante hohi, Èyasmato nissÈya gacchÈmÊ”ti3
tikkhattuÑ vattabbaÑ, sesaÑ vuttanayameva.
154. KathaÑ paÔippassambhatÊti ettha tÈva upajjhÈyamhÈ paÒcahÈkÈrehi
nissayapaÔippassaddhi veditabbÈ, ÈcariyamhÈ chahi ÈkÈrehi. VuttaÒhetaÑ–
“PaÒcimÈ bhikkhave nissayapaÔippassaddhiyo upajjhÈyamhÈ.
UpajjhÈyo pakkanto vÈ hoti, vibbhanto vÈ, kÈlakato vÈ, pakkhasa~kanto
vÈ, ÈÓattiyeva paÒcamÊ. ImÈ kho bhikkhave
paÒcanissayapaÔippassaddhiyo upajjhÈyamhÈ.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 258 piÔÔhe.

2. Vi 3. 57 piÔÔhe.

3. Vi 3. 76 piÔÔhe.
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ChayimÈ bhikkhave nissayapaÔippassaddhiyo ÈcariyamhÈ. Œcariyo
pakkanto vÈ hoti, vibbhanto vÈ, kÈlakato vÈ, pakkhasa~kanto vÈ,
ÈÓattiyeva paÒcamÊ, upajjhÈyena vÈ samodhÈnagato hoti. ImÈ kho
bhikkhave cha nissayapaÔippassaddhiyo ÈcariyamhÈ”ti1.
TatrÈyaÑ vinicchayo2–pakkantoti disaÑ gato. EvaÑ gate ca pana

tasmiÑ sace vihÈre nissayadÈyako atthi, yassa santike aÒÒadÈpi nissayo vÈ
gahitapubbo hoti, yo vÈ ekasambhogaparibhogo, tassa santike nissayo
gahetabbo, ekadivasampi parihÈro natthi. Sace tÈdiso natthi, aÒÒo lajjÊ
pesalo atthi, tassa pesalabhÈvaÑ jÈnantena tadaheva nissayo yÈcitabbo. Sace
deti, iccetaÑ kusalaÑ. Atha pana “tumhÈkaÑ upajjhÈyo lahuÑ ÈgamissatÊ”ti
pucchati, upajjhÈyena ce tathÈ vuttaÑ, “Èma bhante”ti vattabbaÑ. Sace
vadati “tena hi upajjhÈyassa ÈgamanaÑ ÈgamethÈ”ti, vaÔÔati. Atha panassa
pakatiyÈ pesalabhÈvaÑ na jÈnÈti, cattÈri paÒca divasÈni tassa bhikkhussa
sabhÈgataÑ oloketvÈ okÈsaÑ kÈretvÈ nissayo gahetabbo. Sace pana vihÈre
nissayadÈyako natthi, upajjhÈyo ca “ahaÑ katipÈhena ÈgamissÈmi, mÈ
ukkaÓÔhitthÈ”ti vatvÈ gato, yÈva ÈgamanÈ parihÈro labbhati, athÈpi naÑ
tattha manussÈ paricchinnakÈlato uttaripi paÒca vÈ dasa vÈ divasÈni
vÈsentiyeva, tena vihÈraÑ pavatti pesetabbÈ “daharÈ mÈ ukkaÓÔhantu, ahaÑ
asukadivasaÑ nÈma ÈgamissÈmÊ”ti, evampi parihÈro labbhati. Atha
Ègacchato antarÈmagge nadÊp|rena vÈ corÈdÊhi vÈ upaddavo hoti, thero
udakosakkanaÑ vÈ Ègameti, sahÈye vÈ pariyesati, taÑ ce pavattiÑ daharÈ
suÓanti, yÈva ÈgamanÈ parihÈro labbhati. Sace pana so “idhevÈhaÑ
vasissÈmÊ”ti pahiÓati, parihÈro natthi. Yattha nissayo labbhati, tattha
gantabbaÑ. Vibbhante pana kÈlakate pakkhasa~kante vÈ ekadivasampi
parihÈro natthi, yattha nissayo labbhati, tattha gantabbaÑ.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 89 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 3. 267 piÔÔhÈdÊsu.
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ŒÓattÊti pana nissayapaÓÈmanÈ vuccati, tasmÈ “paÓÈmemi tan”ti vÈ “mÈ
idha paÔikkamÊ”ti vÈ “nÊhara te pattacÊvaran”ti vÈ “nÈhaÑ tayÈ
upaÔÔhÈpetabbo”ti vÈti iminÈ PÈÄinayena “mÈ maÑ gÈmappavesanaÑ
ÈpucchÊ”ti-ÈdinÈ PÈÄimuttakanayena vÈ yo nissayapaÓÈmanÈya paÓÈmito
hoti, tena upajjhÈyo khamÈpetabbo. Sace Èditova na khamati,
daÓÉakammaÑ ÈharitvÈ tikkhattuÑ tÈva sayameva khamÈpetabbo. No ce
khamati, tasmiÑ vihÈre mahÈthere gahetvÈ khamÈpetabbo. No ce khamati,
sÈmantavihÈre bhikkh| gahetvÈ khamÈpetabbo. Sace evampi na khamati,
aÒÒattha gantvÈ upajjhÈyassa sabhÈgÈnaÑ santike vasitabbaÑ “appeva nÈma
‘sabhÈgÈnaÑ me santike vasatÊ’ti ÒatvÈpi khameyyÈ”ti. Sace evampi na
khamati, tatreva vasitabbaÑ. Tatra ce dubbhikkhÈdidosena na sakkÈ hoti
vasituÑ, taÑyeva vihÈraÑ ÈgantvÈ aÒÒassa santike nissayaÑ gahetvÈ
vasituÑ vaÔÔati. AyamÈÓattiyaÑ vinicchayo.
ŒcariyamhÈ nissayapaÔippassaddhÊsu Ècariyo pakkanto vÈ hotÊti ettha
koci Ècariyo ÈpucchitvÈ pakkamati, koci anÈpucchitvÈ, antevÈsikopi
evameva. Tatra sace antevÈsiko ÈcariyaÑ Èpucchati “asukaÑ nÈma bhante
ÔhÈnaÑ gantuÑ icchÈmi kenacideva karaÓÊyenÈ”ti, Ècariyena ca “kadÈ
gamissasÊ”ti vutto “sÈyanhe vÈ rattiÑ vÈ uÔÔhahitvÈ gamissÈmÊ”ti vadati,
Ècariyopi “sÈdh|”ti sampaÔicchati, taÑ khaÓaÑyeva nissayo
paÔippassambhati. Sace pana “bhante asukaÑ nÈma ÔhÈnaÑ
gantukÈmomhÊ”ti vutte Ècariyo “asukasmiÑ nÈma gÈme piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈ jÈnissasÊ”ti vadati, so ca “sÈdh|”ti sampaÔicchati, tato ce gato sugato.
Sace pana na gacchati, nissayo na paÔippassambhati. AthÈpi “gacchÈmÊ”ti
vutte Ècariyena “mÈ tÈva gaccha, rattiÑ mantetvÈ jÈnissÈmÈ”ti vutto
mantetvÈ gacchati, sugato. No ce gacchati, nissayo na paÔippassambhati.
ŒcariyaÑ anÈpucchÈ pakkamantassa pana upacÈrasÊmÈtikkame nissayo
paÔippassambhati, anto-upacÈrasÊmato paÔinivattantassa na paÔippassambhati.
Sace pana Ècariyo antevÈsikaÑ Èpucchati “Èvuso asukaÑ nÈma ÔhÈnaÑ
gamissÈmÊ”ti, antevÈsikena ca
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“kadÈ”ti vutte “sÈyanhe vÈ rattibhÈge vÈ”ti vadati, antevÈsikopi “sÈdh|”ti
sampaÔicchati, taÑ khaÓaÑyeva nissayo paÔippassambhati, sace pana
Ècariyo “sve piÓÉÈya caritvÈ gamissÈmÊ”ti vadati, itaro ca “sÈdh|”ti
sampaÔicchati, ekadivasaÑ tÈva nissayo na paÔippassambhati, punadivase
paÔippassaddho hoti. “AsukasmiÑ nÈma gÈme piÓÉÈya caritvÈ jÈnissÈmi
mama gamanaÑ vÈ agamanaÑ vÈ”ti vatvÈ pana sace na gacchati, nissayo na
paÔippassambhati. AthÈpi “gacchÈmÊ”ti vutte antevÈsikena “mÈ tÈva
gacchatha, rattiÑ mantetvÈ jÈnissathÈ”ti vutto mantetvÈpi na gacchati,
nissayo na paÔippassambhati. Sace ubhopi ÈcariyantevÈsikÈ kenacideva
karaÓÊyena bahisÊmaÑ gacchanti, tato ce Ècariyo gamiyacitte uppanne
anÈpucchÈva gantvÈ dvinnaÑ leÉÉupÈtÈnaÑ antoyeva nivattati, nissayo na
paÔippassambhati. Sace dve leÉÉupÈte atikkamitvÈ nivattati, paÔippassaddho
hoti. ŒcariyupajjhÈyÈ dve leÉÉupÈte atikkamma aÒÒasmiÑ vihÈre vasanti,
nissayo paÔippassambhati. Œcariye vibbhante kÈlakate pakkhasa~kante ca
taÑ khaÓaÑyeva paÔippassambhati.
ŒÓattiyaÑ pana Ècariyo muÒcitukÈmova hutvÈ nissayapaÓÈmanÈya
paÓÈmeti, antevÈsiko ca “kiÒcÈpi maÑ Ècariyo paÓÈmeti, atha kho hadayena
muduko”ti sÈlayo hoti, nissayo na paÔippassambhati. Sacepi Ècariyo sÈlayo,
antevÈsiko nirÈlayo “na dÈni imaÑ nissÈya vasissÈmÊ”ti dhuraÑ nikkhipati,
evampi na paÔippassambhati. UbhinnaÑ sÈlayabhÈve pana na
paÔippassambhatiyeva, ubhinnaÑ dhuranikkhepena paÔippassambhati,
paÓÈmitena daÓÉakammaÑ ÈharitvÈ tikkhattuÑ khamÈpetabbo. No ce
khamati, upajjhÈye vuttanayena paÔipajjitabbaÑ. YathÈpaÒÒattaÑ pana
ÈcariyupajjhÈyavattaÑ parip|rentaÑ
adhimattapemÈdipaÒca~gasamannÈgataÑ antevÈsikaÑ saddhivihÈrikaÑ vÈ
paÓÈmentassa dukkaÔaÑ, itaraÑ apaÓÈmentassapi dukkaÔameva.
VuttaÒhetaÑ–
“Na bhikkhave sammÈvattanto paÓÈmetabbo, yo paÓÈmeyya, Èpatti
dukkaÔassa. Na ca bhikkhave asammÈvattanto na paÓÈmetabbo, yo na
paÓÈmeyya, Èpatti dukkaÔassa1.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 87 piÔÔhe.
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PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ antevÈsikaÑ apaÓÈmento
Ècariyo sÈtisÈro hoti, paÓÈmento anatisÈro hoti. Œcariyamhi
nÈdhimattaÑ

pemaÑ hoti, nÈdhimatto pasÈdo hoti, nÈdhimattÈ hirÊ

hoti, nÈdhimatto gÈravo hoti, nÈdhimattÈ bhÈvanÈ hoti. Imehi kho
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgataÑ antevÈsikaÑ apaÓÈmento
Ècariyo sÈtisÈro hoti, paÓÈmento anatisÈro hoti1.
PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ saddhivihÈrikaÑ
apaÓÈmento upajjhÈyo sÈtisÈro hoti, paÓÈmento anatisÈro hoti.
UpajjhÈyamhi nÈdhimattaÑ pemaÑ hoti, nÈdhimatto pasÈdo hoti,
nÈdhimattÈ hirÊ hoti, nÈdhimatto gÈravo hoti, nÈdhimattÈ bhÈvanÈ hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgataÑ saddhivihÈrikaÑ
apaÓÈmento upajjhÈyo sÈtisÈro hoti, paÓÈmento anatisÈro hotÊ”ti-Èdi2.
Tattha3 nÈdhimattaÑ pemaÑ hotÊti upajjhÈyamhi adhimattaÑ
gehassitapemaÑ na hoti. NÈdhimattÈ bhÈvanÈ hotÊti adhimattÈ
mettÈbhÈvanÈ na hotÊti attho.
UpajjhÈyena vÈ samodhÈnagatoti ettha4 dassanasavanavasena
samodhÈnaÑ veditabbaÑ. Sace hi ÈcariyaÑ nissÈya vasanto saddhivihÈriko
ekavihÈre cetiyaÑ vÈ vandantaÑ, ekagÈme vÈ piÓÉÈya carantaÑ upajjhÈyaÑ
passati, nissayo paÔippassambhati. UpajjhÈyo passati, saddhivihÈriko na
passati, na paÔippassambhati. MaggappaÔipannaÑ vÈ ÈkÈsena vÈ gacchantaÑ
upajjhÈyaÑ disvÈ d|rattÈ “bhikkh|”tijÈnÈti, “upajjhÈyo”ti na jÈnÈti, na
paÔippassambhati. Sace jÈnÈti, paÔippassambhati. UparipÈsÈde upajjhÈyo
vasati, heÔÔhÈ saddhivihÈriko, taÑ adisvÈva yÈguÑ pivitvÈ paÔikkamati,
ÈsanasÈlÈya vÈ nisinnaÑ adisvÈva ekamante bhuÒjitvÈ pakkamati,
dhammassavanamaÓÉape vÈ
______________________________________________________________
1. Vi 3. 88 piÔÔhe.

2. Vi 3. 69 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 3. 263 piÔÔhe.

4. Vi-®Ôha 3. 270 piÔÔhe.
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nisinnampi taÑ adisvÈva dhammaÑ sutvÈ pakkamati, nissayo na
paÔippassambhati. EvaÑ tÈva dassanavasena samodhÈnaÑ veditabbaÑ.
Savanavasena pana sace upajjhÈyassa vihÈre vÈ antaraghare vÈ dhammaÑ
vÈ kathentassa anumodanaÑ vÈ karontassa saddaÑ sutvÈ “upajjhÈyassa me
saddo”ti saÒjÈnÈti, nissayo paÔippassambhati, asaÒjÈnantassa na
paÔippassambhati. AyaÑ samodhÈne vinicchayo.
155. NissÈya kena vasitabbaÑ, kena na vasitabbanti ettha pana
“anujÈnÈmi bhikkhave byattena bhikkhunÈ paÔibalena paÒca vassÈni nissÈya
vatthuÑ, abyattena yÈvajÊvan”ti1 vacanato yo abyatto hoti, tena yÈvajÊvaÑ
nissÈyeva vasitabbaÑ. SacÈyaÑ2 vuÉÉhataraÑ ÈcariyaÑ na labhati,
upasampadÈya saÔÔhivasso vÈ sattativasso vÈ hoti, navakatarassapi byattassa
santike ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “Ècariyo me Èvuso hoti,
Èyasmato nissÈya gacchÈmÊ”ti evaÑ tikkhattuÑ vatvÈ nissayo gahetabbova.
GÈmappavesanaÑ Èpucchantenapi ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ
“gÈmappavesanaÑ ÈpucchÈmi ÈcariyÈ”ti vattabbaÑ. Esa nayo sabbaÈpucchanesu.
Yo pana byatto hoti upasampadÈya paÒcavasso, tena anissitena vatthuÑ
vaÔÔati. TasmÈ nissayamuccanakena3 upasampadÈya paÒcavassena
sabbantimena paricchedena dve mÈtikÈ paguÓÈ vÈcuggatÈ kattabbÈ4,
pakkhadivasesu dhammassavanatthÈya suttantato cattÈro bhÈÓavÈrÈ,
sampattÈnaÑparisÈnaÑ parikathanatthÈya Andhakavinda5 MahÈrÈhulovÈda6
AmbaÔÔha7 sadiso eko kathÈmaggo, saÑghabhattama~galÈma~galesu
anumodanatthÈya Tisso anumodanÈ, uposathapavÈraÓÈdijÈnanatthaÑ
kammÈkammavinicchayo samaÓadhammakaraÓatthaÑ samÈdhivasena
vipassanÈvasena vÈ arahattapariyosÈnamekaÑ kammaÔthÈnaÑ, ettakaÑ
uggahetabbaÑ. EttÈvatÈ hi ayaÑ bahussuto hoti cÈtuddiso, yattha katthaci
attano issariyena vasituÑ labhati. YaÑ pana vuttaÑ–
______________________________________________________________
1. Vi 3. 111 piÔÔhe.
4. KatvÈ (SÊ)
6. Ma 1. 83 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 3. 285 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 3. 54 piÔÔhÈdÊsu.
5. AÑ 2. 121 piÔÔhe.
7. DÊ 1. 82 piÔÔhe.
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“PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na anissitena
vatthabbaÑ. Na asekkhena sÊlakkhandhena samannÈgato hoti, na
asekkhena samÈdhikkhandhena. Na asekkhena paÒÒÈkkhandhena. Na
asekkhena vimuttikkhandhena. Na asekkhena
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti. ImÈhi kho bhikkhave
paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na anissitena vatthabbaÑ.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
anissitena vatthabbaÑ. Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappÊ hoti,
kusÊto hoti, muÔÔhassati hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi
samannÈgatena bhikkhunÈ na anissitena vatthabbaÑ.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
anissitena vatthabbaÑ. AdhisÊle sÊlavipanno hoti, ajjhÈcÈre
ÈcÈravipanno hoti, atidiÔÔhiyÈ diÔÔhivipanno hoti, appassuto hoti,
duppaÒÒo hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena
bhikkhunÈ na anissitena vatthabbaÑ.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
anissitena vatthabbaÑ. ŒpattiÑ na jÈnÈti, anÈpattiÑ na jÈnÈti, lahukaÑ
ÈpattiÑ na jÈnÈti, garukaÑ ÈpattiÑ na jÈnÈti, ubhayÈni kho panassa
pÈtimokkhÈni vitthÈrena na svÈgatÈni honti na suvibhattÈni na
suppavattÊni na suvinicchitÈni suttaso anubyaÒjanaso. Imehi kho
bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na anissitena
vatthabbaÑ.
Aparehipi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na
anissitena vatthabbaÑ. ŒpattiÑ na jÈnÈti, anÈpattiÑ na jÈnÈti, lahukaÑ
ÈpattiÑ na jÈnÈti, garukaÑ ÈpattiÑ na jÈnÈti, |napaÒcavasso hoti. Imehi
kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgatena bhikkhunÈ na anissitena
vatthabban”ti1.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 111 piÔÔhÈdÊsu.
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etthÈpi purimanayeneva ayuttavasena Èpatti-a~gavasena ca paÔikkhepo katoti
daÔÔhabbaÑ.
BÈlÈnaÑ pana abyattÈnaÑ disaÑgamikÈnaÑ
antevÈsikasaddhivihÈrikÈnaÑ anuÒÒÈ na dÈtabbÈ. Sace denti,
ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ dukkaÔaÑ. Te ce ananuÒÒÈtÈ gacchanti, tesampi
dukkaÔaÑ. VuttaÒhetaÑ–
“Idha pana bhikkhave sambahulÈ bhikkh| bÈlÈ abyattÈ
disaÑgamikÈ ÈcariyupajjhÈye Èpucchanti. Te bhikkhave
ÈcariyupajjhÈyehi pucchitabbo “kahaÑ gamissatha, kena saddhiÑ
gamissathÈ”ti. Te ce bhikkhave bÈlÈ abyattÈ aÒÒe bÈle abyatte
apadiseyyuÑ. Na bhikkhave ÈcariyupajjhÈyehi anujÈnitabbÈ,
anujÈneyyuÑ ce, Èpatti dukkaÔassa. Te ce bhikkhave bÈlÈ abyattÈ
ananuÒÒÈtÈ ÈcariyupajjhÈyehi gaccheyyuÑ ce, ÈpattidukkaÔassÈ”ti2.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
NissayavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
24. SÊmÈvinicchayakathÈ
156. SÊmÈti ettha3 sÊmÈ nÈmesÈ baddhasÊmÈ abaddhasÊmÈti duvidhÈ
hoti. Tattha ekÈdasa vipattisÊmÈyo atikkamitvÈ tividhasampattiyuttÈ
nimittena nimittaÑ bandhitvÈ sammatÈ sÊmÈ baddhasÊmÈ nÈma.
AtikhuddakÈ, atimahatÊ, khaÓÉanimittÈ, chÈyÈnimittÈ, animittÈ, bahisÊme
ÔhitasammatÈ, nadiyÈ sammatÈ, samudde sammatÈ, jÈtassare sammatÈ,
sÊmÈya sÊmaÑ sambhindantena sammatÈ, sÊmÈya sÊmaÑ ajjhottharantena
sammatÈti imehi ekÈdasahi ÈkÈrehi sÊmato kammÈni vipajjantÊti vacanato etÈ
vipattisÊmÈyo nÈma.
Tattha atikhuddakÈ nÈma yattha ekavÊsati bhikkh| nisÊdituÑ na
sakkonti. AtimahatÊ nÈma yÈ kesaggamattenapi tiyojanaÑ atikkamitvÈ
sammatÈ.
______________________________________________________________
1. AnuÒÒÈtÈ (Ka)

2. Vi 3. 160 piÔÔhe.

3. Ka~khÈ-®Ôha 87 piÔÔhÈdÊsu.
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khaÓÉanimittÈ nÈma aghaÔitanimittÈ vuccati. PuritthimÈya disÈya nimittaÑ
kittetvÈ anukkamena dakkhiÓÈya disÈya pacchimÈya uttarÈya disÈya kittetvÈ
puna puratthimÈya disÈya pubbakittitaÑ paÔikittetvÈ ÔhapetuÑ vaÔÔati, evaÑ
akhaÓÉanimittÈ hoti. Sace pana anukkamena ÈharitvÈ uttarÈya disÈya
nimittaÑ kittetvÈ tattheva Ôhapeti, khaÓÉanimittÈ hoti. AparÈpi
khaÓÉanimittÈ nÈma yÈ animittupagaÑ tacasÈrarukkhaÑ vÈ khÈÓukaÑ vÈ
paÑsupuÒjaÑ vÈ vÈlukapuÒjaÑ vÈ aÒÒataraÑ antarÈ ekanimittaÑ katvÈ
sammatÈ. ChÈyÈnimittÈ nÈma pabbatachÈyÈdÊnaÑ yaÑ kiÒci chÈyaÑ
nimittaÑ katvÈ sammatÈ. AnimittÈ nÈma sabbena sabbaÑ nimittÈni akittetvÈ
sammatÈ. BahisÊme ÔhitasammatÈ nÈma nimittÈni kittetvÈ nimittÈnaÑ bahi
Ôhitena sammatÈ. NadiyÈ, samudde, jÈtassare sammatÈ nÈma etesu nadiÈdÊsu sammatÈ. SÈ hi evaÑ sammatÈpi “sabbÈ bhikkhave nadÊ asÊmÈ, sabbo
samuddo asÊmo, sabbo jÈtassaro asÊmo”ti1 vacanato asammatÈva hoti.
SÊmÈya sÊmaÑsambhindantena sammatÈ2 nÈma attano sÊmÈya paresaÑ
sÊmaÑ sambhindantena sammatÈ. Sace hi porÈÓakassa vihÈrassa
puratthimÈya disÈya ambo ceva jambu cÈti dve rukkhÈ aÒÒamaÒÒaÑ
saÑsaÔÔhaviÔapÈ honti, tesu ambassa pacchimadisÈbhÈge jambu, vihÈrasÊmÈ
ca jambuÑ antokatvÈ ambaÑ kittetvÈ baddhÈ hoti. Atha pacchÈ tassa
vihÈrassa puratthimÈya disÈya vihÈre kate sÊmaÑ bandhantÈ bhikkh| taÑ
ambaÑ antokatvÈ jambuÑ kittetvÈ bandhanti, sÊmÈya sÊmaÑ sambhinnÈ
hoti. TasmÈ sace paÔhamataraÑ katassa vihÈrassa sÊmÈ asammatÈ hoti,
sÊmÈya upacÈro Ôhapetabbo. Sace sammatÈ hoti, pacchimakoÔiyÈ hatthamattÈ
sÊmantarikÈ ÔhapetabbÈ. KurundiyaÑ “vidatthimattampi”, MahÈpaccariyaÑ
“catura~gulamattampi vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. Ekarukkhopi ca dvinnaÑ sÊmÈnaÑ
nimittaÑ hoti. So pana vaÉÉhanto sÊmasa~karaÑ3 karoti, tasmÈ na kÈtabbo.
SÊmÈya sÊmaÑ ajjhottharantena sammatÈ nÈma attano sÊmÈya paresaÑ
sÊmaÑ ajjhottharantena sammatÈ. Sace hi paresaÑ baddhasÊmaÑ sakalaÑ vÈ
tassÈ padesaÑ vÈ antokatvÈ attano sÊmaÑ sammannanti, sÊmÈya sÊmaÑ
ajjhottharitÈ nÈma hoti. BhikkhunÊnaÑ pana sÊmaÑ ajjhottharitvÈ antopi
bhikkh|naÑ sÊmaÑ sammannituÑ vaÔÔati. BhikkhunÊnampi bhikkh|naÑ
sÊmÈya
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eseva nayo. Na hi te aÒÒamaÒÒassa kamme gaÓap|rakÈ honti, na
kammavÈcaÑ vaggaÑ karonti. Iti imÈ ekÈdasa vipattisÊmÈyo atikkamitvÈ
sÊmÈ sammannitabbÈ.
157. TividhasampattiyuttÈ nÈma nimittasampattiyÈ parisasampattiyÈ
kammavÈcÈsampattiyÈ ca yuttÈ. Tattha nimittasampattiyÈ yuttÈ nÈma
pabbatanimittaÑ pÈsÈÓanimittaÑ vananimittaÑ rukkhanimittaÑ
magganimittaÑ vammikanimittaÑ nadÊnimittaÑ udakanimittanti evaÑ
vuttesu aÔÔhasu nimittesu tasmiÑ tasmiÑ disÈbhÈge yathÈladdhÈni
nimittupagÈni nimittÈni “puratthimÈya disÈya kiÑ nimittaÑ. Pabbato bhante.
Eso pabbato nimittan”ti-ÈdinÈ nayena sammÈ kittetvÈ sammatÈ.
TatrÈyaÑ vinicchayo1–vinayadharena pucchitabbaÑ “puratthimÈya
disÈya kiÑ nimittan”ti. Pabbato bhanteti. IdaÑ pana upasampanno vÈ
Ècikkhatu anupasampanno vÈ, vaÔÔatiyeva. Puna vinayadharena “eso pabbato
nimittan”ti evaÑ nimittaÑ kittetabbaÑ, “etaÑ pabbataÑ nimittaÑ karoma,
karissÈma, nimittaÑ kato, nimittaÑ hotu, hoti, bhavissatÊ”ti evaÑ pana
kittetuÑ na vaÔÔati. PÈsÈÓÈdÊsupi eseva nayo. PuratthimÈya disÈya,
puratthimÈya anudisÈya, dakkhiÓÈya disÈya, dakkhiÓÈya anudisÈya,
pacchimÈya disÈya, pacchimÈya anudisÈya, uttarÈya disÈya, uttarÈya
anudisÈya kiÑ nimittaÑ. UdakaÑ bhante. EtaÑ udakaÑ nimittanti
kittetabbaÑ. Ettha pana aÔÔhapetvÈ puna “puratthimÈya disÈya kiÑ nimittaÑ.
Pabbato bhante. Eso pabbato nimittan”ti evaÑ paÔhamaÑ kittitanimittaÑ
kittetvÈva ÔhapetabbaÑ. EvaÒhi nimittena nimittaÑ ghaÔitaÑ hoti, nimittÈni
sakiÑ kittitÈnipi kittitÈneva honti. AndhakaÔÔhakathÈyaÑ pana “tikkhattuÑ
sÊmamaÓÉalaÑ bandhantena nimittaÑ kittetabban”ti vuttaÑ.
158. IdÈni nimittupagÈni pabbatÈdÊni veditabbÈni–tividho pabbato
suddhapaÑsupabbato suddhapÈsÈÓapabbato ubhayamissakoti. So tividhopi
vaÔÔati, vÈlikarÈsi pana na vaÔÔati. Itaropi hatthippamÈÓato omakataro2 na
vaÔÔati, hatthippamÈÓato paÔÔhÈya SineruppamÈÓopi vaÔÔati. Sace cat|su
disÈsu cattÈro tÊsu vÈ tayo pabbatÈ
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honti, cat|hi vÈ tÊhi vÈ pabbatanimittehi sammannitumpi vaÔÔati, dvÊhi pana
nimittehi ekena vÈ sammannituÑ na vaÔÔati. Ito paresu pÈsÈÓanimittÈdÊsupi
eseva nayo. TasmÈ pabbatanimittaÑ karontena pucchitabbaÑ “ekÈbaddho,
na ekÈbaddho”ti. Sace ekÈbaddho hoti, na kÈtabbo. TaÒhi cat|su vÈ aÔÔhasu
vÈ disÈsu kittentenapi ekameva nimittaÑ kittitaÑ hoti, tasmÈ yo evaÑ
cakkasaÓÔhÈnena vihÈrampi parikkhipitvÈ Ôhito pabbato, taÑ ekadisÈya
kittetvÈ aÒÒÈsu disÈsu taÑ bahiddhÈ katvÈ anto aÒÒÈni nimittÈni
kittetabbÈni. Sace pabbatassa tatiyabhÈgaÑ vÈ upaÉÉhaÑ vÈ antosÊmÈya
kattukÈmÈ honti, pabbataÑ akittetvÈ yattakaÑ padesaÑ anto kattukÈmÈ,
tassa parato tasmiÑyeva pabbate jÈtarukkhavammikÈdÊsu aÒÒataraÑ
nimittaÑ kittetabbaÑ. Sace ekayojanadviyojanappamÈÓaÑ sabbaÑ
pabbataÑ anto kattukÈmÈ honti, pabbatassa parato bh|miyaÑ
jÈtarukkhavammikÈdÊni nimittÈni kittetabbÈni.
PÈsÈÓanimitte ayaguÄopi1 pÈsÈÓasa~khyameva gacchati, tasmÈ yo koci
pÈsÈÓo vaÔÔati. PamÈÓato pana hatthippamÈÓo pabbatasa~khyaÑ gato, tasmÈ
so na vaÔÔati, mahÈgoÓamahÈmahiÑsappamÈÓo pana vaÔÔati.
HeÔÔhimaparicchedena dvattiÑsapalaguÄapiÓÉappamÈÓo vaÔÔati, tato
khuddakataro iÔÔhakÈ vÈ mahantÊpi na vaÔÔati, animittupagapÈsÈÓÈnaÑ rÈsipi
na vaÔÔati, pageva paÑsuvÈlukarÈsi. Bh|misamo khalamaÓÉalasadiso
piÔÔhipÈsÈÓo vÈ bh|mito khÈÓuko viya uÔÔhitapÈsÈÓo vÈ hoti, sopi
pamÈÓupago ce, vaÔÔati. PiÔÔhipÈsÈÓo atimahantopi pÈsÈÓasa~khyameva
gacchati, tasmÈ sace mahato piÔÔhipÈsÈÓassa ekappadesaÑ antosÊmÈya
kattukÈmÈ honti, taÑ akittetvÈ tassupari aÒÒo pÈsÈÓo kittetabbo. Sace
piÔÔhipÈsÈÓupari vihÈraÑ karonti, vihÈramajjhena vÈ piÔÔhipÈsÈÓo
vinivijjhitvÈ gacchati, evar|po piÔÔhipÈsÈÓo na vaÔÔati. Sace hi taÑ kittenti,
nimittassa upari vihÈro hoti, nimittaÒca nÈma bahisÊmÈya hoti, vihÈropi
bahisÊmÈyaÑ Èpajjati. VihÈraÑ parikkhipitvÈ ÔhitapiÔÔhipÈsÈÓo ekattha
kittetvÈ aÒÒattha na kittetabbo.
______________________________________________________________
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Vananimitte tiÓavanaÑ vÈ tacasÈratÈlanÈÄikerÈdirukkhavanaÑ vÈ na
vaÔÔati, antosÈrÈnaÑ pana sÈkasÈlÈdÊnaÑ antosÈramissakÈnaÑ vÈ rukkhÈnaÑ
vanaÑ vaÔÔati, taÒca kho heÔÔhimaparicchedena catupaÒcarukkhamattampi,
tato oraÑ na vaÔÔati, paraÑ yojanasatikampi vaÔÔati. Sace pana vanamajjhe
vihÈraÑ karonti, vanaÑ na kittetabbaÑ. EkadesaÑ antosÊmÈya
kÈtukÈmehipi vanaÑ akittetvÈ tattha rukkhapÈsÈÓÈdayo kittetabbÈ. VihÈraÑ
parikkhipitvÈ ÔhitavanaÑ ekattha kittetvÈ aÒÒattha na kittetabbaÑ.
Rukkhanimitte tacasÈro tÈlanÈÄikerÈdirukkho na vaÔÔati, antosÈro
jÊvamÈnako antamaso ubbedhato aÔÔha~gulo pariÓÈhato
s|cidaÓÉakappamÈÓopi vaÔÔati. Tato oraÑ na vaÔÔati, paraÑ dvÈdasayojano
suppatiÔÔhitanigrodhopi vaÔÔati. VaÑsanaÄakasarÈvÈdÊsu bÊjaÑ ropetvÈ
vaÉÉhÈpito pamÈÓupagopi na vaÔÔati, tato apanetvÈ pana1 taÑ khaÓampi
bh|miyaÑ ropetvÈ koÔÔhakaÑ katvÈ udakaÑ ÈsiÒcitvÈ kittetuÑ vaÔÔati.
Navam|lasÈkhÈniggamanaÑ akÈraÓaÑ, khandhaÑ chinditvÈ ropite pana
etaÑ yujjati. Kittentena ca “rukkho”tipi vattuÑ vaÔÔati “sÈkarukkho”tipi
“sÈlarukkho”tipi. EkÈbaddhaÑ pana suppatiÔÔhitanigrodhasadisaÑ ekattha
kittetvÈ aÒÒattha kittetuÑ na vaÔÔati.
Magganimitte araÒÒakhettanadÊtaÄÈkamaggÈdayo na vaÔÔanti,
ja~ghamaggo vÈ sakaÔamaggo vÈ vaÔÔati. Yo nibbijjhitvÈ dve tÊÓi
gÈmantarÈni gacchati, yo pana ja~ghamaggasakaÔamaggato okkamitvÈ puna
sakaÔamaggameva otarati, ye vÈ ja~ghamaggasakaÔamaggÈ avaÄaÒjÈ, te na
vaÔÔanti, ja~ghasatthasakaÔasatthehi vaÄaÒjiyamÈnÈyeva vaÔÔanti. Sace dve
maggÈ nikkhamitvÈ pacchÈ sakaÔadhuramiva ekÊbhavanti, dvedhÈ
bhinnaÔÔhÈne vÈ sambandhaÔÔhÈne vÈ sakiÑ kittetvÈ puna na kittetabbÈ.
EkÈbaddhanimittaÒhetaÑ hoti. Sace vihÈraÑ parikkhipitvÈ cattÈro maggÈ
cat|su disÈsu gacchanti, majjhe ekaÑ kittetvÈ aparaÑ kittetuÑ na vaÔÔati.
EkÈbaddhanimittaÒhetaÑ. KoÓaÑ nibbijjhitvÈ gataÑ pana parabhÈge
kittetuÑ vaÔÔati. VihÈramajjhena nibbijjhitvÈ gatamaggo pana na kittetabbo,
kittite nimittassa upari vihÈro hoti. Sace sakaÔamaggassa
antimacakkamaggaÑ nimittaÑ karonti, maggo bahisÊmÈya hoti, sace
bÈhiracakkamaggaÑ nimittaÑ karonti, bÈhiracakkamaggo bahisÊmÈya
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hoti, sesaÑ antosÊmaÑ bhajati. MaggaÑ kittentena “maggo pantho patho
pajjo”ti-ÈdÊsu dasasu yena kenaci nÈmena ca kittetuÑ vaÔÔati,
parikhÈsaÓÔhÈnena vihÈraÑ parikkhipitvÈ gatamaggo ekattha kittetvÈ
aÒÒattha kittetuÑ na vaÔÔati.
Vammikanimitte heÔÔhimaparicchedena taÑ divasaÑ jÈto
aÔÔha~gulubbedho govisÈÓappamÈÓopi vammiko vaÔÔati, tato oraÑ na vaÔÔati.
ParaÑ himavantapabbatasadisopi vaÔÔati, vihÈraÑ parikkhipitvÈ ÔhitaÑ pana
ekÈbaddhaÑ ekattha kittetvÈ aÒÒattha kittetuÑ na vaÔÔati.
NadÊnimitte yassÈ dhammikÈnaÑ rÈj|naÑ kÈle anvaÉÉhamÈsaÑ
anudasÈhaÑ anupaÒcÈhanti evaÑ deve vassante valÈhakesu vigatamattesu
sotaÑ pacchijjati, ayaÑ nadÊsa~khyaÑ na gacchati. YassÈ pana Êdise
suvuÔÔhikÈle vassÈnassa cÈtumÈse sotaÑ na pacchijjati, yattha titthena vÈ
atitthena vÈ sikkhÈkaraÓÊye ÈgatalakkhaÓena timaÓÉalaÑ paÔicchÈdetvÈ
antaravÈsakaÑ anukkhipitvÈ uttarantiyÈ bhikkhuniyÈ
eka~guladva~gulamattampi antaravÈsako temiyati, ayaÑ nadÊ sÊmaÑ
bandhantÈnaÑ nimittaÑ hoti. BhikkhuniyÈ nadÊpÈragamanepi
uposathÈdisaÑghakammakaraÓepi nadÊpÈrasÊmÈsammannanepi ayameva
nadÊ. YÈ pana maggo viya sakaÔadhurasaÓÔhÈnena vÈ parikhÈsaÓÔhÈnena vÈ
vihÈraÑ parikkhipitvÈ gatÈ, taÑ ekattha kittetvÈ aÒÒattha kittetuÑ na vaÔÔati.
VihÈrassa cat|su disÈsu aÒÒamaÒÒaÑ vinibbijjhitvÈ gate nadÊcatukkepi
eseva nayo. AsammissÈ nadiyo pana catassopi kittetuÑ vaÔÔati. Sace vatiÑ
karonto viya rukkhapÈde nikhaÓitvÈ vallipalÈlÈdÊhi nadÊsotaÑ rundhanti,
udakaÑ ajjhottharitvÈ ÈvaraÓaÑ pavattatiyeva, nimittaÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
YathÈ pana udakaÑ na pavattati, evaÑ setumhi kate apavattamÈnÈ
nadÊnimittaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati, pavattanaÔÔhÈne nadÊnimittaÑ,
appavattanaÔÔhÈne udakanimittaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. YÈ pana dubbuÔÔhikÈle vÈ
gimhe vÈ nirudakabhÈvena na pavattati, sÈ vaÔÔati. MahÈnadito
udakamÈtikaÑ nÊharanti, sÈ kunnadÊsadisÈ hutvÈ tÊÓi sassÈnisampÈdentÊ
niccaÑ pavattati, kiÒcÈpi pavattati, nimittaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. YÈ pana m|le
mahÈnadito nÊhatÈpi kÈlantarena teneva nÊhatamaggena nadiÑ bhinditvÈ
sayaÑ gacchati, gacchantÊ parato susumÈrÈdisamÈkiÓÓÈ nÈvÈdÊhi
saÒcaritabbÈ nadÊ hoti, taÑ nimittaÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
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Udakanimitte nirudakaÔÔhÈne nÈvÈya vÈ cÈÔi-ÈdÊsu vÈ udakaÑ p|retvÈ
udakanimittaÑ kittetuÑ na vaÔÔati, bh|migatameva vaÔÔati. TaÒca kho
appavattana-udakaÑ ÈvÈÔapokkharaÓÊtaÄÈkajÈtassaraloÓisamuddÈdÊsu ÔhitaÑ,
aÔÔhitaÑ pana oghanadÊ-udakavÈhakamÈtikÈdÊsu udakaÑ na vaÔÔati.
AndhakaÔÔhakathÈyaÑ pana “gambhÊresu ÈvÈÔÈdÊsu ukkhepimaÑ udakaÑ
nimittaÑ na kÈtabban”ti vuttaÑ, taÑ duvuttaÑ, attanomatimattameva.
®hitaÑ pana antamaso s|karakhatÈyapi gÈmadÈrakÈnaÑ kÊÄanavÈpiyampi
taÑ khaÓaÒÒeva pathaviyaÑ ÈvÈÔaÑ katvÈ kuÔehi ÈharitvÈ p|rita-udakampi
sace yÈva kammavÈcÈpariyosÈnÈ tiÔÔhati, appaÑ vÈ hotu bahuÑ vÈ, vaÔÔati.
TasmiÑ pana ÔhÈne nimittasaÒÒÈkaraÓatthaÑ pÈsÈÓavÈlikÈpaÑsu-ÈdirÈsi vÈ
pÈsÈÓatthambho vÈ dÈrutthambho vÈ kÈtabbo. TaÑ kÈtuÑ kÈretuÒca
bhikkhussa vaÔÔati, lÈbhasÊmÈyaÑ pana na vaÔÔati. SamÈnasaÑvÈsakasÊmÈ
kassaci pÊÄanaÑ na karoti, kevalaÑ bhikkh|naÑ vinayakammameva sÈdheti,
tasmÈ ettha vaÔÔati.
Imehi ca aÔÔhahi nimittehi asammissehipi aÒÒamaÒÒaÑ sammissehipi
sÊmÈ sammannituÑ vaÔÔatiyeva. SÈ evaÑ sammannitvÈ bajjhamÈnÈ ekena
dvÊhi vÈ nimittehi abaddhÈ hoti, tÊÓi pana ÈdiÑ katvÈ vuttappakÈrÈnaÑ
nimittÈnaÑ satenapi baddhÈ hoti. SÈ tÊhi si~ghÈÔakasaÓÔhÈnÈ hoti, cat|hi
caturassÈ vÈ si~ghÈÔaka-aÉÉhacandamudi~gÈdisaÓÔhÈnÈ vÈ, tato adhikehi
nÈnÈsaÓÔhÈnÈ. EvaÑ vuttanayena nimittÈni kittetvÈ sammatÈ
“nimittasampattiyuttÈ”ti veditabbÈ.
159. ParisasampattiyuttÈ nÈma sabbantimena paricchedena cat|hi
bhikkh|hi sannipatitvÈ yÈvatikÈ tasmiÑ gÈmakhette baddhasÊmaÑ vÈ
nadÊsamuddajÈtassare vÈ anokkamitvÈ ÔhitÈ bhikkh|, te sabbe hatthapÈse vÈ
katvÈ chandaÑ vÈ ÈharitvÈ sammatÈ.
160. KammavÈcÈsampattiyuttÈ nÈma–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yÈvatÈ samantÈ nimittÈ kittitÈ, yadi
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho etehi nimittehi sÊmaÑ sammanneyya
samÈnasaÑvÈsaÑ ek|posathaÑ, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, yÈvatÈ samantÈ nimittÈ kittitÈ, saÑgho
etehi nimittehi sÊmaÑ sammannati
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samÈnasaÑvÈsaÑ ek|posathaÑ, yassÈyasmato khamati etehi nimittehi
sÊmÈya sammuti samÈnasaÑvÈsÈya ek|posathÈya, so tuÓhassa. Yassa
nakkhamati, so bhÈseyya.
SammatÈ sÊmÈ saÑghena etehi nimittehi samanasaÑvÈsÈ
ek|posathÈ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ
dhÈrayÈmÊ”ti1–
EvaÑ vuttÈya parisuddhÈya ÒattidutiyakammavÈcÈya sammatÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne nimittÈnaÑ anto sÊmÈ hoti, nimittÈni sÊmato bahi
honti.
161. EvaÑ baddhÈya ca sÊmÈya ticÊvarena vippavÈsasukhatthaÑ
daÄhÊkammatthaÒca avippavÈsasammuti kÈtabbÈ. SÈ pana evaÑ kattabbÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yÈ sÈ saÑghena sÊmÈ sammatÈ
samÈnasaÑvÈsÈ ek|posathÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho taÑ
sÊmaÑ ticÊvarena avippavÈsaÑ sammanneyya ÔhapetvÈ gÈmaÒca
gÈm|pacÈraÒca, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, yÈ sÈ saÑghena sÊmÈ
sammatÈsamÈnasaÑvÈsÈ ek|posathÈ, saÑgho taÑ sÊmaÑ ticÊvarena
avippavÈsaÑ sammannati ÔhapetvÈ gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒca,
yassÈyasmato khamati etissÈ sÊmÈya ticÊvarena avippavÈsÈya sammuti
ÔhapetvÈ gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒca, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so
bhÈseyya.
SammatÈ sÈ sÊmÈ saÑghena ticÊvarena avippavÈsÈ ÔhapetvÈ
gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒca, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ
dhÈrayÈmÊ”ti2.
Ettha3 ca nigamanagarÈnampi gÈmeneva sa~gaho veditabbo.
GÈm|pacÈroti parikkhittassa parikkhepo, aparikkhittassa parikkhepokÈso.
Imesu pana gÈmagÈm|pacÈresu adhiÔÔhitatecÊvariko bhikkhu parihÈraÑ na
labhati. AyaÒhi avippavÈsasÊmÈ “ÔhapetvÈ gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒcÈ”ti
vuttattÈ gÈmaÒca
______________________________________________________________
1. Vi 3. 144 piÔÔhe.

2. Vi 3. 148 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 3. 331 piÔÔhÈdÊsu.

186

VinayapiÔaka

gÈm|pacÈraÒca na ottharati, samÈnasaÑvÈsakasÊmÈva ottharati.
SamÈnasaÑvÈsakasÊmÈ cettha attano dhammatÈya gacchati, avippavÈsasÊmÈ
pana yattha samÈnasaÑvÈsakasÊmÈ, tattheva gacchati. Na hi tassÈ visuÑ
nimittakittanaÑ atthi, tattha sace avippavÈsÈya sammutikÈle gÈmo atthi, taÑ
sÈ na ottharati. Sace pana sammatÈya sÊmÈya pacchÈ gÈmo nivisati, sopi
sÊmasa~khyaÑyeva gacchati. YathÈ ca pacchÈ niviÔÔho, evaÑ paÔhamaÑ
niviÔÔhassa pacchÈ vaÉÉhitappadesopi sÊmasa~khyameva gacchati. Sace
sÊmÈsammutikÈle gehÈni katÈni, “pavisissÈmÈ”ti Èlayopi atthi, manussÈ pana
appaviÔÔhÈ, porÈÓakagÈmaÑ vÈ sace gehameva chaÉÉetvÈ aÒÒattha gatÈ,
agÈmoyeva esa, sÊmÈ ottharati. Sace pana ekampi kulaÑ paviÔÔhaÑ vÈ
agataÑ vÈ atthi, gÈmoyeva, sÊmÈ na ottharati. Ayamettha sa~khepo.
162. AyaÑ pana vitthÈro1 sÊmaÑ bandhitukÈmena hi sÈmantavihÈresu
bhikkh| tassa tassa vihÈrassa sÊmÈparicchedaÑ pucchitvÈ
baddhasÊmavihÈrÈnaÑ sÊmÈya sÊmantarikaÑ, abaddhasÊmavihÈrÈnaÑ sÊmÈya
upacÈraÑ ÔhapetvÈ disÈcÈrikabhikkh|naÑ nissaÒcÈrasamaye sace ekasmiÑ
gÈmakhette sÊmaÑ bandhitukÈmÈ, ye tattha baddhasÊmavihÈrÈ, tesu
bhikkh|naÑ “mayaÑ ajja sÊmaÑ bandhissÈma, tumhe sakasÊmÈya
paricchedato mÈ nikkhamitthÈ”ti pesetabbaÑ. Ye abaddhasÊmavihÈrÈ, tesu
bhikkh| ekajjhaÑ sannipÈtetabbÈ, chandÈrahÈnaÑ chando ÈharÈpetabbo.
“Sace aÒÒÈnipi gÈmakhettÈni antokÈtukÈmÈ, tesu gÈmesu ye bhikkh|
vasanti, tehipi ÈgantabbaÑ, anÈgacchantÈnaÑ chando Èharitabbo”ti
MahÈsumatthero Èha. MahÈpadumatthero pana “nÈnÈgÈmakhettÈni nÈma
pÈÔiyekkaÑ baddhasÊmasadisÈni, na tato chandapÈrisuddhi Ègacchati,
antonimittagatehi pana bhikkh|hi Ègantabban”ti vatvÈ puna Èha
“samÈnasaÑvÈsakasÊmÈsammannanakÈle Ègamanampi anÈgamanampi
vaÔÔati, avippavÈsasÊmÈsammannanakÈle pana antonimittagatehi
ÈgantabbaÑ, anÈgacchantÈnaÑ chando Èharitabbo”ti.
EvaÑ sannipatitesu bhikkh|su chandÈrahÈnaÑ chande ÈhaÔe tesu tesu
maggesu nadÊtitthagÈmadvÈrÈdÊsu ca Ègantukabhikkh|naÑ sÊghaÑ sÊghaÑ
hatthapÈsanayanatthaÒceva bahisÊmakaraÓatthaÒca ÈrÈmike ceva
samaÓuddese
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 322 piÔÔhÈdÊsu.
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ca ÔhapetvÈ bherisaÒÒaÑ vÈ sa~khasaÒÒaÑ vÈ katvÈ nimittakittanÈnantaraÑ
vuttÈya “suÓÈtu me bhante saÑgho”ti-ÈdikÈya kammavÈcÈya sÊmÈ
bandhitabbÈ. KammavÈcÈpariyosÈneyeva nimittÈni bahikatvÈ heÔÔhÈ
pathavÊsandhÈrakaÑ udakapariyantaÑ katvÈ sÊmÈ gatÈ hoti.
163. ImaÑ pana samÈnasaÑvÈsakasÊmaÑ sammannantehi
pabbajj|pasampadÈdÊnaÑ saÑghakammÈnaÑ sukhakaraÓatthaÑ paÔhamaÑ
khaÓÉasÊmÈ bandhitabbÈ. TaÑ pana bandhantehi vattaÑ jÈnitabbaÑ. Sace hi
bodhicetiyabhattasÈlÈdÊni sabbavatth|ni patiÔthÈpetvÈ katavihÈre bandhanti,
vihÈramajjhe bah|naÑ samosaraÓaÔÔhÈne abandhitvÈ vihÈrapaccante
vivittokÈse bandhitabbÈ. AkatavihÈre bandhantehi bodhicetiyÈdÊnaÑ
sabbavatth|naÑ ÔhÈnaÑ sallakkhetvÈ yathÈ patiÔÔhitesu vatth|su
vihÈrapaccante vivittokÈse hoti, evaÑ bandhitabbÈ. SÈ heÔÔhimaparicchedena
sace ekavÊsati bhikkh| gaÓhÈti, vaÔÔati, tato oraÑ na vaÔÔati, paraÑ
bhikkhusahassaÑ gaÓhantÊpi vaÔÔati. TaÑ bandhantehi sÊmamÈÄakassa
samantÈ nimittupagÈ pÈsÈÓÈ ÔhapetabbÈ, na khaÓÉasÊmÈya Ôhitehi mahÈsÊmÈ
bandhitabbÈ, na mahÈsÊmÈya Ôhitehi khaÓÉasÊmÈ, khaÓÉasÊmÈyameva pana
ÔhatvÈ khaÓÉasÊmÈ bandhitabbÈ.
TatrÈyaÑ bandhanavidhi–samantÈ “eso pÈsÈÓo nimittan”ti evaÑ
nimittÈni kittetvÈ kammavÈcÈya sÊmÈ sammannitabbÈ. Atha tassÈ eva
daÄhÊkammatthaÑ avippavÈsakammavÈcÈ kÈtabbÈ. EvaÒhi “sÊmaÑ
sam|hanissÈmÈ”ti ÈgatÈ sam|hanituÑ na sakkhissanti. SÊmaÑ sammannitvÈ
bahi sÊmantarikapÈsÈÓÈ ÔhapetabbÈ. SÊmantarikÈ pacchimakoÔiyÈ
ekaratanappamÈÓÈ vaÔÔati. “VidatthippamÈÓÈpi vaÔÔatÊ”ti KurundiyaÑ,
“catura~gulappamÈÓÈpi vaÔÔatÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. Sace pana vihÈro
mahÈ hoti, dvepi tissopi tatuttarimpi khaÓÉasÊmÈyo bandhitabbÈ.
EvaÑ khaÓÉasÊmaÑ sammannitvÈ mahÈsÊmasammutikÈle khaÓÉasÊmato
nikkhamitvÈ mahÈsÊmÈyaÑ ÔhatvÈ samantÈ anupariyÈyantehi
sÊmantarikapÈsÈÓÈ kittetabbÈ, tato avasesanimittÈni kittetvÈ hatthapÈsaÑ
avijahantehi kammavÈcÈya samÈnasaÑvÈsakasÊmaÑ sammannitvÈ tassÈ
daÄhÊkammatthaÑ avippavÈsakammavÈcÈpi kÈtabbÈ. EvaÒhi “sÊmaÑ
sam|hanissÈmÈ”ti ÈgatÈ sam|hanituÑ na sakkhissanti. Sace pana
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khaÓÉasÊmÈya nimittÈni kittetvÈ tato sÊmantarikÈya nimittÈni kittetvÈ
mahÈsÊmÈya nimittÈni kittenti, evaÑ tÊsu ÔhÈnesu nimittÈni kittetvÈ yaÑ
sÊmaÑ icchanti, taÑ paÔhamaÑ bandhituÑ vaÔÔati. EvaÑ santepi
yathÈvuttanayena khaÓÉasÊmatova paÔÔhÈya bandhitabbÈ. EvaÑ baddhÈsu
pana sÊmÈsu khaÓÉasÊmÈya ÔhitÈ bhikkh| mahÈsÊmÈya kammaÑ karontÈnaÑ
na kopenti, mahÈsÊmÈya vÈ ÔhitÈ khaÓÉasÊmÈya karontÈnaÑ, sÊmantarikÈya
pana ÔhitÈ ubhinnampi na kopenti. GÈmakhette ÔhatvÈ kammaÑ karontÈnaÑ
pana sÊmantarikÈya ÔhitÈ kopenti. SÊmantarikÈ hi gÈmakhettaÑ bhajati.
SÊmÈ ca nÈmesÈ na kevalÈ pathavÊtaleyeva baddhÈ baddhÈ nÈma hoti,
atha kho piÔÔhipÈsÈÓepi kuÔigehepi leÓepi pÈsÈdepi pabbatamatthakepi
baddhÈ baddhÈyeva hoti. Tattha piÔÔhipÈsÈÓe bandhantehi pÈsÈÓapiÔÔhiyaÑ
rÈjiÑ vÈ koÔÔetvÈ udukkhalaÑ vÈ khaÓitvÈ nimittaÑ na kÈtabbaÑ,
nimittupagapÈsÈÓe ÔhapetvÈ nimittÈni kittetabbÈni. KammavÈcÈpariyosÈne
sÊmÈ pathavÊsandhÈrakaÑ udakapariyantaÑ katvÈ otarati. NimittapÈsÈÓÈ
yathÈÔhÈne na tiÔÔhanti, tasmÈ samantato rÈji vÈ upaÔÔhÈpetabbÈ, cat|su vÈ
koÓesu pÈsÈÓÈ vijjhitabbÈ, “ayaÑ sÊmÈparicchedo”ti vatvÈ akkharÈni vÈ
chinditabbÈni. Keci us|yakÈ “sÊmaÑ jhÈpessÈmÈ”ti aggiÑ denti, pÈsÈÓÈva
jhÈyanti, na sÊmÈ.
KuÔigehepi bhittiÑ akittetvÈ ekavÊsatiyÈ bhikkh|naÑ okÈsaÔÔhÈnaÑ
antokaritvÈ pÈsÈÓanimittÈni ÔhapetvÈ sÊmÈ sammannitabbÈ, antokuÔÔameva
sÊmÈ hoti. Sace antokuÔÔe ekavÊsatiyÈ bhikkh|naÑ okÈso natthi, pamukhe
nimittapÈsÈÓe ÔhapetvÈ sammannitabbÈ. Sace evampi nappahoti, bahi
nibbodakapatanaÔÔhÈnepi nimittÈni ÔhapetvÈ sammannitabbÈ. EvaÑ
sammatÈya pana sabbaÑ kuÔigehaÑ sÊmaÔÔhameva hoti.
CatubhittiyaleÓepi bandhantehi kuÔÔaÑ akittetvÈ pÈsÈÓÈva kittetabbÈ,
anto okÈse asati pamukhepi nimittÈni ÔhapetabbÈni, evaÑ leÓassa anto ca
bahi ca sÊmÈ hoti.
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UparipÈsÈdepi bhittiÑ akittetvÈ antopÈsÈÓe ÔhapetvÈ sÊmÈ
sammannitabbÈ. Sace nappahoti, pamukhepi pÈsÈÓe ÔhapetvÈ
sammannitabbÈ. EvaÑ sammatÈ uparipÈsÈdeyeva hoti, heÔÔhÈ na otarati.
Sace pana bah|su thambhesu tulÈnaÑ upari katapÈsÈdassa heÔÔhimatale kuÔÔo
yathÈ nimittÈnaÑ anto hoti, evaÑ uÔÔhahitvÈ tulÈrukkhehi ekasambandho
Ôhito, heÔÔhÈpi otarati, ekathambhapÈsÈdassa pana uparitale baddhÈ sÊmÈ.
Sace thambhamatthake ekavÊsatiyÈ bhikkh|naÑ okÈso hoti, heÔÔhÈ otarati.
Sace pÈsÈdabhittito niggatesu niyy|hakÈdÊsu pÈsÈÓe ÔhapetvÈ sÊmaÑ
bandhanti, pÈsÈdabhitti antosÊmÈya hoti. HeÔÔhÈ panassÈ otaraÓÈnotaraÓaÑ
vuttanayeneva veditabbaÑ.
HeÔÔhÈpÈsÈde kittentehipi bhitti ca rukkhatthambhÈ ca na kittetabbÈ,
bhittilagge pana pÈsÈÓatthambhe kittetuÑ vaÔÔati. EvaÑ kittitÈ sÊmÈ
heÔÔhÈpÈsÈdassa pariyantathambhÈnaÑ antoyeva hoti. Sace pana
heÔÔhÈpÈsÈdassa kuÔÔo uparimatalena sambaddho hoti, uparipÈsÈdampi
abhiruhati. Sace pÈsÈdassa bahi nibbodakapatanaÔÔhÈne nimittÈni karonti,
sabbo pÈsÈdo sÊmaÔÔho hoti.
Pabbatamatthake talaÑ hoti ekavÊsatiyÈ bhikkh|naÑ okÈsÈrahaÑ, tattha
piÔÔhipÈsÈÓe viya sÊmaÑ bandhanti, heÔÔhÈpabbatepi teneva paricchedena
sÊmÈ otarati. TÈlam|lakapabbatepi upari sÊmÈ baddhÈ heÔÔhÈ otarateva. Yo
pana vitÈnasaÓÔhÈno hoti, upari ekavÊsatiyÈ bhikkh|naÑ okÈso atthi, heÔÔhÈ
natthi, tassupari baddhÈ sÊmÈ heÔÔhÈ na otarati. EvaÑ mudi~gasaÓÔhÈno vÈ
hotu paÓavasaÓÔhÈno vÈ, yassa heÔÔhÈ vÈ majjhe vÈ sÊmappamÈÓaÑ natthi,
tassa upari baddhÈ sÊmÈ heÔÔhÈ na otarati. Yassa pana dve k|ÔÈni Èsanne
ÔhitÈni, ekassapi upari sÊmappamÈÓaÑ nappahoti, tassa kuÔantaraÑ cinitvÈ
vÈ p|retvÈ vÈ ekÈbaddhaÑ katvÈ upari sÊmÈ sammannitabbÈ. Eko
sappaphaÓasadiso pabbato, tassa upari sÊmappamÈÓassa atthitÈya sÊmaÑ
bandhanti, tassa ce heÔÔhÈ ÈkÈsapabbhÈraÑ hoti, sÊmÈ na otarati. Sace
panassa vemajjhe sÊmappamÈÓo susirapÈsÈÓo hoti, otarati, so ca pÈsÈÓo
sÊmaÔÔhoyeva hoti. AthÈpissa heÔÔhÈleÓassa kuÔÔo aggakoÔiÑ Èhacca
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tiÔÔhati, otarati, heÔÔhÈ ca upari ca sÊmÈyeva hoti. Sace pana heÔÔhÈ
uparimassa sÊmÈparicchedassa pÈrato antoleÓaÑ hoti, bahi sÊmÈ na otarati.
AthÈpi uparimassa sÊmÈparicchedassa orato bahi leÓaÑ hoti, anto sÊmÈ na
otarati. AthÈpi upari sÊmÈparicchedo khuddako, heÔÔhÈ leÓaÑ mahantaÑ
sÊmÈparicchedamatikkamitvÈ ÔhitaÑ, sÊmÈ upariyeva hoti, heÔÔhÈ na otarati.
Yadi pana leÓaÑ khuddakaÑ sabbapacchimasÊmÈparimÈÓaÑ, upari sÊmÈ
mahatÊ naÑ ajjhottharitvÈ ÔhitÈ, sÊmÈ otarati. Atha leÓaÑ atikhuddakaÑ
sÊmappamÈÓaÑ na hoti, sÊmÈ upariyeva hoti, heÔÔhÈ na otarati. Sace tato
upaÉÉhaÑ bhijjitvÈ patati, sÊmappamÈÓaÑ cepi hoti, bahi patitaÑ asÊmÈ.
ApatitaÑ pana yadi sÊmappamÈÓaÑ, sÊmÈ hotiyeva.
KhaÓÉasÊmÈ ca nÊcavatthukÈ hoti, taÑ p|retvÈ uccavatthukaÑ karonti,
sÊmÈyeva. SÊmÈya gehaÑ karonti, sÊmaÔÔhakameva hoti. SÊmÈya
pokkharaÓiÑ khaÓanti, sÊmÈyeva. Ogho sÊmÈmaÓÉalaÑ ottharitvÈ gacchati,
sÊmÈmÈÄake aÔÔaÑ bandhitvÈ kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. SÊmÈya heÔÔhÈ
uma~ganadÊ hoti, iddhimÈ bhikkhu tattha nisÊdati. Sace sÈ nadÊ paÔhamaÑ
gatÈ, sÊmÈ pacchÈ baddhÈ, kammaÑ na kopeti. Atha paÔhamaÑ sÊmÈ
baddhÈ, pacchÈ nadÊ gatÈ, kammaÑ kopeti, heÔÔhÈpathavÊtale Ôhito pana
kopetiyeva.
SÊmÈmÈÄake vaÔarukkho hoti, tassa sÈkhÈ vÈ tato niggatapÈroho vÈ
mahÈsÊmÈya pathavÊtalaÑ vÈ tatthajÈtarukkhÈdÊni vÈ Èhacca tiÔÔhati,
mahÈsÊmaÑ vÈ sodhetvÈ kammaÑ kÈtabbaÑ, te vÈ sÈkhÈpÈrohÈ chinditvÈ
bahiÔÔhakÈ kÈtabbÈ. AnÈhacca ÔhitasÈkhÈdÊsu ÈruÄhabhikkh| hatthapÈsaÑ
ÈnetabbÈ. EvaÑ mahÈsÊmÈya jÈtarukkhassa sÈkhÈ vÈ pÈroho vÈ
vuttanayeneva sÊmÈmÈÄake patiÔÔhÈti, vuttanayeneva sÊmaÑ sodhetvÈ vÈ
kammaÑ kÈtabbaÑ, te vÈ sÈkhÈpÈrohÈ chinditvÈ bahiÔÔhakÈ kÈtabbÈ. Sace
mÈÄake kamme kariyamÈne koci bhikkhu mÈÄakassa anto pavisitvÈ vehÈsaÑ
ÔhitasÈkhÈya nisÊdati, pÈdÈ vÈssa bh|migatÈ honti, nivÈsanapÈrupanaÑ vÈ
bh|miÑ phusati, kammaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. PÈde pana nivÈsanapÈrupanaÒca
ukkhipÈpetvÈ kÈtuÑ kammaÑ vaÔÔati,
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idaÒca lakkhaÓaÑ purimanayepi veditabbaÑ. AyaÑ pana viseso–tatra
ukkhipÈpetvÈ kÈtuÑ na vaÔÔati, hatthapÈsameva Ènetabbo. Sace antosÊmato
pabbato abbhuggacchati, tatraÔÔho bhikkhu hatthapÈsaÑ Ènetabbo. IddhiyÈ
antopabbataÑ paviÔÔhepi eseva nayo. BajjhamÈnÈ eva hi sÊmÈ
pamÈÓarahitaÑ padesaÑ na otarati, baddhÈya sÊmÈya jÈtaÑ yaÑ kiÒci
yattha katthaci ekasambandhena gataÑ sÊmÈsa~khyameva gacchatÊti.
TiyojanaparamaÑ pana sÊmaÑ sammannantena majjhe ÔhatvÈ yathÈ
cat|supi disÈsu diyaÉÉhadiyaÉÉhayojanaÑ hoti, evaÑ sammannitabbÈ. Sace
pana majjhe ÔhatvÈ ekekadivasato tiyojanaÑ karonti, chayojanaÑ hotÊti na
vaÔÔati. CaturassaÑ vÈ tikoÓaÑ vÈ sammannantena yathÈ koÓato koÓaÑ
tiyojanaÑ hoti, evaÑ sammannitabbÈ. Sace hi yena kenaci pariyantena
kesaggamattampi tiyojanaÑ atikkÈmeti, ÈpattiÒca Èpajjati, sÊmÈ ca asÊmÈ
hoti.
164. “Na bhikkhave nadÊpÈrasÊmÈ sammannitabbÈ, yo sammanneyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato nadÊpÈrasÊmÈ na sammannitabbÈ. Yatra pana
dhuvanÈvÈvÈ dhuvasetu vÈ abhimukhatittheyeva atthi, evar|paÑ
nadÊpÈrasÊmaÑ sammannituÑ vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave yatthassa
dhuvanÈvÈ vÈ dhuvasetu vÈ, evar|paÑ nadÊpÈrasÊmaÑ sammannitun”ti1 hi
vuttaÑ. Sace dhuvanÈvÈ vÈ dhuvasetu vÈ abhimukhatitthe natthi, ÊsakaÑ
uddhaÑ abhiruhitvÈ adho vÈ orohitvÈ atthi, evampi vaÔÔati.
Karavikatissatthero pana “gÈvutamattabbhantarepi vaÔÔatÊ”ti Èha.
ImaÒca pana nadÊpÈrasÊmaÑ sammannantena ekasmiÒca tÊre ÔhatvÈ
uparisote nadÊtÊre nimittaÑ kittetvÈ tato paÔÔhÈya attÈnaÑ parikkhipantena
yattakaÑ paricchedaÑ icchati, tassa pariyosÈne adhosotepi nadÊtÊre nimittaÑ
kittetvÈ paratÊre sammukhaÔÔhÈne nadÊtÊre nimittaÑ kittetabbaÑ. Tato
paÔÔhÈya yattakaÑ paricchedaÑ icchati, tassa vasena yÈva uparisote
paÔhamaÑ kittitanimittassa sammukhÈ nadÊtÊre nimittaÑ, tÈva kittetvÈ
paccÈharitvÈ paÔhamakittitanimittena saddhiÑ ghaÔetabbaÑ. Atha
sabbanimittÈnaÑ anto Ôhite bhikkh| hatthapÈsagate katvÈ
______________________________________________________________
1. Vi 3. 145 piÔÔhe.
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kammavÈcÈya sÊmÈ sammannitabbÈ. NadiyÈ ÔhitÈ anÈgatÈpi kammaÑ na
kopenti, sammutipariyosÈne ÔhapetvÈ nadiÑ nimittÈnaÑ anto paratÊre ca
orimatÊre ca ekasÊmÈ hoti, nadÊ pana baddhasÊmÈsa~khyaÑ na gacchati.
VisuÑ nadÊsÊmÈ eva hi sÈ.
Sace antonadiyaÑ dÊpako hoti, taÑ antosÊmÈya kÈtukÈmena
purimanayeneva attanÈ ÔhitatÊre nimittÈni kittetvÈ dÊpakassa orimante ca
pÈrimante ca nimittaÑ kittetabbaÑ. Atha paratÊre nadiyÈ orimatÊre
nimittassa sammukhaÔÔhÈne nimittaÑ kittetvÈ tato paÔÔhÈya purimanayeneva
yÈva uparisote paÔhamaÑ kittitanimittassa sammukhÈ nimittaÑ, tÈva
kittetabbaÑ. Atha dÊpakassa pÈrimante ca orimante ca nimittaÑ kittetvÈ
paccÈharitvÈ paÔhamaÑ kittitanimittena saddhiÑ ghaÔetabbaÑ. Atha dvÊsu
tÊresu dÊpakesu ca bhikkh| sabbe hatthapÈsagate katvÈ kammavÈcÈya sÊmÈ
sammannitabbÈ, nadiyaÑ ÔhitÈ anÈgacchantÈpi kammaÑ na kopenti,
sammutipariyosÈne ÔhapetvÈ nadiÑ nimittÈnaÑ anto tÊradvayaÒca dÊpako ca
ekasÊmÈ hoti, nadÊ pana nadÊsÊmÈyeva.
Sace pana dÊpako vihÈrasÊmÈparicchedato uddhaÑ vÈ adho vÈ
adhikataro hoti, atha vihÈrasÊmÈparicchedanimittassa ujukameva
sammukhÊbh|te dÊpakassa orimante nimittaÑ kittetvÈ tato paÔÔhÈya
dÊpakasikharaÑ parikkhipantena puna dÊpakassa orimante nimittasammukhe
pÈrimante nimittaÑ kittetabbaÑ. Tato paraÑ purimanayeneva paratÊre
sammukhanimittamÈdiÑ katvÈ paratÊre nimittÈni ca dÊpakassa pÈrimantaorimante nimittÈni ca kittetvÈ paÔhamakittitanimittena saddhiÑ ghaÔanÈ
kÈtabbÈ. EvaÑ kittetvÈ sammatÈ sÊmÈ pabbatasaÓÔhÈnÈ hoti. Sace pana
dÊpako vihÈrasÊmÈparicchedato uddhampi adhopi adhikataro hoti,
purimanayeneva dÊpakassa ubhopi sikharÈni parikkhipitvÈ nimittÈni
kittentena nimittaghaÔanÈ kÈtabbÈ. EvaÑ kittetvÈ sammatÈ sÊmÈ
mudi~gasaÓÔhÈnÈ hoti. Sace dÊpako vihÈrasÊmÈparicchedassa anto khuddako
hoti, sabbapaÔhamena nayena dÊpake nimittÈni kittetabbÈni. EvaÑ kittetvÈ
sammatÈ sÊmÈ paÓavasaÓÔhÈnÈ hoti. EvaÑ tÈva sÊmÈbandhanaÑ veditabbaÑ.
165. EvaÑ baddhÈ pana sÊmÈ kadÈ asÊmÈ hotÊti? YadÈ saÑgho sÊmaÑ
sam|hanati, tadÈ asÊmÈ hoti. KathaÑ panesÈ sam|hanitabbÈti?
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“sÊmaÑ bhikkhave sammannantena paÔhamaÑ samÈnasaÑvÈsasÊmÈ
sammannitabbÈ, pacchÈ ticÊvarena avippavÈso sammannitabbo. SÊmaÑ
bhikkhave sam|hanantena paÔhamaÑ ticÊvarena avippavÈso sam|hantabbo,
pacchÈ samÈnasaÑvÈsasÊmÈ sam|hantabbÈ”ti1 vacanato paÔhamaÑ
avippavÈso sam|hanitabbo, pacchÈ sÊmÈ sam|hanitabbÈti. KathaÑ?
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yo so saÑghena ticÊvarena avippavÈso
sammato, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho taÑ ticÊvarena
avippavÈsaÑ sam|haneyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, yo so saÑghena ticÊvarena avippavÈso
sammato, saÑgho taÑ ticÊrena avippavÈsaÑ sam|hanati. YassÈyasmato
khamati etassa ticÊvarena avippavÈsassa samugghÈto, so tuÓhassa.
Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Sam|hato so saÑghena ticÊvarena avippavÈso, khamati saÑghassa,
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti1–
EvaÑ tÈva avippavÈso sam|hanitabbo.
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yÈ sÈ saÑghena sÊmÈ sammatÈ
samÈnasaÑvÈsÈ ek|posathÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho taÑ
sÊmaÑ sam|haneyya samÈnasaÑvÈsaÑ ek|posathaÑ, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, yÈ sÈ saÑghena sÊmÈ sammatÈ
samÈnasaÑvÈsÈ ek|posathÈ, saÑgho taÑ sÊmaÑ sam|hanati
samÈnasaÑvÈsaÑ ek|posathaÑ. YassÈyasmato khamati etissÈ sÊmÈya
samÈnasaÑvÈsÈya ek|posathÈya samugghÈto, so tuÓhassa. Yassa
nakkhamati, so bhÈseyya.
______________________________________________________________
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Sam|hatÈ sÈ sÊmÈ saÑghena samÈnasaÑvÈsÈ ek|posathÈ, khamati
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti1–

EvaÑ sÊmÈ sam|hanitabbÈ.
Sam|hanantena pana bhikkhunÈ vattaÑ jÈnitabbaÑ. TatridaÑ
vattaÑ2–khaÓÉasÊmÈya ÔhatvÈ avippavÈsasÊmÈ na sam|hantabbÈ, tathÈ
avippavÈsasÊmÈya ÔhatvÈ khaÓÉasÊmÈpi. KhaÓÉasÊmÈya pana Ôhitena
khaÓÉasÊmÈva sam|hanitabbÈ, tathÈ itarÈya Ôhitena itarÈ. SÊmaÑ nÈma dvÊhi
kÈraÓehi sam|hananti pakatiyÈ khuddakaÑ puna ÈvÈsavaÉÉhanatthÈya
mahatiÑ vÈ kÈtuÑ, pakatiyÈ mahatiÑ puna aÒÒesaÑ vihÈrokÈsadÈnatthÈya
khuddakaÑ vÈ kÈtuÑ. Tattha sace khaÓÉasÊmaÒca avippavÈsasÊmaÒca
jÈnanti, sam|hanituÒceva bandhituÒca sakkhissanti. KhaÓÉasÊmaÑ pana
jÈnantÈ avippavÈsaÑ ajÈnantÈpi sam|hanituÒceva bandhituÒca sakkhissanti.
KhaÓÉasÊmaÑ ajÈnantÈ avippavÈsaÑyeva jÈnantÈ cetiya~gaÓabodhiya~gaÓauposathÈgÈrÈdÊsu nirÈsa~kaÔÔhÈnesu ÔhatvÈ appeva nÈma sam|hanituÑ
sakkhissanti, paÔibandhituÑ pana na sakkhissanteva. Sace bandheyyuÑ,
sÊmÈsambhedaÑ katvÈ vihÈraÑ avihÈraÑ kareyyuÑ, tasmÈ na
sam|hanitabbÈ. Ye pana ubhopi na jÈnanti, te neva sam|hanituÑ, na
bandhituÑ sakkhissanti. AyaÒhi sÊmÈ nÈma kammavÈcÈya vÈ asÊmÈ hoti
sÈsanantaradhÈnena vÈ, na ca sakkÈ sÊmaÑ ajÈnantehi kammavÈcÈ kÈtuÑ,
tasmÈ na sam|hanitabbÈ, sÈdhukaÑ pana ÒatvÈyeva sam|hanitabbÈ ceva
bandhitabbÈ cÈti. AyaÑ tÈva baddhasÊmÈya vinicchayo.
166. AbaddhasÊmÈ pana gÈmasÊmÈ sattabbhantarasÊmÈ
udakukkhepasÊmÈti tividhÈ. Tattha yÈvatÈ ekaÑ gÈmakhettaÑ, ayaÑ
gÈmasÊmÈ nÈma, gÈmaggahaÓena cettha3 nagarampi nigamampi gahitameva
hoti. Tattha yattake padese tassa tassa gÈmassa gÈmabhojakÈ baliÑ labhanti,
so padeso appo vÈ hotu mahanto vÈ, gÈmasÊmÈtveva sa~khyaÑ gacchati.
NagaranigamasÊmÈsupi eseva nayo. Yampi ekasmiÑyeva gÈmakhette ekaÑ
padesaÑ “ayaÑ visuÑgÈmo hot|”ti paricchinditvÈ rÈjÈ kassaci deti, sopi
visuÑgÈmasÊmÈ hotiyeva, tasmÈ sÈ ca itarÈ ca
______________________________________________________________
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pakatigÈmanagaranigamasÊmÈ baddhasÊmÈsadisÈyeva honti, kevalaÑ pana
ticÊvaravippavÈsaparihÈraÑ na labhanti.
AgÈmake pana araÒÒe samantÈ sattabbhantarÈ satthabbhantarasÊmÈ
nÈma. Tattha agÈmakaÑ nÈma araÒÒaÑ viÒjhÈÔavÊ-ÈdÊsu vÈ samuddamajjhe
vÈ macchabandhÈnaÑ agamanapathe1 dÊpakesu labbhati. SamantÈ
sattabbhantarÈti majjhe ÔhitÈnaÑ sabbadisÈsu sattabbhantarÈ vinibbedhena
cuddasa honti. Tattha ekaÑ abbhantaraÑ aÔÔhavÊsatihatthappamÈÓaÑ hoti.
AyaÒca sÊmÈ parisavasena vaÉÉhati, tasmÈ samantÈ parisapariyantato
paÔÔhÈya abbhantaraparicchedo kÈtabbo. Sace pana dve saÑghÈ visuÑ
uposathaÑ karonti, dvinnaÑ sattabbhantarÈnaÑ antare aÒÒamekaÑ
abbhantaraÑ upacÈratthÈya ÔhapetabbaÑ.
167. YÈ panesÈ “sabbÈ bhikkhave nadÊ asÊmÈ, sabbo samuddo asÊmo,
sabbo jÈtassaro asÊmo”ti2 evaÑ nadÊ-ÈdÊnaÑ baddhasÊmabhÈvaÑ
paÔikkhipitvÈ puna “nadiyÈ vÈ bhikkhave Samudde vÈ JÈtassare vÈ yaÑ
majjhimassa purisassa samantÈ udakukkhepÈ, ayaÑ tattha samÈnasaÑvÈsÈ
ek|posathÈ”ti2 vuttÈ, ayaÑ udakukkhepasÊmÈ nÈma. Tattha nadÊ nadÊnimitte
vuttalakkhaÓÈva, samuddopi pÈkaÔoyeva. Yo pana yena kenaci khaÓitvÈ
akato sayaÑjÈto sobbho samantato Ègatena udakena p|rito tiÔÔhati, yattha
nadiyaÑ vuttappakÈre vassakÈle udakaÑ santiÔÔhati, ayaÑ JÈtassaro nÈma.
Yopi nadiÑ vÈ SamuddaÑ vÈ bhinditvÈ nikkhanta-udakena khato sobbho
etaÑ lakkhaÓaÑ pÈpuÓÈti, ayampi JÈtassaroyeva. Etesu nadÊ-ÈdÊsu yaÑ
ÔhÈnaÑ thÈmamajjhimassa purisassa samantato udakukkhepena
paricchinnaÑ, ayaÑ udakukkhepasÊmÈ nÈma.
KathaÑ pana udakukkhepo kÈtabboti? YathÈ akkhadhuttÈ dÈruguÄaÑ
khipanti, evaÑ udakaÑ vÈ vÈlukaÑ vÈ hatthena gahetvÈ thÈmamajjhimena
purisena sabbathÈmena khipitabbaÑ. Yattha evaÑ khittaÑ udakaÑ vÈ
vÈlukÈ vÈ patati, ayameko udakukkhepo, tassa antohatthapÈsaÑ vijahitvÈ
Ôhito kammaÑ kopeti. YÈva parisÈ vaÉÉhati, tÈva sÊmÈpi vaÉÉhati,
parisapariyantato udakukkhepoyeva pamÈÓaÑ, ayaÑ pana etesaÑ
______________________________________________________________
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nadÊ-ÈdÊnaÑ antoyeva labbhati, na bahi. TasmÈ nadiyÈ vÈ JÈtassare vÈ
yattakaÑ padesaÑ pakativassakÈle cat|su mÈsesu udakaÑ ottharati,
Samudde yasmiÑ padese pakativÊciyo osaritvÈ saÓÔhahanti, tato paÔÔhÈya
kappiyabh|mi, tattha ÔhatvÈ uposathÈdikammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati,
dubbuÔÔhikÈle vÈ gimhe vÈ nadÊjÈtassaresu sukkhesupi sÈ eva kappiyabh|mi.
Sace pana sukkhe JÈtassare vÈpiÑ vÈ khaÓanti, vappaÑ vÈ karonti, taÑ
ÔhÈnaÑ gÈmakhettaÑ hoti. YÈ panesÈ “kappiyabh|mÊ”ti vuttÈ, tato bahi
udakukkhepasÊmÈ na gacchati, anto gacchati, tasmÈ tesaÑ anto
parisapariyantato paÔÔhÈya samantÈ udakukkhepaparicchedo kÈtabbo,
ayamettha sa~khepo.
AyaÑ pana vitthÈro–sace nadÊ nÈtidÊghÈ hoti, pabhavato paÔÔhÈya yÈva
mukhadvÈrÈ sabbattha saÑgho nisÊdati, udakukkhepasÊmÈya kammaÑ
natthi, sakalÈpi nadÊ etesaÑyeva bhikkh|naÑ pahoti. YaÑ pana
MahÈsumattherena vuttaÑ “yojanaÑ pavattamÈnÈyeva nadÊ, tatrÈpi upari
aÉÉhayojanaÑ pahÈya heÔÔhÈ aÉÉhayojane kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti, taÑ
MahÈpadumatthereneva paÔikkhittaÑ. BhagavatÈ hi “timaÓÉalaÑ
paÔicchÈdetvÈ yattha katthaci uttarantiyÈ bhikkhuniyÈ antaravÈsako
temiyatÊ”ti1 idaÑ nadiyÈ pamÈÓaÑ vuttaÑ, na yojanaÑ vÈ aÉÉhayojanaÑ
vÈ, tasmÈ yÈ imassa suttassa vasena pubbe vuttalakkhaÓÈ nadÊ, tassÈ
pabhavato paÔÔhÈya saÑghakammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. Sace panettha bah|
bhikkh| visuÑ visuÑ kammaÑ karonti, sabbehi attano ca aÒÒesaÒca
udakukkhepaparicchedassa antarÈ aÒÒo udakukkhepo sÊmantarikatthÈya
Ôhapetabbo, tato adhikaÑ vaÔÔatiyeva, |naÑ pana na vaÔÔatÊti vuttaÑ.
JÈtassarasamuddepi eseva nayo.
NadiyÈ pana “kammaÑ karissÈmÈ”ti gatehi sace nadÊ paripuÓÓÈ hoti
samatittikÈ, udakasÈÔikaÑ nivÈsetvÈ antonadiyaÑyeva kammaÑ kÈtabbaÑ.
Sace na sakkonti, nÈvÈyapi ÔhatvÈ kÈtabbaÑ. GacchantiyÈ pana nÈvÈya
kÈtuÑ na vaÔÔati. KasmÈ? Udakukkhepamattameva hi sÊmÈ. TaÑ nÈvÈ
sÊghameva atikkamati, evaÑ sati aÒÒissÈ sÊmÈya Òatti, aÒÒissÈ anusÈvanÈ
hoti, tasmÈ nÈvaÑ arittena vÈ ÔhapetvÈ
______________________________________________________________
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pÈsÈÓe vÈ lambetvÈ antonadiyaÑ jÈtarukkhe vÈ bandhitvÈ kammaÑ
kÈtabbaÑ. AntonadiyaÑ baddha-aÔÔakepi antonadiyaÑ jÈtarukkhepi Ôhitehi
kÈtuÑ vaÔÔati. Sace pana rukkhassa sÈkhÈ vÈ tato nikkhantapÈroho vÈ
bahinadÊtÊre vihÈrasÊmÈya vÈ gÈmasÊmÈya vÈ patiÔÔhito, sÊmaÑ vÈ sodhetvÈ
sÈkhaÑ vÈ chinditvÈ kammaÑ kÈtabbaÑ. BahinadÊtÊre jÈtarukkhassa
antonadiyaÑ paviÔÔhasÈkhÈya vÈ pÈrohe vÈ nÈvaÑ bandhitvÈ kammaÑ
kÈtuÑ na vaÔÔati, karontehi sÊmÈ vÈ sodhetabbÈ, chinditvÈ vÈssa
bahipatiÔÔhitabhÈvo nÈsetabbo. NadÊtÊre pana khÈÓukaÑ koÔÔetvÈ tattha
baddhanÈvÈya na vaÔÔatiyeva. NadiyaÑ setuÑ karonti, sace
antonadiyaÑyeva setu ca setupÈdÈ ca honti, setumhi Ôhitehi kammaÑ kÈtuÑ
vaÔÔati. Sace pana setu vÈ setupÈdÈ vÈ bahitÊre patiÔÔhitÈ, kammaÑ kÈtuÑ na
vaÔÔati, sÊmaÑ sodhetvÈ kÈtabbaÑ. Atha setupÈdÈ anto, setu pana
ubhinnampi tÊrÈnaÑ upari-ÈkÈse Ôhito, vaÔÔati.
AntonadiyaÑ pÈsÈÓo vÈ dÊpako vÈ hoti, tattha yattakaÑ padesaÑ pubbe
vuttappakÈre pakativassakÈle vassÈnassa cat|su mÈsesu udakaÑ ottharati, so
nadÊsa~khyameva gacchati. AtivuÔÔhikÈle oghena otthatokÈso na gahetabbo.
So hi gÈmasÊmÈsa~khyameva gacchati. Nadito mÈtikaÑ nÊharantÈ nadiyaÑ
ÈvaraÓaÑ karonti, taÑ ce ottharitvÈ vÈ vinibbijjhitvÈ vÈ udakaÑ gacchati,
sabbattha pavattanaÔÔhÈne kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. Sace pana ÈvaraÓena vÈ
koÔÔakabandhanena vÈ sotaÑ pacchindati, udakaÑ nappavattati,
appavattanaÔÔhÈne kÈtuÑ na vaÔÔati, ÈvaraÓamattakepi kÈtuÑ na vaÔÔati. Sace
koci ÈvaraÓappadeso pubbe vuttapÈsÈÓadÊpakappadeso viya udakena
ajjhottharÊyati, tattha vaÔÔati. So hi nadÊsa~khyameva gacchati. NadiÑ
vinÈsetvÈ taÄÈkaÑ karonti, heÔÔhÈ pÈÄibaddhÈ udakaÑ ÈgantvÈ taÄÈkaÑ
p|retvÈ tiÔÔhati, ettha kammaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati, upari pavattanaÔÔhÈne
heÔÔhÈ ca chaÉÉitodakaÑ nadiÑ otaritvÈ sandanaÔÔhÈnato paÔÔhÈya vaÔÔati.
Deve avassante hemantagimhesu vÈ sukkhanadiyÈpi vaÔÔati, nadito
nÊhaÔamÈtikÈya na vaÔÔati. Sace sÈ kÈlantarena bhijjitvÈ nadÊ hoti, vaÔÔati.
KÈci nadÊ uppatitvÈ gÈmanigamasÊmaÑ ottharitvÈ pavattati, nadÊyeva hoti,
kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. Sace pana vihÈrasÊmaÑ ottharati, vihÈrasÊmÈtveva
sa~khyaÑ gacchati.
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Samuddepi kammaÑ karontehi yaÑ padesaÑ uddhaÑ vaÉÉhanaudakaÑ vÈ pakativÊci vÈ vegena ÈgantvÈ ottharati, tattha kÈtuÑ na vaÔÔati.
YasmiÑ pana padese pakativÊciyo osaritvÈ saÓÔhahanti, so udakantato
paÔÔhÈya anto Samuddo nÈma, tattha Ôhitehi kammaÑ kÈtabbaÑ. Sace
|mivego bÈdhati, nÈvÈya vÈ aÔÔake vÈ ÔhatvÈ kÈtabbaÑ. Tesu vinicchayo
nadiyaÑ vuttanayeneva veditabbo. Samudde piÔÔhipÈsÈÓo hoti, taÑ kadÈci
|miyo ÈgantvÈ ottharanti, kadÈci na ottharanti, tattha kammaÑ kÈtuÑ na
vaÔÔati. So hi gÈmasÊmÈsa~khyameva gacchati. Sace pana vÊcÊsu ÈgatÈsupi
anÈgatÈsupi pakati-udakeneva ottharÊyati, vaÔÔati. DÊpako vÈ pabbato vÈ hoti,
so ce d|re hoti macchabandhÈnaÑ agamanapathe, araÒÒasÊmÈsa~khyameva
gacchati. TesaÑ gamanapariyantassa orato pana gÈmasÊmÈsa~khyaÑ
gacchati, tattha gÈmasÊmaÑ asodhetvÈ kammaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. Samuddo
gÈmasÊmaÑ vÈ nigamasÊmaÑ vÈ ottharitvÈ tiÔÔhati, samuddova hoti, tattha
kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. Sace pana vihÈrasÊmaÑ ottharati, vihÈrasÊmÈtveva
sa~khyaÑ gacchati.
JÈtassare kammaÑ karontehi yattha pubbe vuttappakÈre vassakÈle vasse
pacchinnamatte pivituÑ vÈ hatthapÈde vÈ dhovituÑ udakaÑ na hoti,
sukkhati, ayaÑ na JÈtassaro, gÈmakhettasa~khyameva gacchati, tattha
kammaÑ na kÈtabbaÑ. Yattha pana vuttappakÈre vassakÈle udakaÑ
santiÔÔhati, ayameva JÈtassaro. Tassa yattake padese vassÈnaÑ cÈtumÈse
udakaÑ tiÔÔhati, tattha kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. Sace gambhÊraÑ udakaÑ,
aÔÔakaÑ bandhitvÈ tattha Ôhitehipi JÈtassarassa antojÈtarukkhamhi baddhaaÔÔakepi kÈtuÑ vaÔÔati. PiÔÔhipÈsÈÓadÊpakesu panettha nadiyaÑ vuttasadisova
vinicchayo. SamavassadevakÈle pahonakajÈtassaro pana cepi
dubbuÔÔhikakÈle vÈ gimhahemantesu vÈ sukkhati, nirudako hoti, tattha
saÑghakammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. YaÑ AndhakaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ “sabbo
JÈtassaro sukkho anodako gÈmakhettaÑyeva bhajatÊ”ti1, taÑ na
gahetabbaÑ. Sace panettha udakatthÈya ÈvÈÔaÑ vÈ pokkharaÓÊ-ÈdÊni vÈ
khaÓanti, taÑ ÔhÈnaÑ ajÈtassaro hoti, gÈmasÊmÈsa~khyaÑ gacchati.
LÈbutipusakÈdivappe2 katepi eseva nayo. Sace pana naÑ p|retvÈ thalaÑ vÈ
karonti,
______________________________________________________________
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ekasmiÑ disÈbhÈge pÈÄiÑ bandhitvÈ sabbameva naÑ mahÈtaÄÈkaÑ vÈ
karonti, sabbopi ajÈtassaro hoti, gÈmasÊmÈsa~khyaÑ gacchati. LoÓÊpi
jÈtassarasa~khyameva gacchati. Vassike cattÈro mÈse udakaÔÔhÈnokÈse
kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti. AyaÑ abaddhasÊmÈya vinicchayo.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
SÊmÈvinicchayakathÈ samattÈ.
_____
25. UposathapavÈraÓÈvinicchayakathÈ
168. UposathapavÈraÓÈti ettha1 divasavasena tayo uposathÈ cÈtuddasiko
pannarasiko sÈmaggÊ-uposathoti. Tattha hemantagimhavassÈnÈnaÑ tiÓÓaÑ
ut|naÑ tatiyasattamapakkhesu dve dve katvÈ cha cÈtuddasikÈ, sesÈ
pannarasikÈti evaÑ ekasaÑvacchare catuvÊsati uposathÈ. IdaÑ tÈva
pakaticÈrittaÑ. TathÈr|papaccaye sati aÒÒasmimpi cÈtuddase uposathaÑ
kÈtuÑ vaÔÔati. PurimavassaÑvuÔÔhÈnaÑ pana pubbakattikapuÓÓamÈ,
tesaÑyeva sace bhaÓÉanakÈrakehi upaddutÈ pavÈraÓaÑ paccukkaÉÉhanti,
atha kattikamÈsassa kÈÄapakkhacÈtuddaso vÈ pacchimakattikapuÓÓamÈ vÈ
pacchimavassaÑvuÔÔhÈnaÒca pacchimakattikapuÓÓamÈ eva vÈti ime tayo
pavÈraÓÈdivasÈpi honti. Idampi pakaticÈrittameva. TathÈr|papaccaye sati
dvinnaÑ kattikapuÓÓamÈnaÑ purimesu cÈtuddasesupi pavÈraÓaÑ kÈtuÑ
vaÔÔati. YadÈ pana Kosambakakkhandhake2 Ègatanayena bhinne
bhikkhusaÑghe osÈrite tasmiÑ bhikkhusmiÑ saÑgho tassa vatthussa
v|pasamÈya saÑghasÈmaggiÑ karoti, tadÈ tÈvadeva uposatho kÈtabbo.
“PÈtimokkhaÑ uddisitabban”ti vacanato ÔhapetvÈ cÈtuddasapannarase
aÒÒopi yo koci divaso uposathadivaso nÈma hoti, vassaÑvuÔÔhÈnaÑ pana
kattikamÈsabbhantare ayameva sÈmaggÊpavÈraÓÈdivaso nÈma hoti. Iti imesu
tÊsu divasesu uposatho kÈtabbo. Karontena pana sace cÈtuddasiko hoti,
“ajjuposatho cÈtuddaso”ti vattabbaÑ. Sace sÈmaggÊ-uposatho hoti,
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“ajjuposatho sÈmaggÊ”ti vattabbaÑ. PannarasiyaÑ pana PÈÄiyaÑ
Ègatanayeneva “ajjuposatho pannaraso”ti vattabbaÑ.
169. SaÑghe uposatho1, gaÓe uposatho, puggale uposathoti evaÑ
kÈrakavasena aparepi tayo uposathÈ vuttÈ, kattabbÈkÈravasena pana
suttuddeso pÈrisuddhi-uposatho adhiÔÔhÈnuposathoti aparepi tayo uposathÈ.
Tattha suttuddeso nÈma “suÓÈtu me bhante saÑgho”ti-ÈdinÈ nayena vutto
pÈtimokkhuddeso. Ye panitare dve uposathÈ, tesu pÈrisuddhi-uposatho tÈva
aÒÒesaÒca santike aÒÒamaÒÒaÒca Èrocanavasena duvidho. Tattha yvÈyaÑ
aÒÒesaÑ santike karÊyati, sopi pavÈritÈnaÒca appavÈritÈnaÒca santike
karaÓavasena duvidho. Tattha mahÈpavÈraÓÈya pavÈritÈnaÑ santike
pacchimikÈya upagatena vÈ anupagatena vÈ chinnavassena vÈ
cÈtumÈsiniyaÑ pana pavÈritÈnaÑ santike anupagatena vÈ chinnavassena vÈ
kÈyasÈmaggiÑ datvÈ “parisuddho ahaÑ bhante, parisuddhoti maÑ
dhÈrethÈ”ti tikkhattuÑ vatvÈ kÈtabbo. ®hapetvÈ pana pavÈraÓÈdivasaÑ
aÒÒasmiÑ kÈle ÈvÈsikehi uddiÔÔhamatte pÈtimokkhe avuÔÔhitÈya yvÈ
ekaccÈya vuÔÔhitÈya vÈ sabbÈya vÈ vuÔÔhitÈya parisÈya ye aÒÒe samasamÈ vÈ
thokatarÈ vÈ Ègacchanti, tehi tesaÑ santike vuttanayeneva pÈrisuddhi
ÈrocetabbÈ.
Yo panÈyaÑ aÒÒamaÒÒaÑ Èrocanavasena karÊyati, so ÒattiÑ ÔhapetvÈ
karaÓavasena ca aÔÔhapetvÈ karaÓavasena ca duvidho. TatthayasmiÑ ÈvÈse
tayo bhikkh| viharanti, tesu uposathadivase sannipatitesu ekena bhikkhunÈ
“suÓantu me ÈyasmantÈ, ajjuposatho cÈtuddaso”ti vÈ “pannaraso”ti vatvÈ
“yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, mayaÑ aÒÒamaÒÒaÑ pÈrisuddhiuposathaÑ kareyyÈmÈ”ti ÒattiyÈ ÔhapitÈya therena bhikkhunÈ ekaÑsaÑ
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “parisuddho
ahaÑ Èvuso, parisuddhoti maÑ dhÈrethÈ”ti tikkhattuÑ vattabbaÑ. Itarehi
“bhante”ti vatvÈ evameva vattabbaÑ. EvaÑ ÒattiÑ ÔhapetvÈ kÈtabbo. Yatra
pana dve bhikkh| viharanti, tatra ÒattiÑ aÔÔhapetvÈ vuttanayeneva
pÈrisuddhi ÈrocetabbÈti ayaÑ pÈrisuddhi-uposatho.
______________________________________________________________
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Sace pana ekova bhikkhu hoti, sabbaÑ pubbakaraÓÊyaÑ katvÈ aÒÒesaÑ
anÈgamanaÑ ÒatvÈ “ajja me uposatho cÈtuddaso”ti vÈ “pannaraso”ti vÈ
vatvÈ “adhiÔÔhÈmÊ”ti vattabbaÑ. AyaÑ adhiÔÔhÈnuposathoti evaÑ
kattabbÈkÈravasena tayo uposathÈ veditabbÈ. EttÈvatÈ nava uposathÈ dÊpitÈ
honti. Tesu divasavasena pannarasiko, kÈrakavasena saÑghuposatho,
kattabbÈkÈravasena suttuddesoti evaÑ tilakkhaÓasampanne uposathe
pavattamÈne uposathaÑ akatvÈ tadahuposathe aÒÒaÑ abhikkhukaÑ
nÈnÈsaÑvÈsakehi vÈ sabhikkhukaÑ ÈvÈsaÑ vÈ anÈvÈsaÑ vÈ vÈsatthÈya
aÒÒatra saÑghena aÒÒatra antarÈyÈ gacchantassa dukkaÔaÑ hoti.
170. UposathakaraÓatthaÑ sannipatite saÑghe bahi uposathaÑ katvÈ
Ègatena sannipÈtaÔÔhÈnaÑ gantvÈ kÈyasÈmaggiÑ adentena chando dÈtabbo.
Yopi gilÈno vÈ hoti kiccapasuto vÈ, tenapi pÈrisuddhiÑ dentena chandopi
dÈtabbo. KathaÑ? Ekassa bhikkhuno santike “chandaÑ dammi, chandaÑ
me hara, chandaÑ me ÈrocehÊ”ti ayamattho kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ ubhayena
vÈ viÒÒÈpetabbo, evaÑ dinno hoti chando. Akatuposathena gilÈnena vÈ
kiccapasutena vÈ pÈrisuddhi dÈtabbÈ. KathaÑ? Ekassa bhikkhuno santike
“pÈrisuddhiÑ dammi, pÈrisuddhiÑ me hara, pÈrisuddhiÑ me ÈrocehÊ”ti
ayamattho kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ ubhayena vÈ viÒÒÈpetabbo, evaÑ dinnÈ hoti
pÈrisuddhi. TaÑ pana dentena channopi dÈtabbo. VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ
“anujÈnÈmi bhikkhave tadahuposathe pÈrisuddhiÑ dentena chandampi
dÈtuÑ, santi saÑghassa karaÓÊyan”ti1. Tattha pÈrisuddhidÈnaÑ saÑghassapi
attanopi uposathakaraÓaÑ sampÈdeti, na avasesaÑ saÑghakiccaÑ,
chandadÈnaÑ saÑghasseva uposathakaraÓaÒca sesakiccaÒca sampÈdeti,
attamanÈ panassa uposatho akatoyeva hoti, tasmÈ pÈrisuddhiÑ dentena
chandopi dÈtabbo. Pubbe vuttaÑ pana suddhikacchandaÑ vÈ pÈrisuddhiÑ
vÈ imaÑ vÈ chandapÈrisuddhiÑ ekena bah|nampi ÈharituÑ vaÔÔati. Sace
pana so antarÈmagge aÒÒaÑ bhikkhuÑ passitvÈ yesaÑ tena chando vÈ
pÈrisuddhi vÈ gahitÈ, tesaÒca attano ca chandapÈrisuddhiÑ deti, tasseva
Ègacchati.
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itarÈ pana biÄÈlasa~khalikÈ chandapÈrisuddhi nÈma hoti, sÈ na Ègacchati,
tasmÈ sayameva sannipÈtaÔÔhÈnaÑ gantvÈ ÈrocetabbaÑ. Sace pana saÒcicca
nÈroceti, dukkaÔaÑ Èpajjati, chandapÈrisuddhi pana tasmiÑ hatthapÈsaÑ
upagatamatteyeva ÈgatÈ hoti.
171. PÈrivÈsiyena pana chandadÈnena yaÑ kiÒci saÑghakammaÑ
kÈtuÑ na vaÔÔati. Tattha1 catubbidhaÑ pÈrivÈsiyaÑ parisapÈrivÈsiyaÑ
rattipÈrivÈsiyaÑ chandapÈrivÈsiyaÑ ajjhÈsayapÈrivÈsiyanti. Tesu
parisapÈrivÈsiyaÑ nÈma bhikkh| kenacideva karaÓÊyena sannipatitÈ honti,
atha megho vÈ uÔÔheti, ussÈraÓÈ vÈ karÊyati, manussÈ vÈ ajjhottharantÈ
Ègacchanti, bhikkh| “anokÈsÈ mayaÑ, aÒÒattha gacchÈmÈ”ti chandaÑ
avissajjetvÈva uÔÔhahanti. IdaÑ parisapÈrivÈsiyaÑ. KiÒcÈpi
parisapÈrivÈsiyaÑ, chandassa pana avissaÔÔhattÈ kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
Puna bhikkh| “uposathÈdÊni karissÈmÈ”ti rattiÑ sannipatitvÈ “yÈva
sabbe sannipatanti, tÈva dhammaÑ suÓissÈmÈ”ti ekaÑ ajjhesanti, tasmiÑ
dhammakathaÑ kathenteyeva aruÓo uggacchati. Sace “cÈtuddasikaÑ
uposathaÑ karissÈmÈ”ti nisinnÈ, pannarasoti kÈtuÑ vaÔÔati. Sace
pannarasikaÑ kÈtuÑ nisinnÈ, pÈÔipade anuposathe uposathaÑ kÈtuÑ na
vaÔÔati, aÒÒaÑ pana saÑghakiccaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. IdaÑ rattipÈrivÈsiyaÑ
nÈma.
Puna bhikkh| “kiÒcideva abbhÈnÈdisaÑghakammaÑ karissÈmÈ”ti
nisinnÈ honti, tatreko nakkhattapÈÔhako bhikkhu evaÑ vadati “ajja
nakkhattaÑ dÈruÓaÑ, mÈ imaÑ karothÈ”ti. Te tassa vacanena chandaÑ
vissajjetvÈ tattheva nisinnÈ honti. AthaÒÒo ÈgantvÈ “nakkhattaÑ
patimÈnentaÑ, attho bÈlaÑ upaccagÈ”ti12 vatvÈ “kiÑ nakkhattena,
karothÈ”ti vadati. IdaÑ chandapÈrivÈsiyaÒceva ajjhosayapÈrivÈsiyaÒca.
EtasmiÑ pÈrivÈsiye puna chandapÈrisuddhiÑ anÈnetvÈ kammaÑ kÈtuÑ na
vaÔÔati.
172. Sace koci bhikkhu gilÈno na sakkoti chandapÈrisuddhiÑ dÈtuÑ, so
maÒcena vÈ pÊÔhena vÈ saÑghamajjhaÑ Ènetabbo. Sace gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ
bhikkh|naÑ evaÑ hoti “sace kho mayaÑ gilÈnaÑ ÔhÈnÈ cÈvessÈma, ÈbÈdho
vÈ abhivaÉÉhissati, kÈlakiriyÈ vÈ bhavissatÊ”ti.
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na so bhikkhu ÔhÈnÈ cÈvetabbo, saÑghena tattha gantvÈ uposatho kÈtabbo.
Sace bah| tÈdisÈ gilÈnÈ honti, saÑghena paÔipÈÔiyÈ ÔhatvÈ sabbe hatthapÈse
kÈtabbÈ. Sace d|re honti, saÑgho nappahoti, taÑ divasaÑ uposatho na
kÈtabbo. Na tveva vaggena saÑghena uposatho kÈtabbo, kareyya ce,
dukkaÔaÑ.
Sace1 ekasmiÑ vihÈre cat|su bhikkh|su vasantesu ekassa
chandapÈrisuddhiÑ ÈharitvÈ tayo pÈrisuddhi-uposathaÑ karonti, tÊsu vÈ
vasantesu ekassa chandapÈrisuddhiÑ ÈharitvÈ dve pÈtimokkhaÑ uddisanti,
adhammena vaggaÑ uposathakammaÑ hoti. Sace pana cattÈropi
sannipatitvÈ pÈrisuddhi-uposathaÑ karonti, tayo vÈ dve vÈ pÈtimokkhaÑ
uddisanti, adhammena samaggaÑ nÈma hoti. Sace cat|su janesu ekassa
pÈrisuddhiÑ ÈharitvÈ tayo pÈtimokkhaÑ uddisanti, tÊsu vÈ janesu ekassa
pÈrisuddhiÑ ÈharitvÈ dve pÈrisuddhi-uposathaÑ karonti, dhammena
vaggaÑ nÈma hoti. Sace pana cattÈro ekattha vasantÈ sabbe sannipatitvÈ
pÈtimokkhaÑ uddisanti, tayo pÈrisuddhi-uposathaÑ karonti, dve
aÒÒamaÒÒaÑ pÈrisuddhi-uposathaÑ karonti, dhammena samaggaÑ nÈma
hoti.
173. PavÈraÓÈkammesu2 pana sace ekasmiÑ vihÈre paÒcasu bhikkh|su
vasantesu ekassa pavÈraÓaÑ ÈharitvÈ cattÈro gaÓaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrenti,
cat|su vÈ tÊsu vÈ vasantesu ekassa pavÈraÓaÑ ÈharitvÈ tayo vÈ dve vÈ
saÑghaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrenti, sabbametaÑ adhammena vaggaÑ
pavÈraÓÈkammaÑ. Sace pana sabbepi paÒca janÈ ekato sannipatitvÈ
gaÓaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrenti, cattÈro vÈ tayo vÈ dve vÈ vasantÈ ekato
sannipatitvÈ saÑghaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrenti, sabbametaÑ adhammena
samaggaÑ pavÈraÓÈkammaÑ. Sace paÒcasu janesu ekassa pavÈraÓaÑ
ÈharitvÈ cattÈro saÑghaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrenti, cat|su vÈ tÊsu vÈ ekassa
pavÈraÓaÑ ÈharitvÈ tayo vÈ dve vÈ gaÓaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrenti,
sabbametaÑ dhammena vaggaÑ pavÈraÓÈkammaÑ. Sace pana sabbepi
paÒca janÈ ekato sannipatitvÈ saÑghaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrenti, cattÈro vÈ
tayo vÈ ekato sannipatitvÈ gaÓaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrenti, dve
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 338 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 3. 357 piÔÔhÈdÊsu.

204

VinayapiÔaka

aÒÒamaÒÒaÑ pavÈrenti, ekako vasanto adhiÔÔhÈnapavÈraÓaÑ karoti,
sabbametaÑ dhammena samaggaÑ nÈma pavÈraÓÈkammanti.
Ettha sace cÈtuddasikÈ hoti, “ajja me pavÈraÓÈ cÈtuddasÊ”ti, sace
pannarasikÈ, “ajja me pavÈraÓÈ pannarasÊ”ti evaÑ adhiÔÔhÈtabbaÑ.
PavÈraÓaÑ dentena pana “pavÈraÓaÑ dammi, pavÈraÓaÑ me hara,
mamatthÈya pavÈrehÊ”ti kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ kÈyavÈcÈhi vÈ ayamattho
viÒÒÈpetabbo. EvaÑ1 dinnÈya pavÈraÓÈya pavÈraÓÈhÈrakena saÑghaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ pavÈretabbaÑ “tisso bhante bhikkhu saÑghaÑ
pavÈreti diÔÔhena vÈ sutena vÈ parisa~kÈya vÈ, vadatu taÑ bhante saÑgho
anukampaÑ upÈdÈya, passanto paÔikarissati. Dutiyampi bhante -pa-.
Tatiyampi bhante tisso bhikkhu saÑghaÑ pavÈreti -pa- paÔikarissatÊ”ti. Sace
pana vuÉÉhataro hoti, “ÈyasmÈ bhante tisso”ti vattabbaÑ. EvaÒhi tena
tassatthÈya pavÈritaÑ hoti. PavÈraÓaÑ dentena pana chandopi dÈtabbo,
chandadÈnaÑ heÔÔhÈ vuttanayeneva veditabbaÑ. IdhÈpi chandadÈnaÑ
avasesakammatthÈya. TasmÈ sace pavÈraÓaÑ dento chandaÑ deti,
vuttanayena ÈhaÔÈya pavÈraÓÈya tena ca bhikkhunÈ saÑghena ca
pavÈritameva hoti. Atha pavÈraÓameva deti, na chandaÑ, tassa ca
pavÈraÓÈya ÈrocitÈya saÑghena ca pavÈrite sabbesaÑ suppavÈritaÑ hoti,
aÒÒaÑ pana kammaÑ kuppati. Sace chandameva deti, na pavÈraÓaÑ,
saÑghassa pavÈraÓÈ ca sesakammÈni ca na kuppanti, tena pana bhikkhunÈ
appavÈritaÑ hoti, pavÈraÓÈdivase pana bahisÊmÈya pavÈraÓaÑ adhiÔÔhahitvÈ
Ègatenapi chando dÈtabbo tena saÑghassa pavÈraÓÈkammaÑ na kuppati.
Sace purimikÈya paÒca bhikkh| vassaÑ upagatÈ, pacchimikÈyapi paÒca,
purimehi ÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈrite pacchimehi tesaÑ santike pÈrisuddhiuposatho kÈtabbo, na ekasmiÑ uposathagge dve Òattiyo ÔhapetabbÈ. Sacepi
pacchimikÈya upagatÈ cattÈro tayo dve eko vÈ hoti, eseva nayo. Atha
purimikÈya cattÈro, pacchimikÈyapi cattÈro tayo dve eko vÈ, eseva nayo.
AthÈpi purimikÈya tayo, pacchimikÈyapi tayo dve eko vÈ, eseva nayo.
IdaÒhettha lakkhaÓaÑ.
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Sace purimikÈya upagatehi pacchimikÈya upagatÈ thokatarÈ ceva honti
samasamÈ ca, saÑghapavÈraÓÈya ca gaÓaÑ p|renti, saÑghapavÈraÓÈvasena
Òatti ÔhapetabbÈ. Sace pana pacchimikÈya eko hoti, tena saddhiÑ te cattÈro
honti, catunnaÑ saÑghaÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈretuÑ na vaÔÔati. GaÓaÒattiyÈ
pana so gaÓap|rako hoti, tasmÈ gaÓavasena ÒattiÑ ÔhapetvÈ purimehi
pavÈretabbaÑ, itarena tesaÑ santike pÈrisuddhi-uposatho kÈtabboti.
PurimikÈya dve, pacchimikÈya dve vÈ eko vÈ eseva nayo. PurimikÈya eko
pacchimikÈya ekoti ekena ekassa santike pavÈretabbaÑ, ekena pÈrisuddhiuposatho kÈtabbo. Sace purimehi vass|pagatehi pacchÈ vass|pagatÈ ekenapi
adhikatarÈ honti, paÔhamaÑ pÈtimokkhaÑ uddisitvÈ pacchÈ thokatarehi
tesaÑ santike pavÈretabbaÑ.
KattikÈya cÈtumÈsinipavÈraÓÈya pana sace paÔhamavass|pagatehi
mahÈpavÈraÓÈya pavÈritehi pacchÈ upagatÈ adhikatarÈ vÈ samasamÈ vÈ
honti, pavÈraÓÈÒattiÑ ÔhapetvÈ pavÈretabbaÑ. Tehi pavÈrite pacchÈ itarehi
pÈrisuddhi-uposatho kÈtabbo. Atha mahÈpavÈraÓÈyaÑ pavÈritÈ bah| honti,
pacchÈ vass|pagatÈ thokÈ vÈ eko vÈ, pÈtimokkhe uddiÔÔhe pacchÈ tesaÑ
santike tena pavÈretabbaÑ. KiÑ panetaÑ pÈtimokkhaÑ sakalameva
uddisitabbaÑ, udÈhu ekadesampÊti? Ekadesampi uddisituÑ vaÔÔati.
VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ–
“PaÒcime bhikkhave pÈtimokkhuddesÈ, nidÈnaÑ uddisitvÈ
avasesaÑ sutenasÈvetabbaÑ, ayaÑ paÔhamo pÈtimokkhuddeso.
NidÈnaÑ uddisitvÈ cattÈri pÈrÈjikÈni uddisitvÈ avasesaÑ sutena
sÈvetabbaÑ, ayaÑ dutiyo pÈtimokkhuddeso. NidÈnaÑ uddisitvÈ cattÈri
pÈrÈjikÈni uddisitvÈ terasa saÑghÈdisese uddisitvÈ avasesaÑ sutena
sÈvetabbaÑ, ayaÑ tatiyo pÈtimokkhuddeso. NidÈnaÑ uddisitvÈ cattÈri
pÈrÈjikÈni uddisitvÈ terasa saÑghÈdisese uddisitvÈ dve aniyate uddisitvÈ
avasesaÑ bh|tena sÈvetabbaÑ, ayaÑ catuttho pÈtimokkhuddeso.
VitthÈreneva paÒcamo”ti1.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 151 piÔÔhe.
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Tattha1 nidÈnaÑ uddisitvÈ avasesaÑ sutena sÈvetabbanti “suÓÈtu me
bhante saÑgho -pa- ÈvikatÈ hissa phÈsu hotÊ”ti imaÑ nidÈnaÑ uddisitvÈ
“uddiÔÔhaÑ kho Èyasmanto nidÈnaÑ, tatthÈyasmante pucchÈmi kaccittha
parisuddhÈ. Dutiyampi pucchÈmi -pa- evametaÑ dhÈrayÈmi. SutÈ kho
panÈyasmantehi cattÈro pÈrÈjikÈ dhammÈ -pa- avivadamÈnehi
sikkhitabban”ti evaÑ avasesaÑ sutena sÈvetabbaÑ. Etena nayena sesÈpi
cattÈro pÈtimokkhuddesÈ veditabbÈ.
174. “AnujÈnÈmi bhikkhave sati antarÈye saÑkhittena pÈtimokkhaÑ
uddisituÑ. Na bhikkhave asati antarÈye saÑkhittena pÈtimokkhaÑ
uddisitabbaÑ, yo uddiseyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato pana vinÈ
antarÈyÈ saÑkhittena pÈtimokkhaÑ na uddisitabbaÑ. Tatrime antarÈyÈ–
rÈjantarÈyo corantarÈyo agyantarÈyo udakantarÈyo manussantarÈyo
amanussantarÈyo vÈÄantarÈyo sarÊsapantarÈyo jÊvitantarÈyo
brahmacariyantarÈyoti.
Tattha sace bhikkh|su uposathaÑ karissÈmÈti nisinnesu rÈjÈ Ègacchati,
ayaÑ rÈjantarÈyo. CorÈ Ègacchanti, ayaÑ corantarÈyo. DavaÉÈho Ègacchati,
ÈvÈse vÈ aggi uÔÔhÈti, ayaÑ agyantarÈyo. Megho vÈ uÔÔheti, ogho vÈ
Ègacchati, ayaÑ udakantarÈyo. Bah| manussÈ Ègacchanti, ayaÑ
manussantarÈyo. BhikkhuÑ yakkho gaÓhÈti, ayaÑ amanussantarÈyo.
ByagghÈdayo caÓÉamigÈ Ègacchanti, ayaÑ vÈÄantarÈyo. BhikkhuÑ
sappÈdayo ÉaÑsanti, ayaÑ sarÊsapantarÈyo. Bhikkhu gilÈno vÈ hoti, kÈlaÑ
vÈ karoti, verino vÈ taÑ mÈretukÈmÈ gaÓhanti, ayaÑ jÊvitantarÈyo. ManussÈ
ekaÑ vÈ bah| vÈ bhikkh| brahmacariyÈ cÈvetukÈmÈ gaÓhanti, ayaÑ
brahmacariyantarÈyo. Evar|pesu antarÈyesu saÑkhittena pÈtimokkho
uddisitabbo, paÔhamo vÈ uddeso uddisitabbo. Œdimhi dve tayo cattÈro vÈ.
Ettha dutiyÈdÊsu uddesesu yasmiÑ apariyosite antarÈyo hoti, sopi suteneva
sÈvetabbo. NidÈnuddese pana aniÔÔhite sutena sÈvetabbaÑ nÈma natthi.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 338 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 3. 152 piÔÔhe.
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PavÈraÓÈkammepi sati antarÈye dvevÈcikaÑ ekavÈcikaÑ
samÈnavassikaÑ vÈ pavÈretuÑ vaÔÔati. Ettha1 ÒattiÑ Ôhapentenapi “yadi
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho dvevÈcikaÑ pavÈreyyÈ”ti vattabbaÑ.
EkavÈcike “ekavÈcikaÑ pavÈreyyÈ”ti, samÈnavassikepi “samÈnavassikaÑ
pavÈreyyÈ”ti vattabbaÑ. Ettha ca bah|pi samÈnavassÈ ekato pavÈretuÑ
labhanti. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ajja pavÈraÓÈ pannarasÊ, yadi
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho pavÈreyyÈ”ti imÈya pana sabbasa~gÈhikÈya
ÒattiyÈ ÔhapitÈya tevÈcikaÑ dvevÈcikaÑ ekavÈcikaÒca pavÈretuÑ vaÔÔati,
samÈnavassikaÑ na vaÔÔati. “TevÈcikaÑ pavÈreyyÈ”ti vutte pana
tevÈcikameva vaÔÔati, aÒÒaÑ na vaÔÔati. “DvevÈcikaÑ pavÈreyyÈ”ti vutte
dvevÈcikaÑ tevÈcikaÒca vaÔÔati, ekavÈcikaÒca samÈnavassikaÒca na vaÔÔati.
“EkavÈcikaÑ pavÈreyyÈ”ti vutte pana ekavÈcikadvevÈcikatevÈcikÈni
vaÔÔanti, samÈnavassikameva na vaÔÔati. “SamÈnavassikan”ti vutte sabbaÑ
vaÔÔati.
175. Kena pana pÈtimokkhaÑ uddisitabbanti? “AnujÈnÈmi bhikkhave
therÈdhikaÑ pÈtimokkhan”ti2 vacanato therena vÈ pÈtimokkhaÑ
uddisitabbaÑ, “anujÈnÈmi bhikkhave yo tattha bhikkhu byatto paÔibalo,
tassÈdheyyaÑ pÈtimokkhan”ti3 vacanato navakatarena vÈ. Ettha4 ca kiÒcÈpi
navakatarassapi byattassa pÈtimokkhaÑ anuÒÒÈtaÑ, atha kho ettha ayaÑ
adhippÈyo–sace therassa paÒca vÈ cattÈro vÈ tayo vÈ pÈtimokkhuddesÈ
nÈgacchanti, dve pana akhaÓÉÈ suvisadÈ vÈcuggatÈ honti, therÈyattaÑva
pÈtimokkhaÑ. Sace pana ettakampi visadaÑ kÈtuÑ na sakkoti, byattassa
bhikkhuno ÈyattaÑ hoti, tasmÈ sayaÑ vÈ uddisitabbaÑ, aÒÒo vÈ
ajjhesitabbo. “Na bhikkhave saÑghamajjhe anajjhiÔÔhena pÈtimokkhaÑ
uddisitabbaÑ, yo uddiseyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti5 vacanato anajjhiÔÔhena
pÈtimokkhaÑ na uddisitabbaÑ. Na kevalaÑ pÈtimokkhaÑyeva, dhammopi
na bhÈsitabbo “na bhikkhave saÑghamajjhe anajjhiÔÔhena dhammo
bhÈsitabbo, yo bhÈseyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti6 vacanato.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 359 piÔÔhe.
3. Vi 3. 156 piÔÔhe.
5. Vi 3. 155 piÔÔhe.

2. Vi 3. 155 piÔÔhe.
4. Vi-®Ôha 3. 341 piÔthÈdÊsu.
6. Vi 3. 152 piÔÔhe.
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AjjhesanÈ cettha saÑghena sammatadhammajjhesakÈyattÈ vÈ
saÑghatthe rÈyattÈ vÈ, tasmÈ dhammajjhesake asati saÑghattheraÑ
ÈpucchitvÈ vÈ tena yÈcito vÈ bhÈsituÑ labhati. saÑghattherenapi sace vihÈre
bah| dhammakathikÈ honti, vÈrapaÔipÈÔiyÈ vattabbo. “TvaÑ dhammaÑ
bhaÓa, dhammadÈnaÑ dehÊ”ti vÈ vuttena tÊhipi vidhÊhi dhammo bhÈsitabbo,
“osÈrehÊ”ti vutto pana osÈretumeva labhati, “kathehÊ”ti vutto kathetumeva,
“sarabhaÒÒaÑ bhaÓÈhÊ”ti vutto sarabhaÒÒameva. SaÑghattheropi ca
uccatare Èsane nisinno yÈcituÑ na labhati. Sace upajjhÈyo ceva
saddhivihÈriko ca hoti, upajjhÈyo ca naÑ uccÈsane nisinno “bhaÓÈ”ti vadati,
sajjhÈyaÑ adhiÔÔhahitvÈ bhaÓitabbaÑ. Sace panettha daharabhikkh| honti,
“tesaÑ bhaÓÈmÊ”ti bhaÓitabbaÑ. Sace vihÈre saÑghatthero attanoyeva
nissitake bhaÓÈpeti, aÒÒe madhurabhÈÓakepi nÈjjhesati, so aÒÒehi
vattabbo–“bhante asukaÑ nÈma bhaÓÈpemÈ”ti. Sace “bhaÓÈpethÈ”ti vadati,
tuÓhÊ vÈ hoti, bhaÓÈpetuÑ vaÔÔati. Sace pana paÔibÈhati, na bhaÓÈpetabbaÑ.
Yadi pana anÈgateyeva saÑghatthere dhammassavanaÑ ÈraddhaÑ, puna
Ègate ÔhapetvÈ ÈpucchanakiccaÑ natthi. OsÈretvÈ pana kathentena
ÈpucchitvÈ aÔÔhapetvÈyeva vÈ kathetabbaÑ. Kathentassa puna Ègatepi eseva
nayo.
UpanisinnakathÈyampi saÑghattherova sÈmÊ, tasmÈ tena sayaÑ vÈ
kathetabbaÑ, aÒÒo vÈ bhikkhu “kathehÊ”ti vattabbo, no ca kho uccatare
Èsanne nisinnena, manussÈnaÑ pana “bhaÓÈhÊ”ti vattuÑ vaÔÔati. ManussÈ
attano jÈnanakaÑ bhikkhuÑ pucchanti, tena theraÑ ÈpucchitvÈpi
kathetabbaÑ. Sace saÑghatthero “bhante ime paÒhaÑ pucchantÊ”ti puÔÔho
“kathehÊ”ti vÈ bhaÓati, tuÓhÊ vÈ hoti, kathetuÑ vaÔÔati. Antaraghare
anumodanÈdÊsupi eseva nayo. Sace saÑghatthero “vihÈre vÈ antaraghare vÈ
maÑ anÈpucchitvÈpi katheyyÈsÊ”ti anujÈnÈti, laddhakappiyaÑ hoti,
sabbattha vattuÑ vaÔÔati. SajjhÈyaÑ karontenÈpi thero Èpucchitabboyeva.
EkaÑ ÈpucchitvÈ sajjhÈyantassa aparo Ègacchati, puna ÈpucchanakiccaÑ
natthi. Sacepi “vissamissÈmÊ”ti Ôhapitassa Ègacchati, puna Èrabhantena
ÈpucchitabbaÑ. SaÑghatthere anÈgateyeva ÈraddhaÑ
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sajjhÈyantassÈpi eseva nayo. Ekena saÑghattherena “maÑ anÈpucchÈpi
yathÈsukhaÑ sajjhÈyÈhÊ”ti anuÒÒÈte yathÈsukhaÑ sajjhÈyituÑ vaÔÔati,
aÒÒasmiÑ pana Ègate taÑ ÈpucchitvÈva sajjhÈyitabbaÑ.
YasmiÑ pana vihÈre sabbeva bhikkh| bÈlÈ honti abyattÈ na jÈnanti
pÈtimokkhaÑ uddisituÑ, tattha kiÑ kÈtabbanti? Tehi bhikkh|hi eko bhikkhu
sÈmantÈ ÈvÈsÈ sajjukaÑ pÈhetabbo “gacchÈvuso saÑkhittena vÈ vitthÈrena
vÈ pÈtimokkhaÑ pariyÈpuÓitvÈ ÈgacchÈhÊ”ti. EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ
kusalaÑ. No ce labhetha, tehi bhikkh|hi sabbeheva yattha tÈdisÈ bhikkh|
honti, so ÈvÈso uposathakaraÓatthÈya anvaÉÉhamÈsaÑ gantabbo,
agacchantÈnaÑ dukkaÔaÑ. IdaÒca utuvasseyeva, vassÈne pana purimikÈya
pÈtimokkhuddesakena vinÈ na vassaÑ upagacchitabbaÑ. Sace so
vass|pagatÈnaÑ pakkamati vÈ vibbhamati vÈ kÈlaÑ vÈ karoti, aÒÒasmiÑ
satiyeva pacchimikÈya vasituÑ vaÔÔati, asati aÒÒattha gantabbaÑ,
agacchantÈnaÑ dukkaÔaÑ. Sace pana pacchimikÈya pakkamati vÈ
vibbhamati vÈ kÈlaÑ vÈ karoti, mÈsadvayaÑ vasitabbaÑ.
Yattha pana te bÈlÈ bhikkh| viharanti abyattÈ, sace tattha koci bhikkhu
Ègacchati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo mÈtikÈdharo
paÓÉito byatto medhÈvÊ lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo, tehi bhikkh|hi so
bhikkhu sa~gahetabbo anuggahetabbo upalÈpetabbo, upaÔÔhÈpetabbo
cuÓÓena mattikÈya dantakaÔÔhena mukhodakena. No ce sa~gaheyyuÑ
anuggaheyyuÑ upalÈpeyyuÑ, upaÔÔhÈpeyyuÑ cuÓÓena mattikÈya
dantakaÔÔhena mukhodakena, sabbesaÑ dukkaÔaÑ. Idha neva therÈ, na
daharÈ muccanti, sabbehi vÈrena upaÔÔhÈpetabbo. Attano vÈre
anupaÔÔhahantassa Èpatti. Tena pana mahÈtherÈnaÑ
pariveÓasammajjanadantakaÔÔhadÈnÈdÊni na sÈditabbÈni, evampi sati
mahÈtherehi sÈyaÑpÈtaÑ upaÔÔhÈnaÑ ÈgantabbaÑ, tena pana tesaÑ
ÈgamanaÑ ÒatvÈ paÔhamataraÑ mahÈtherÈnaÑ upaÔÔhÈnaÑ gantabbaÑ.
Sacassa saddhiÒcarÈ bhikkh| upaÔÔhÈkÈ atthi, “mayhaÑ upaÔÔhÈkÈ atthi,
tumhe appossukkÈ viharathÈ”ti vattabbaÑ. AthÈpissa saddhiÒcarÈ natthi,
tasmiÑyeva vihÈre eko vÈ dve vÈ vattasampannÈ vadanti “mayaÑ therassa
kattabbaÑ karissÈma, avasesÈ phÈsu viharant|”ti, sabbesaÑ anÈpatti.
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176. “Yassa siyÈ Èpatti, so ÈvikareyyÈ”ti1 Èdivacanato na sÈpattikena

uposatho kÈtabbo, tasmÈ tadahuposathe ÈpattiÑ2 sarantena desetabbÈ.
Desentena ca ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ
karitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evaÑ vattabbo “ahaÑ Èvuso
itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno, taÑ paÔidesemÊ”ti. Sace navakataro hoti,
“ahaÑ bhante”ti vattabbaÑ. “TaÑ paÔidesemÊ”ti idaÑ pana attano attano
anur|pavasena “taÑ tuyham|le, taÑ tumham|le paÔidesemÊ”ti vuttepi
suvuttameva hoti. PaÔiggÈhakenapi attano attano anur|pavasena “passatha
bhante taÑ ÈpattiÑ, passasi Èvuso taÑ Èpattin”ti vÈ vattabbaÑ, puna
desakena “Èma Èvuso passÈmi, Èma bhante passÈmÊ”ti vÈ vattabbaÑ. Puna
paÔiggÈhakena “ÈyatiÑ bhante saÑvareyyÈtha, ÈyatiÑ Èvuso
saÑvareyyÈsÊ”ti vÈ vattabbaÑ. EvaÑ vutte desakena “sÈdhu suÔÔhu Èvuso
saÑvarissÈmi, sÈdhu suÔÔhu bhante saÑvarissÈmÊ”ti vÈ vattabbaÑ. Sace
ÈpattiyÈ vematiko hoti, ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evaÑ vattabbo
“ahaÑ Èvuso itthannÈmÈya ÈpattiyÈ vematiko, yadÈ nibbematiko
bhavissÈmi, tadÈ taÑ ÈpattiÑ paÔikarissÈmÊ”ti vatvÈ uposatho kÈtabbo,
pÈtimokkhaÑ sotabbaÑ, na tveva tappaccayÈ uposathassa antarÈyo kÈtabbo.
“Na bhikkhave sabhÈgÈ Èpatti desetabbÈ, yo deseyya, Èpatti dukkaÔassa. Na
bhikkhave sabhÈgÈ Èpatti paÔiggahetabbÈ, yo paÔiggaÓheyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 vacanato yaÑ dvepi janÈ vikÈlabhojanÈdinÈ sabhÈgavatthunÈ
ÈpattiÑ Èpajjanti, evar|pÈ vatthusabhÈgÈ Èpatti neva desetabbÈ, na ca
paÔiggahetabbÈ. VikÈlabhojanapaccayÈ ÈpannaÑ pana ÈpattisabhÈgaÑ
anatirittabhojanapaccayÈ Èpannassa santike desetuÑ vaÔÔati.
Sace pana sabbo saÑgho vikÈlabhojanÈdinÈ sabhÈgavatthunÈ
lahukÈpattiÑ Èpajjati, tattha kiÑ kÈtabbanti? Tehi bhikkh|hi eko bhikkhu
sÈmantÈ ÈvÈsÈ sajjukaÑ pÈhetabbo “gacchÈvuso taÑ
______________________________________________________________
1. Vi 3. 140 piÔÔhe.

2. Œpatti (SÊ)

3. Vi 3. 169 piÔÔhe.
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ÈpattiÑ paÔikaritvÈ Ègaccha, mayaÑ te santike ÈpattiÑ paÔikarissÈmÈ”ti.
EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, byattena bhikkhunÈ
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–“suÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ sabbo
saÑgho sabhÈgaÑ ÈpattiÑ Èpanno, yadÈ aÒÒaÑ bhikkhuÑ suddhaÑ
anÈpattikaÑ passissati, tadÈ tassa santike taÑ ÈpattiÑ paÔikarissatÊ”ti1 vatvÈ
uposatho kÈtabbo. Sace pana vematiko hoti, “suÓÈtu me bhante saÑgho,
ayaÑ sabbo saÑgho sabhÈgÈya ÈpattiyÈ vematiko, yadÈ nibbematiko
bhavissati, tadÈ taÑ ÈpattiÑ paÔikarissatÊ”ti1 vatvÈ uposatho kÈtabbo. Sace
panettha koci “taÑ sabhÈgaÑ ÈpattiÑ desetuÑ vaÔÔatÊ”ti maÒÒamÈno ekassa
santike deseti, desitÈ sudesitÈva. AÒÒaÑ pana desanÈpaccayÈ desako
paÔiggahaÓapaccayÈ paÔiggÈhako cÈti ubhopi dukkaÔaÑ Èpajjanti, taÑ
nÈnÈvatthukaÑ hoti, tasmÈ aÒÒamaÒÒaÑ desetabbaÑ. EttÈvatÈ te nirÈpattikÈ
honti, tesaÑ santike sesehi sabhÈgÈpattiyo desetabbÈ vÈ ÈrocetabbÈ vÈ. Sace
te evaÑ akatvÈ uposathaÑ karonti, “pÈrisuddhiÑ Èyasmanto ÈrocethÈ”tiÈdinÈ nayena sÈpattikassa uposathakaraÓe paÒÒattaÑ dukkaÔaÑ Èpajjanti.
Sace koci bhikkhu pÈtimokkhe uddissamÈne ÈpattiÑ sarati, tena
bhikkhunÈ sÈmanto bhikkhu evaÑ vattabbo “ahaÑ Èvuso itthannÈmaÑ
ÈpattiÑ Èpanno, ito vuÔÔhahitvÈ taÑ ÈpattiÑ paÔikarissÈmÊ”ti. SÈmanto ca
bhikkhu sabhÈgoyeva vattabbo. VisabhÈgassa hi vuccamÈne
bhaÓÉanakalahasaÑghabhedÈdÊnipi honti, tasmÈ tassa avatvÈ “ito
vuÔÔhahitvÈ paÔikarissÈmÊ”ti ÈbhogaÑ katvÈ uposatho kÈtabbo. Sace pana
koci pÈtimokkhe uddissamÈne ÈpattiyÈ vematiko hoti, tenapi sabhÈgoyeva
sÈmanto bhikkhu evaÑ vattabbo “ahaÑ Èvuso itthannÈmÈya ÈpattiyÈ
vematiko, yadÈ nibbematiko bhavissÈmi, tadÈ taÑ ÈpattiÑ paÔikarissÈmÊ”ti.
EvaÒca vatvÈ uposatho kÈtabbo, pÈtimokkhaÑ sotabbaÑ, na tveva
tappaccayÈ uposathassa antarÈyo kÈtabbo.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 170 piÔÔhe.
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177. “AnujÈnÈmi bhikkhave uposathÈgÈraÑ sammajjitun”ti1
Èdivacanato–
“SammajjanÊ padÊpo ca, udakaÑ Èsanena ca.
Uposathassa etÈni, pubbakaraÓanti vuccatÊ”ti2–
EvaÑ vuttaÑ catubbidhaÑ pubbakaraÓaÑ katvÈva uposatho kÈtabbo. Kena
pana taÑ kÈtabbanti? “AnujÈnÈmi bhikkhave therena bhikkhunÈ navaÑ
bhikkhuÑ ÈÓÈpetuÑ, na bhikkhave therena ÈÓattena agilÈnena na
sammajjitabbaÑ, yo na sammajjeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 Èdivacanato yo
therena ÈÓatto, tena kÈtabbaÑ. ŒÓÈpentena ca kiÒci kammaÑ karonto vÈ
sadÈkÈlameva eko vÈ bhÈranittharaÓako vÈ sarabhÈÓakadhammakathikÈdÊsu
aÒÒataro vÈ na uposathÈgÈrasammajjanatthaÑ ÈÓÈpetabbo, avasesÈ pana
vÈrena ÈÓÈpetabbÈ. Sace ÈÓatto sammuÒjaniÑ tÈvakÈlikampi na labhati,
sÈkhÈbha~gaÑ kappiyaÑ kÈretvÈ sammajjitabbaÑ, tampi alabhantassa
laddhakappiyaÑ hoti.
ŒsanapaÒÒÈpanatthaÑ ÈÓattena ca sace uposathÈgÈre ÈsanÈni natthi,
saÑghikÈvÈsato ÈharitvÈ paÒÒapetvÈ puna ÈharitabbÈni, Èsanesu asati
kaÔasÈrakepi taÔÔikÈyopi paÒÒÈpetuÑ vaÔÔati, taÔÔikÈsupi asati sÈkhÈbha~gÈni
kappiyaÑ kÈretvÈ paÒÒapetabbÈni, kappiyakÈrakaÑ alabhantassa
laddhakappiyaÑ hoti.
PadÊpakaraÓatthaÑ ÈÓÈpentena pana “asukasmiÑ nÈma okÈse telaÑ vÈ
vaÔÔi vÈ kapallikÈ vÈ atthi, taÑ gahetvÈ karohÊ”ti vattabbo. Sace telÈdÊni
natthi, pariyesitabbÈni, pariyesitvÈ alabhantassa laddhakappiyaÑ hoti. Apica
kapÈle aggipi jÈletabbo.
“ChandapÈrisuddhi-utukkhÈnaÑ, bhikkhugaÓanÈca ovÈdo.
Uposathassa etÈni, pubbakiccanti vuccatÊ”ti–
EvaÑ vuttaÑ pana catubbidhampi pubbakiccaÑ pubbakaraÓato pacchÈ
kÈtabbaÑ. Tampi hi akatvÈ uposatho na kÈtabbo.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 158 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 3. 344 piÔÔhe.
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178. Yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho uposathaÑ kareyyÈ”ti1
vacanato yadÈ saÑghassa uposathakammaÑ pattakallaÑ hoti, tadÈ taÑ
kÈtabbaÑ, pattakallaÒca nÈmetaÑ cat|hi a~gehi sa~gahitaÑ. TenÈhu
AÔÔhakathÈcariyÈ–
“Uposatho yÈvatikÈ ca bhikkh| kammappattÈ,
SabhÈgÈpattiyo ca na vijjanti.
VajjanÊyÈ ca puggalÈ tasmiÑ na honti,
Pattakallanti vuccatÊ”ti.
Tattha uposathoti tÊsu uposathadivasesu aÒÒataradivaso. TasmiÒhi sati
idaÑ saÑghassa uposathakammaÑ pattakallaÑ nÈma hoti, nÈsati. YathÈha
“na ca bhikkhave anuposathe uposatho kÈtabbo”ti2.
YÈvatikÈ ca bhikkh| kammappattÈti yattakÈ bhikkh| tassa
uposathakammassa pattÈ yuttÈ anur|pÈ sabbantimena paricchedena cattÈro
pakatattÈ, te ca kho hatthapÈsaÑ avijahitvÈ ekasÊmÈyaÑ ÔhitÈ. Tesu hi cat|su
bhikkh|su ekasÊmÈyaÑ hatthapÈsaÑ avijahitvÈ Ôhitesveva taÑ saÑghassa
uposathakammaÑ pattakallaÑ nÈma hoti, na itarathÈ. YathÈha “anujÈnÈmi
bhikkhave catunnaÑ pÈtimokkhaÑ uddisitun”ti3.
SabhÈgÈpattiyo ca na vijjantÊti ettha yaÑ sabbo saÑgho
vikÈlabhojanÈdinÈ sabhÈgavatthunÈ lahukÈpattiÑ Èpajjati, evar|pÈ
vatthusabhÈgÈ sabhÈgÈti vuccati. EtÈsu avijjamÈnÈsupi sabhÈgÈsu
vijjamÈnÈsu pattakallaÑ hotiyeva.
VajjanÊyÈ ca puggalÈ tasmiÑ na hontÊti “na bhikkhave sagahaÔÔhÈya
parisÈya pÈtimokkhaÑ uddisitabban”ti4 vacanato gahaÔÔho ca, “na
bhikkhave bhikkhuniyÈ nisinnaparisÈya pÈtimokkhaÑ uddisitabban”ti5ÈdinÈ
nayena vuttÈ bhikkhunÊ, sikkhamÈnÈ, sÈmaÓero, sÈmaÓerÊ,
sikkhÈpaccakkhÈtako, antimavatthu-ajjhÈpannako, ÈpattiyÈ adassane
ukkhittako, ÈpattiyÈ appaÔikamme ukkhittako, pÈpikÈya diÔÔhiyÈ
appaÔinissagge ukkhittako, paÓÉako, theyyasaÑvÈsako, titthiyapakkantako,
tiracchÈnagato,
______________________________________________________________
1. Vi 3. 148 piÔÔhe.
4. Vi 3. 155 piÔÔhe.

2. Vi 3. 190 piÔÔhe.

3. Vi 3. 167 piÔÔhe.
5. Vi 3. 189 piÔÔhe.
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mÈtughÈtako, pitughÈtako, arahantaghÈtako, bhikkhunÊd|sako,
saÑghabhedako, lohituppÈdako, ubhatobyaÒjanakoti ime vÊsati cÈti ekavÊsati
puggalÈ vajjanÊyÈ nÈma. Te hatthapÈsato bahikaraÓavasena vajjetabbÈ. Etesu
hi tividhe ukkhittake sati uposathaÑ karonto saÑgho pÈcittiyaÑ Èpajjati,
sesesu dukkaÔaÑ, ettha ca tiracchÈnagatoti yassa upasampadÈ paÔikkhittÈ.
TitthiyÈ gahaÔÔheneva sa~gahitÈ. Etepi hi vajjanÊyÈ. EvaÑ1 pattakallaÑ
imehi cat|hi a~gehi sa~gahitanti veditabbaÑ. IdaÒca sabbaÑ
pavÈraÓÈkammepi yojetvÈ dassetabbaÑ. “Na bhikkhave
pÈtimokkhuddesakena saÒcicca na sÈvetabbaÑ, yo na sÈveyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave pÈtimokkhuddesakena vÈyamituÑ
‘kathaÑ sÈveyyan’ti, vÈyamantassa anÈpattÊ”ti2 vacanato
pÈtimokkhuddesakena parisaÑ sÈvetuÑ vÈyamitabbanti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
UposathapavÈraÓÈvinicchayakathÈ samattÈ.
_____
26. Vass|panÈyikavinicchayakathÈ
179. Vass|panÈyikÈti ettha purimikÈ pacchimikÈti duve vass|panÈyikÈ.
Tattha3 ÈsÈÄhÊpuÓÓamÈya anantare pÈÔipadadivase purimikÈ upagantabbÈ,
pacchimikÈ pana ÈsÈÄhÊpuÓÓamato aparÈya puÓÓamÈya anantare
pÈÔipadadivase. Upagacchantena ca vihÈraÑ paÔijaggitvÈ pÈnÊyaÑ
paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetvÈ sabbaÑ cetiyavandanÈdisÈmÊcikammaÑ
niÔÔhÈpetvÈ “imasmiÑ vihÈre imaÑ temÈsaÑ vassaÑ upemÊ”ti sakiÑ vÈ
dvattikkhattuÑ vÈ vÈcaÑ nicchÈretvÈ vassaÑ upagantabbaÑ. Sacepi “idha
vasissÈmÊ”ti Èlayo atthi, asatiyÈ pana vassaÑ na upeti, gahitasenÈsanaÑ
suggahitaÑ, chinnavasso na hoti, pavÈretuÑ labhatiyeva. VinÈpi hi
vacÊbhedaÑ ÈlayakaraÓamattenapi vassaÑ upagatameva hoti. “Idha vassaÑ
vasissÈmÊ”ti cittuppÈdoyevettha Èlayo nÈma.
______________________________________________________________
1. VajjanÊyÈ eva (SÊ)

2. Vi 3. 155 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 3. 349 piÔÔhÈdÊsu.
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“Na bhikkhave tadahuvass|panÈyikÈya vassaÑ anupagantukÈmena
saÒcicca ÈvÈso atikkamitabbo, yo atikkameyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1
vacanato vass|panÈyikadivase vassaÑ anupagantukÈmo vihÈrasÊmaÑ
atikkamati, vihÈragaÓanÈya dukkaÔaÑ. Sace hi taÑ divasaÑ vihÈrasatassa
upacÈraÑ okkamitvÈ atikkamati, sataÑ Èpattiyo. Sace pana vihÈraÑ
atikkamitvÈ aÒÒassa vihÈrassa upacÈraÑ anokkamitvÈva nivattati, ekÈva
Èpatti. Kenaci antarÈyena purimikaÑ anupagatena pacchimikÈ upagantabbÈ.
“Na bhikkhave asenÈsanikena vassaÑ upagantabbaÑ, yo upagaccheyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato yassa paÒcannaÑ chadanÈnaÑ aÒÒatarena
channaÑ yojitadvÈrabandhanaÑ senÈsanaÑ natthi, tena na upagantabbaÑ.
“Na bhikkhave chavakuÔikÈya vassaÑ upagantabbaÑ, yo upagaccheyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2Èdivacanato chavakuÔikÈyaÑ chatte cÈÔiyaÒca
upagantuÑ na vaÔÔati. Tattha chavakuÔikÈ nÈma Ôa~kitamaÒcÈdibhedÈ kuÔi.
Tattheva upagantuÑ na vaÔÔati, susÈne pana aÒÒaÑ kuÔikaÑ katvÈ
upagantuÑ vaÔÔati, chattepi cat|su thambhesu chattaÑ ÔhapetvÈ ÈvaraÓaÑ
katvÈ dvÈraÑ yojetvÈ upagantuÑ vaÔÔati, chattakuÔi nÈmesÈ hoti. CÈÔiyÈpi
mahantena kapallena chatte vuttanayena kuÔikaÑ katvÈ upagantuÑ vaÔÔati.
“Na bhikkhave rukkhasusire vassaÑ upagantabbaÑ, yo upagaccheyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato suddhe rukkhasusire upagantuÑ na vaÔÔati,
mahantassa pana rukkhasusirassa anto padaracchadanaÑ kuÔikaÑ katvÈ
pavisanadvÈraÑ yojetvÈ upagantuÑ vaÔÔati, rukkhaÑ chinditvÈ
khÈÓukamatthake padaracchadanaÑ kuÔikaÑ katvÈpi vaÔÔatiyeva. “Na
bhikkhave rukkhaviÔabhiyÈ”ti2 Èdivacanato suddhe viÔabhimatte upagantuÑ
na vaÔÔati, mahÈviÔape pana aÔÔakaÑ bandhitvÈ tattha padaracchadanaÑ
kuÔikaÑ katvÈ dvÈraÑ yojetvÈ upagantabbaÑ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave vaje vassaÑ upagantun”ti3 Èdivacanato vaje
satthe nÈvÈyaÒca upagantuÑ vaÔÔati. Tattha vajoti gopÈlakÈnaÑ
nivÈsaÔÔhÈnaÑ. Vaje vuÔÔhite vajena saddhiÑ gatassa vassacchede anÈpatti
“anujÈnÈmi bhikkhave yena vajo, tena gantun”ti3 vuttattÈ.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 193 piÔÔhe.

2. Vi 3. 212 piÔÔhe.

3. Vi 3. 211 piÔÔhe.
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satthe vassaÑ upagacchantena pana vass|panÈyikadivase upÈsakÈ vattabbÈ
“kuÔikÈ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti. Sace karitvÈ denti, tattha pavisitvÈ “idha vassaÑ
upemÊ”ti tikkhattuÑ vattabbaÑ. No ce denti, sÈlÈsa~khepena ÔhitasakaÔassa
heÔÔhÈ upagantabbaÑ. Tampi alabhantena Èlayo kÈtabbo, satthe pana vassaÑ
upagantuÑ na vaÔÔati. Œlayo nÈma “idha vassaÑ vasissÈmÊ”ti
cittuppÈdamattaÑ. Sace maggappaÔipanneyeva satthe pavÈraÓÈdivaso hoti,
tattheva pavÈretabbaÑ. Atha sattho antovasseyeva bhikkhunÈ
patthitaÔÔhÈnaÑ patvÈ atikkamati, patthitaÔÔhÈne vasitvÈ tattha bhikkh|hi
saddhiÑ pavÈretabbaÑ. AthÈpi sattho antovasseyeva antarÈ ekasmiÑ gÈme
tiÔÔhati vÈ vippakirati1 vÈ, tasmiÑyeva gÈme bhikkh|hi saddhiÑ vasitvÈ
pavÈretabbaÑ, appavÈretvÈ tato paraÑ gantuÑ na vaÔÔati. NÈvÈya vassaÑ
upagacchantenapi kuÔiyaÑyeva upagantabbaÑ, pariyesitvÈ alabhantena
Èlayo kÈtabbo. Sace antotemÈsaÑ nÈvÈ samuddeyeva hoti, tattheva
pavÈretabbaÑ. Atha nÈvÈ k|laÑ labhati, ayaÒca parato gantukÈmo hoti,
gantuÑ na vaÔÔati, nÈvÈya laddhagÈmeyeva vasitvÈ bhikkh|hi saddhiÑ
pavÈretabbaÑ. Sacepi nÈvÈ anutÊrameva aÒÒattha gacchati, bhikkhu ca
paÔhamaÑ laddhagÈmeyeva vasitukÈmo, nÈvÈ gacchatu, bhikkhunÈ tattheva
vasitvÈ bhikkh|hi saddhiÑ pavÈretabbaÑ. Iti vaje satthe nÈvÈyanti tÊsu
ÔhÈnesu natthi vassacchede Èpatti, pavÈretuÒca labhati.
“Na bhikkhave vassaÑ upagantvÈ purimaÑ vÈ temÈsaÑ pacchimaÑ vÈ
temÈsaÑ avasitvÈ cÈrikÈ pakkamitabbÈ, yo pakkameyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti2 vacanato purimikÈya vassaÑ upagatena purimaÑ temÈsaÑ,
pacchimikÈya upagatena pacchimaÑ temÈsaÑ avasitvÈ cÈrikÈ na
pakkamitabbÈ, vassaÑ upagantvÈ pana aruÓaÑ anuÔÔhÈpetvÈpi tadaheva
sattÈhakaraÓÊyena pakkamantassapi antosattÈhe nivattantassa anÈpatti, ko
pana vÈdo dvÊhatÊhaÑ vasitvÈ sattÈhakaraÓÊyena pakkamantassa antosattÈhe
nivattantassa.
180. “AnujÈnÈmi bhikkhave sattannaÑ sattÈhakaraÓÊyena pahite
gantuÑ, na tveva appahite. Bhikkhussa bhikkhuniyÈ sikkhamÈnÈya
______________________________________________________________
1. VippakirÊyati (SÊ)

2. Vi 3. 193 piÔÔhe.
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sÈmaÓerassa sÈmaÓeriyÈ uposakassa upÈsikÈyÈ”ti1 vacanato paÒcannaÑ
sahadhammikÈnaÑ aÒÒatarena saÑghagaÓapuggale uddissa attano vÈ
atthÈya vihÈraÑ aÉÉhayogaÑ pÈsÈdaÑ hammiyaÑ guhaÑ pariveÓaÑ
koÔÔhakaÑ upaÔÔhÈnasÈlaÑ aggisÈlaÑ kappiyakuÔiÑ vaccakuÔiÑ ca~kamaÑ
ca~kamanasÈlaÑ udapÈnaÑ udapÈnasÈlaÑ jantÈgharaÑ jantÈgharasÈlaÑ
pokkharaÓiÑ maÓÉapaÑ ÈrÈmaÑ ÈrÈmavatthuÑ vÈ kÈretvÈ “Ègacchantu
bhikkh|, icchÈmi dÈnaÒca dÈtuÑ dhammaÒca sotuÑ bhikkh| ca passitun”ti
evaÑ niddisitvÈ pesite gantabbaÑ sattÈhakaraÓÊyena, na tveva appahite.
UpÈsako vÈ upÈsikÈ vÈ tatheva saÑghagaÓapuggale uddissa vihÈrÈdÊsu
aÒÒataraÑ kÈretvÈ attano vÈ atthÈya nivesanasayanigharÈdÊsu aÒÒataraÑ
kÈrÈpetvÈ aÒÒaÑ vÈ kiccakaraÓÊyaÑ niddisitvÈ gilÈno vÈ hutvÈ bhikkh|naÑ
santike d|taÑ pahiÓeyya “Ègacchantu bhadantÈ, icchÈmi dÈnaÒca dÈtuÑ
dhammaÒca sotuÑ bhikkh| ca passitun”ti, gantabbaÑ sattÈhakaraÓÊyena, na
tveva appahite.
“AnujÈnÈmi bhikkhave sattannaÑ sattÈhakaraÓÊyena appahitepi gantuÑ,
pageva pahite. Bhikkhussa bhikkhuniyÈ sikkhamÈnÈya sÈmaÓerassa
sÈmaÓeriyÈ mÈtuyÈ ca pitussa cÈ”ti2 vacanato “gilÈnÈnaÑ etesaÑ bhikkhuÈdÊnaÑ sahadhammikÈnaÑ mÈtÈpit|naÒca gilÈnÈnaÑyeva gilÈnabhattaÑ vÈ
gilÈnupaÔÔhÈkabhattaÑ vÈ bhesajjaÑ vÈ pariyesissÈmi, pucchissÈmi vÈ
upaÔÔhahissÈmi vÈ”ti iminÈ kÈraÓena appahitepi gantabbaÑ, pageva pahite.
AndhakaÔÔhakathÈyaÑ pana “ye mÈtÈpit|naÑ upaÔÔhÈkÈ ÒÈtakÈ vÈ aÒÒÈtakÈ
vÈ, tesampi appahite gantuÑ vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ, taÑ neva AÔÔhakathÈyaÑ, na
PÈÄiyaÑ vuttaÑ, tasmÈ na gahetabbaÑ.
Sace pana bhikkhuno bhÈtÈ vÈ aÒÒo vÈ ÒÈtako gilÈno hoti, so ce
bhikkhussa santike d|taÑ pahiÓeyya “ahaÑ gilÈno, Ègacchatu bhadanto,
icchÈmi bhadantassa Ègatan”ti, gantabbaÑ sattÈhakaraÓÊyena, na tveva
appahite. Sace ekasmiÑ vihÈre bhikkh|hi saddhiÑ vasanto bhikkhubhattiko3
gilÈno hoti, so ce bhikkh|naÑ santike d|taÑ pahiÓeyya “ahaÑ gilÈno,
Ègacchantu bhikkh|, icchÈmi bhikkh|naÑ Ègatan”ti, gantabbaÑ
sattÈhakaraÓÊyena, na tveva appahite.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 194 piÔÔhe.
3. Bhikkhubhatiko (SÊ), bhikkhugatiko (Vi 3. 206 piÔÔhe)

2. Vi 3. 205 piÔÔhe.

218

VinayapiÔaka

Sace bhikkhussa bhikkhuniyÈ sikkhamÈnÈya sÈmaÓerassa sÈmaÓeriyÈ
anabhirati vÈ kukkuccaÑ vÈ diÔÔhigataÑ vÈ uppannaÑ hoti, gantabbaÑ
sattÈhakaraÓÊyena appahitepi “anabhiratiÑ v|pakÈsessÈmi vÈ
v|pakÈsÈpessÈmi vÈ kukkuccaÑ vinodessÈmi vÈ vinodÈpessÈmi vÈ
diÔÔhigataÑ vivecessÈmi vÈ vivecÈpessÈmi vÈ dhammakathaÑ vÈ
karissÈmÊ”ti, pageva pahite. Sace koci bhikkhu garudhammaÑ ajjhÈpanno
hoti parivÈsÈraho m|lÈyapaÔikassanÈraho mÈnattÈraho abbhÈnÈraho vÈ,
appahitepi gantabbaÑ “parivÈsadÈnÈdÊsu ussukkaÑ ÈpajjissÈmi,
anussÈvessÈmi, gaÓap|rako vÈ bhavissÈmÊ”ti, pageva pahite. BhikkhuniyÈpi
mÈnattÈrahÈya m|lÈyapaÔikassanÈrahÈya abbhÈnÈrahÈya eseva nayo. Sace
sÈmaÓero upasampajjitukÈmo hoti, vassaÑ vÈ pucchitukÈmo, sikkhamÈnÈ vÈ
upasampajjitukÈmÈ hoti, sikkhÈ vÈssÈ kupitÈ, sÈmaÓerÊ vÈ sikkhÈ
samÈdiyitukÈmÈ hoti, vassaÑ vÈ pucchitukÈmÈ, appahitepi gantabbaÑ,
pageva pahite.
Sace bhikkhussa bhikkhuniyÈ vÈ saÑgho kammaÑ kÈtukÈmo hoti,
tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ vÈ
ukkhepanÊyaÑ vÈ, appahitepi gantabbaÑ, pageva pahite “kiÑ nu kho
saÑgho kammaÑ na kareyya, lahukÈya vÈ pariÓÈmeyyÈ”ti. Sacepi
kataÑyeva hoti kammaÑ, appahitepi gantabbaÑ “kiÑ nu kho sammÈ
vatteyya, lomaÑ pÈteyya, netthÈraÑ vatteyya, saÑgho taÑ kammaÑ
paÔippassambheyyÈ”ti.
181. “AnujÈnÈmi bhikkhave saÑghakaraÓÊyena gantun”ti1 vacanato
senÈsanapaÔibaddhasaÑghakaraÓÊyenapi gantuÑ vaÔÔati. Ettha2 hi yaÑ kiÒci
uposathÈgÈrÈdÊsu senÈsanesu cetiyachattavedikÈdÊsu vÈ kattabbaÑ,
antamaso bhikkhuno puggalikasenÈsanampi sabbaÑ saÑghakaraÓÊya mevÈti
adhippetaÑ, tasmÈ tassa nipphÈdanatthaÑ dabbasambhÈrÈdÊni vÈ ÈharituÑ
vaÉÉhakÊpabhutÊnaÑ bhattavetanÈdÊni vÈ dÈtuÑ gantabbaÑ. Apicettha
ayampi PÈÄimuttakanayo veditabbo–dhammassavanatthÈya animantitena
gantuÑ na vaÔÔati, sace ekasmiÑ mahÈvÈse paÔhamaÑyeva katikÈ katÈ hoti
______________________________________________________________
1. Vi 3. 206 piÔÔhe.
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“asukadivasaÑ nÈma sannipatitabban”ti, nimantitoyeva nÈma hoti, gantuÑ
vaÔÔati. “BhaÓÉakaÑ dhovissÈmÊ”ti gantuÑ na vaÔÔati. Sace pana
ÈcariyupajjhÈyÈ pahiÓanti, vaÔÔati. NÈtid|re vihÈro hoti, “tattha gantvÈ ajjeva
ÈgamissÈmÊ”ti sampÈpuÓituÑ na sakkoti, vaÔÔati. UddesaparipucchÈdÊnaÑ
atthÈyapi gantuÑ na labhati, “ÈcariyaÑ pana passissÈmÊ”ti gantuÑ labhati.
Sace naÑ Ècariyo “ajja mÈ gacchÈ”ti vadati, vaÔÔati, upaÔÔhÈkakulaÑ vÈ
ÒÈtikulaÑ vÈ dassanÈya gantuÑ na labhati.
Sace bhikkh|su vass|pagatesu gÈmo corehi vuÔÔhÈti, tattha kiÑ
kÈtabbanti? Yena gÈmo, tena gantabbaÑ. Sace gÈmo dvidhÈ bhijjati, yattha
bahutarÈ manussÈ, tattha gantabbaÑ. Sace bahutarÈ assaddhÈ honti
appasannÈ, yattha saddhÈ pasannÈ, tattha gantabbaÑ. Ettha ca sace gÈmo
avid|ragato hoti, tattha piÓÉÈya caritvÈ vihÈrameva ÈgantvÈ vasitabbaÑ.
Sace d|raÑ gato, sattÈhavÈrena aruÓo uÔÔhÈpetabbo, na sakkÈ ce hoti,
tattheva sabhÈgaÔÔhÈne vasitabbaÑ. Sace manussÈ yathÈpavattÈni
salÈkabhattÈdÊni denti, “na mayaÑ tasmiÑ vihÈre vasimhÈ”ti vattabbÈ.
“MayaÑ vihÈrassa vÈ pÈsÈdassa vÈ na dema, tumhÈkaÑ dema, yattha
katthaci vasitvÈ bhuÒjathÈ “ti vutte pana yathÈsukhaÑ bhuÒjitabbaÑ,
tesaÑyeva taÑ pÈpuÓÈti. “TumhÈkaÑ vasanaÔÔhÈne pÈpuÓÈpetvÈ
bhuÒjathÈ”ti vutte pana yattha vasanti, tattha netvÈ vassaggena pÈpuÓÈpetvÈ
bhuÒjitabbaÑ. Sace pavÈritakÈle vassÈvÈsikaÑ denti, yadi sattÈhavÈrena
aruÓaÑ uÔÔhÈpayiÑsu, gahetabbaÑ. Chinnavassehi pana “na mayaÑ tattha
vasimha, chinnavassÈ mayan”ti vattabbaÑ. Yadi “yesaÑ amhÈkaÑ
senÈsanaÑ pÈpitaÑ, te gaÓhant|”ti vadanti, gahetabbaÑ. YaÑ pana “vihÈre
upanikkhittakaÑ mÈ vinassÊ”ti idha ÈhaÔaÑ cÊvarÈdivebha~giyabhaÓÉaÑ,
taÑ tattheva gantvÈ apaloketvÈ bhÈjetabbaÑ. “Ito ayyÈnaÑ cattÈro paccaye
dethÈ”ti kappiyakÈrakÈnaÑ dinne khettavatthu-Èdike tatruppÈdepi eseva
nayo. SaÑghikaÒhi vebha~giyabhaÓÉaÑ antovihÈre vÈ bahisÊmÈya vÈ hotu,
bahisÊmÈya ÔhitÈnaÑ apaloketvÈ bhÈjetuÑ na vaÔÔati. Ubhayattha Ôhitampi
pana antosÊmÈya ÔhitÈnaÑ apaloketvÈ bhÈjetuÑ vaÔÔatiyeva.
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Sace pana vass|pagatÈ bhikkh| vÈÄehi ubbÈÄhÈ honti, gaÓhantipi
paripÈtentipi, sarÊsapehi vÈ ubbÈÄhÈ honti, ÉaÑsantipi paripÈtentipi, corehi
vÈ ubbÈÄhÈ honti, vilumpantipi ÈkoÔentipi, pisÈcehi vÈ ubbÈÄhÈ honti,
Èvisantipi hanantipi1, “eseva antarÈyo”ti pakkamitabbaÑ, natthi vassacchede
Èpatti. Sace gÈmo agginÈ vÈ daÉÉho hoti, udakena vÈ vuÄho. Bhikkh|
piÓÉakena kilamanti, “eseva antarÈyo”ti pakkamitabbaÑ, vassacchede
anÈpatti. SenÈsanaÑ agginÈ vÈ daÉÉhaÑ hoti, udakena vÈ vuÄhaÑ, bhikkh|
senÈsanena kilamanti, “eseva antarÈyo”ti pakkamitabbaÑ, vassacchede
anÈpatti. Sace vass|pagatÈ bhikkh| na labhanti l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ
bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, “eseva antarÈyo”ti pakkamitabbaÑ. Sace
labhanti l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, na
labhanti sappÈyÈni bhojanÈni, “eseva antarÈyo”ti pakkamitabbaÑ. Sacepi
labhanti l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ,
labhanti sappÈyÈni bhojanÈni, na labhanti sappÈyÈni bhesajjÈni, “eseva
antarÈyo”ti pakkamitabbaÑ. Sace labhanti l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ
bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, labhanti sappÈyÈni bhojanÈni, labhanti
sappÈyÈni bhesajjÈni, na labhanti patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ, “eseva antarÈyo”ti
pakkamitabbaÑ, sabbattha vassacchede anÈpatti.
Sace pana vass|pagataÑ bhikkhuÑ itthÊ nimanteti “ehi bhante hiraÒÒaÑ
vÈ te demi, suvaÓÓaÑ vÈ khettaÑ vÈ vatthuÑ vÈ gÈvuÑ vÈ gÈviÑ vÈ dÈsaÑ
vÈ dÈsiÑ vÈ te demi, dhÊtaraÑ vÈ te demi bhariyatthÈya, ahaÑ vÈ te bhariyÈ
homi, aÒÒaÑ vÈ te bhariyaÑ ÈnemÊ”ti, tatra ce bhikkhuno evaÑ hoti
“lahuparivattaÑ kho cittaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, siyÈpi me brahmacariyassa
antarÈyo”ti, pakkamitabbaÑ, natthi vassacchede Èpatti. Vuttanayeneva vesÊ
vÈ nimanteti, thullakumÈrÊ vÈ nimanteti, paÓÉako vÈ nimanteti, ÒÈtakÈ vÈ
nimantenti, rÈjÈno vÈ nimantenti, corÈ vÈ nimantenti, dhuttÈ vÈ nimantenti,
eseva nayo. Sace vass|pagato bhikkhu passati asÈmikaÑ nidhiÑ, tatra ce
bhikkhuno evaÑ hoti “lahuparivattaÑ kho cittaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, siyÈpi
me brahmacariyassa antarÈyo”ti, pakkamitabbaÑ, anÈpatti vassacchede.
______________________________________________________________
1. Ojampi haranti (SÊ) Vi 3. 207 piÔÔhe pana passitabbaÑ.

Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ

221

Sace vass|pagato bhikkhu passati sambahule bhikkh| saÑghabhedÈya
parakkamante, suÓÈti vÈ “sambahulÈ bhikkh| saÑghabhedÈya
parakkamantÊ”ti, tatra ce bhikkhuno evaÑ hoti “garuko kho saÑghabhedo
vutto BhagavatÈ, mÈ mayi sammukhÊbh|te saÑgho bhijjÊ”ti,
pakkamitabbaÑ, anÈpatti vassacchede. Sace vass|pagato bhikkhu suÓÈti
“asukasmiÑ kira ÈvÈse sambahulÈ bhikkh| saÑghabhedÈya
parakkamantÊ”ti, tatra ce bhikkhuno evaÑ hoti “te ca kho me bhikkh| mittÈ,
tyÈhaÑ vakkhÈmi ‘garuko kho Èvuso saÑghabhedo vutto BhagavatÈ, mÈ
ÈyasmantÈnaÑ saÑghabhedo ruccitthÈ’ti, karissanti me vacanaÑ
suss|sissanti, sotaÑ odahissantÊ”ti, pakkamitabbaÑ, anÈpatti vassacchede,
bhinne pana saÑghe gantvÈ karaÓÊyaÑ natthi.
Sace pana koci bhikkhu “imaÑ temÈsaÑ idha vassaÑ vasathÈ”ti vutte
paÔissuÓitvÈ visaÑvÈdeti, dukkaÔaÑ. Na kevalaÑ tasseva paÔissavassa
visaÑvÈde dukkaÔaÑ, “imaÑ temÈsaÑ bhikkhaÑ gaÓhatha, ubhopi mayaÑ
idha vassaÑ vasissÈma, ekato uddisÈpessÈmÈ”ti evamÈdinÈpi tassa tassa
paÔissavassa visaÑvÈde dukkaÔaÑ. TaÒca kho paÔhamaÑ suddhacittassa
pacchÈ visaÑvÈdanapaccayÈ, paÔhamampi asuddhacittassa pana paÔissave
pÈcittiyaÑ. VisaÑvÈde dukkaÔanti pÈcittiyena saddhiÑ dukkaÔaÑ yujjati.
182. Vass|pagatehi1 antovasse nibaddhavattaÑ ÔhapetvÈ vass|pagatÈ
bhikkh| “sammuÒjaniyo bandhathÈ”ti vattabbÈ. SulabhÈ ce daÓÉakÈ ceva
salÈkÈyo ca honti, ekakena cha paÒca muÔÔhisammuÒjaniyo dve tisso
yaÔÔhisammuÒjaniyo vÈ bandhitabbÈ. DullabhÈ honti, dve tisso
muÔÔhisammuÒjaniyo ekÈ yaÔÔhisammuÒjanÊ bandhitabbÈ. SÈmaÓerehi paÒca
paÒca ukkÈ vÈ koÔÔetabbÈ, vasanaÔÔhÈnesu kasÈvaparibhaÓÉaÑ kÈtabbaÑ.
VattaÑ karontehi ca na uddisitabbaÑ na uddisÈpetabbaÑ, na sajjhÈyo
kÈtabbo, na pabbÈjetabbaÑ na upasampÈdetabbaÑ, na nissayo dÈtabbo, na
dhammassavanaÑ kÈtabbaÑ. Sabbeva hi ete papaÒcÈ, nippapaÒcÈ hutvÈ
samaÓadhammameva karissÈmÈti vÈ sabbe terasa dhuta~gÈni samÈdiyantu,
seyyaÑ akappetvÈ ÔhÈnaca~kamehi vÊtinÈmentu, m|gabbataÑ gaÓhantu,
sattÈhakaraÓÊyena
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 72 piÔÔhÈdÊsu.
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gatÈpi bhÈjanÊyabhaÓÉaÑ labhant|ti vÈ evar|paÑ adhammikavattaÑ na
kÈtabbaÑ. EvaÑ pana kÈtabbaÑ–pariyattidhammo nÈma tividhampi
saddhammaÑ patiÔÔhÈpeti, tasmÈ sakkaccaÑ uddisatha uddisÈpetha,
sajjhÈyaÑ karotha, padhÈnaghare vasantÈnaÑ saÑghaÔÔanaÑ akatvÈ
antovihÈre nisÊditvÈ uddisatha uddisÈpetha, sajjhÈyaÑ karotha,
dhammassavanaÑ samiddhaÑ karotha, pabbÈjentÈ sodhetvÈ pabbÈjetha,
sodhetvÈ upasampÈdetha, sodhetvÈ nissayaÑ detha. Ekopi hi kulaputto
pabbajjaÒca upasampadaÒca labhitvÈ sakalaÑ sÈsanaÑ patiÔÔhÈpeti, attano
thÈmena yattakÈni sakkotha, tattakÈni dhuta~gÈni samÈdiyatha, antovassaÑ
nÈmetaÑ sakaladivasaÑ rattiyÈ ca paÔhamayÈmapacchimayÈmesu
appamattehi bhavitabbaÑ, vÊriyaÑ ÈrabhitabbaÑ. PorÈÓakamahÈtherÈpi
sabbapalibodhe chinditvÈ antovasse ekacÈriyavattaÑ p|rayiÑsu, bhasse
mattaÑ jÈnitvÈ dasavatthukathaÑ dasa-asubhadasÈnussatiaÔÔhatiÑsÈrammaÓakathaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, ÈgantukÈnaÑ vattaÑ kÈtuÑ,
sattÈhakaraÓÊyena gatÈnaÑ apaloketvÈ dÈtuÑ vaÔÔatÊti evar|paÑ vattaÑ
kÈtabbaÑ.
Apica bhikkh| ovaditabbÈ “viggÈhikapisuÓapharusavacanÈni mÈ
vadatha, divase divase sÊlÈni ÈvajjentÈ caturÈrakkhaÑ ahÈpentÈ
manasikÈrabahulÈ viharathÈ”ti. DantakaÔÔhakhÈdanavattaÑ ÈcikkhitabbaÑ,
cetiyaÑ vÈ bodhiÑ vÈ vandantena gandhamÈlaÑ vÈ p|jentena pattaÑ vÈ
thavikÈya pakkhipantena na kathetabbaÑ, bhikkhÈcÈravattaÑ
ÈcikkhitabbaÑ, antogÈme manussehi saddhiÑ paccayasaÒÒuttakathÈ vÈ
visabhÈgakathÈ vÈ na kathetabbÈ, rakkhitindriyehi bhavitabbaÑ,
KhandhakavattaÒca sekhiyavattaÒca p|retabbanti evar|pÈ bahukÈpi
niyyÈnikakathÈ ÈcikkhitabbÈti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
Vass|panÈyikavinicchayakathÈ samattÈ.
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27. UpajjhÈyÈdivattavinicchayakathÈ
183. Vattanti ettha pana vattaÑ nÈmetaÑ upajjhÈyavattaÑ
ÈcariyavattaÑ ÈgantukavattaÑ ÈvÈsikavattaÑ gamikavattaÑ
bhattaggavattaÑ piÓÉacÈrikavattaÑ ÈraÒÒikavattaÑ senÈsanavattaÑ
jantÈgharavattaÑ vaccakuÔivattanti bahuvidhaÑ. Tattha upajjhÈyavattaÑ
tÈva evaÑ veditabbaÑ–saddhivihÈrikena kÈlasseva uÔÔhÈya upÈhanÈ
omuÒcitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ upajjhÈyassa dantakaÔÔhaÑ
dÈtabbaÑ, mukhodakaÑ dÈtabbaÑ. Tattha dantakaÔÔhaÑ dentena mahantaÑ
majjhimaÑ khuddakanti tÊÓi dantakaÔÔhÈni upanetvÈ ito yaÑ tÊÓi divasÈni
gaÓhÈti, catutthadivasato paÔÔhÈya tÈdisameva dÈtabbaÑ. Sace aniyamaÑ
katvÈ yaÑ vÈ taÑ vÈ gaÓhÈti, atha yÈdisaÑ labhati, tÈdisaÑ dÈtabbaÑ.
MukhodakaÑ dentenapi sÊtaÒca uÓhaÒca udakaÑ upanetvÈ tato yaÑ tÊÓi
divasÈni vaÄaÒjeti. Catutthadivasato paÔÔhÈya tÈdisameva
mukhadhovanodakaÑ dÈtabbaÑ. Sace duvidhampi vaÄaÒjeti, duvidhampi
upanetabbaÑ. UdakaÑ mukhadhovanaÔÔhÈne ÔhapetvÈ vaccakuÔito paÔÔhÈya
sammajjitabbaÑ. There vaccakuÔigate pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ, evaÑ
pariveÓaÑ asuÒÒaÑ hoti. There vaccakuÔito anikkhanteyeva ÈsanaÑ
paÒÒapetabbaÑ. SarÊrakiccaÑ katvÈ ÈgantvÈ tasmiÑ nisinnassa sace yÈgu
hoti, bhÈjanaÑ dhovitvÈ yÈgu upanÈmetabbÈ, yÈguÑ pivitassa udakaÑ datvÈ
bhÈjanaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena dhovitvÈ
paÔisÈmetabbaÑ. UpajjhÈyamhi vuÔÔhite ÈsanaÑ uddharitabbaÑ. Sace so
deso uklÈpo hoti kenaci kacavarena saÑkiÓÓo, so deso sammajjitabbo. Sace
pana aÒÒo kacavaro natthi, udakaphusitÈneva honti, hatthena pamajjitabbo.
Sace upajjhÈyo gÈmaÑ pavisitukÈmo hoti, nivÈsanaÑ dÈtabbaÑ,
paÔinivÈsanaÑ paÔiggahetabbaÑ, kÈyabandhanaÑ dÈtabbaÑ, saguÓaÑ katvÈ
sa~ghÈÔiyo dÈtabbÈ, dhovitvÈ patto sa-udako dÈtabbo. Sace upajjhÈyo
pacchÈsamaÓaÑ Èka~khati, timaÓÉalaÑ paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ
nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ saguÓaÑ katvÈ sa~ghÈÔiyo pÈrupitvÈ
gaÓÔhikaÑ paÔimuÒcitvÈ dhovitvÈ pattaÑ gahetvÈ upajjhÈyassa
pacchÈsamaÓena hotabbaÑ, nÈtid|re gantabbaÑ, nÈccÈsanne gantabbaÑ.
Ettha pana sace upajjhÈyaÑ nivattitvÈ olokentaÑ ekena vÈ dvÊhi vÈ
padavÊtihÈrehi sampÈpuÓÈti, ettÈvatÈ nÈtid|re nÈccÈsanne gato hotÊti
veditabbaÑ.
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sace upajjhÈyena bhikkhÈcÈre yÈguyÈ vÈ bhatte vÈ laddhe patto uÓho vÈ
bhÈriko vÈ hoti, attano pattaÑ tassa datvÈ so patto gahetabbo, na
upajjhÈyassa bhaÓamÈnassa antarantarÈ kathÈ opÈtetabbÈ. Ito paÔÔhÈya pana
yattha yattha na-kÈrena paÔisedho karÊyati, sabbattha dukkaÔÈpatti veditabbÈ.
UpajjhÈyo ÈpattisÈmantÈ bhaÓamÈno nivÈretabbo. NivÈrentena ca “bhante
ÊdisaÑ nÈma vattuÑ vaÔÔati, Èpatti na hotÊ”ti evaÑ pucchantena viya
vÈretabbo, “vÈressÈmÊ”ti pana katvÈ “mahallaka mÈ evaÑ bhaÓÈ”ti na
vattabbo.
Sace Èsanne gÈmo hoti, vihÈre vÈ gilÈno bhikkhu hoti, gÈmato
paÔhamataraÑ ÈgantabbaÑ. Sace d|re gÈmo hoti, upajjhÈyena saddhiÑ
Ègacchantopi natthi, teneva saddhiÑ gÈmato nikkhamitvÈ cÊvarena pattaÑ
veÔhetvÈ antarÈmaggato paÔhamataraÑ ÈgantabbaÑ. EvaÑ paÔhamataraÑ
Ègatena ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ
upanikkhipitabbaÑ, paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ paÔiggahetabbaÑ,
paÔinivÈsanaÑ dÈtabbaÑ, nivÈsanaÑ paÔiggahetabbaÑ. Sace cÊvaraÑ
sedaggahitaÑ1 hoti, muhuttaÑ uÓhe otÈpetabbaÑ, na ca uÓhe cÊvaraÑ
nidahitabbaÑ, cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ. CÊvaraÑ sa~gharantena ca
catura~gulaÑ kaÓÓaÑ ussÈretvÈ cÊvaraÑ sa~gharitabbaÑ. KiÑkÈraÓÈ? MÈ
majjhe bha~go ahosÊti. SamaÑ katvÈ sa~gharitassa hi majjhe bha~go hoti,
tato niccaÑ bhijjamÈnaÑ dubbalaÑ hoti, taÑ nivÈraÓatthametaÑ vuttaÑ.
TasmÈ yathÈ ajja bha~gaÔÔhÈneyeva sve na bhijjissati, tathÈ divase divase
catura~gulaÑ ussÈretvÈ sa~gharitabbaÑ, obhoge kÈyabandhanaÑ kÈtabbaÑ.
Sace piÓÉapÈto hoti, upajjhÈyo ca bhuÒjitukÈmo hoti, udakaÑ datvÈ
piÓÉapÈto upanÈmetabbo, upajjhÈyo pÈnÊyena pucchitabbo. Pucchantena ca
tikkhattuÑ “pÈnÊyaÑ bhante ÈharÊyat|”ti pÈnÊyena pucchitabbo. Sace kÈlo
atthi, upajjhÈye bhutte sayaÑ bhuÒjitabbaÑ. Sace upakaÔÔho kÈlo, pÈnÊyaÑ
upajjhÈyassa santike ÔhapetvÈ sayampi bhuÒjitabbaÑ. BhuttÈvissa udakaÑ
datvÈ pattaÑ paÔiggahetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ appaÔighaÑsantena
dhovitvÈ vodakaÑ katvÈ muhuttaÑ uÓhe otÈpetabbo, na ca uÓhe patto
nidahitabbo, pattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ. PattaÑ
______________________________________________________________
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nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gahetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ
vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto nikkhipitabbo, na ca
taÔÔikacammakhaÓÉÈdÊhi anantarahitÈya bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. Sace
pana kÈÄavaÓÓakatÈ vÈ sudhÈbaddhÈ vÈ bh|mi hoti nirajamattikÈ,
tathÈr|pÈya bh|miyÈ ÔhapetuÑ vaÔÔati, dhotavÈlikÈyapi ÔhapetuÑ vaÔÔati,
paÑsurajasakkharÈdÊsu na vaÔÔati. Tatra pana paÓÓaÑ vÈ ÈdhÈrakaÑ vÈ
ÔhapetvÈ tatra nikkhipitabbo. CÊvaraÑ nikkhipantena ekena hatthena
cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ
pamajjitvÈ pÈrato antaÑ orato bhogaÑ katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ.
IdaÒca cÊvaravaÑsÈdÊnaÑ heÔÔhÈ hatthaÑ pavesetvÈ abhimukhena hatthena
saÓikaÑ nikkhipanatthaÑ vuttaÑ. Ante pana gahetvÈ bhogena
cÊvaravaÑsÈdÊnaÑ upari khipantassa bhittiyaÑ bhogo paÔihaÒÒati, tasmÈ
tathÈ na kÈtabbaÑ. UpajjhÈyamhi vuÔÔhite ÈsanaÑ uddharitabbaÑ,
pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ paÔisÈmetabbaÑ. Sace so deso
uklÈpo hoti, so deso sammajjitabbo.
Sace upajjhÈyo nahÈyitukÈmo hoti, nahÈnaÑ paÔiyÈdetabbaÑ. Sace
sÊtena attho hoti, sÊtaÑ paÔiyÈdetabbaÑ. Sace uÓhena attho hoti, uÓhaÑ
paÔiyÈdetabbaÑ.
Sace upajjhÈyo jantÈgharaÑ pavisitukÈmo hoti, cuÓÓaÑ sannetabbaÑ,
mattikÈ temetabbÈ. JantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya upajjhÈyassa piÔÔhito piÔÔhito
gantvÈ jantÈgharapÊÔhaÑ datvÈ cÊvaraÑ paÔiggahetvÈ ekamante
niddh|maÔÔhÈne ÔhapetabbaÑ, cuÓÓaÑ dÈtabbaÑ, mattikÈ dÈtabbÈ. Sace
ussahati, jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, pavisantena mattikÈya mukhaÑ
makkhetvÈ purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ.
Na there bhikkh| anupakhajja nisÊditabbaÑ, na navÈ bhikkh| Èsanena
paÔibÈhitabbÈ, jantÈghare upajjhÈyassa parikammaÑ kÈtabbaÑ. JantÈghare
parikammaÑ nÈma a~gÈramattikÈ-uÓhodakadÈnÈdikaÑ sabbakiccaÑ.
JantÈgharÈ nikkhamantena jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya purato ca pacchato ca
paÔicchÈdetvÈ jantÈgharÈ nikkhamitabbaÑ.
Udakepi upajjhÈyassa a~gapacca~gaghaÑsanÈdikaÑ parikammaÑ
kÈtabbaÑ, nahÈtena paÔhamataraÑ uttaritvÈ attano gattaÑ vodakaÑ katvÈ
nivÈsetvÈ upajjhÈyassa gattato udakaÑ pamajjitabbaÑ, nivÈsanaÑ
dÈtabbaÑ, sa~ghÈÔi
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dÈtabbÈ, jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya paÔhamataraÑ ÈgantvÈ ÈsanaÑ
paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ
upanikkhipitabbaÑ, upajjhÈyo pÈniyena pucchitabbo. JantÈghare hi
uÓhasantÈpena pipÈsÈ hoti. Sace uddisÈpetukÈmo hoti, uddisitabbo. Sace
paripucchitukÈmo hoti, paripucchitabbo.
YasmiÑ vihÈre upajjhÈyo viharati, sace so vihÈro uklÈpo hoti, sace
ussahati, kenaci gelaÒÒena anabhibh|to hoti, sodhetabbo. AgilÈnena hi
saddhivihÈrikena saÔÔhivassenapi sabbaÑ upajjhÈyavattaÑ kÈtabbaÑ,
anÈdarena akarontassa vattabhede dukkaÔaÑ, na-kÈrapaÔisaÑyuttesu pana
padesu gilÈnassapi paÔikkhittakiriyaÑ karontassa dukkaÔameva. VihÈraÑ
sodhentena paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ,
nisÊdanapaccattharaÓaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ,
bhisibimbohanaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, maÒco nÊcaÑ katvÈ
sÈdhukaÑ apaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapÊÔhaÑ nÊharitvÈ
ekamantaÑ nikkhipitabbo, pÊÔhaÑ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ apaÔighaÑsantena
asaÑghaÔÔentena kavÈÔapÊÔhaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ,
maÒcapaÔipÈdakÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbÈ, kheÄamallako
nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, apassenaphalakaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ
nikkhipitabbaÑ. Bh|mattharaÓaÑ yathÈpaÒÒattaÑ sallakkhetvÈ nÊharitvÈ
ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace vihÈre santÈnakaÑ hoti, ullokÈ paÔhamaÑ
ohÈretabbaÑ, ÈlokasandhikaÓÓabhÈgÈ pamajjitabbÈ. Sace
gerukaparikammakatÈ bhitti kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ
pamajjitabbÈ. Sace kÈÄavaÓÓakatÈ bh|mikaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ
pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace akatÈ hoti bh|mi, udakena paripphositvÈ
paripphositvÈ sammajjitabbÈ “mÈ vihÈro rajena uhaÒÒÊ”ti1, sa~kÈraÑ
vicinitvÈ ekamantaÑ chaÉÉetabbaÑ.
Bh|mattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ abhiharitvÈ yathÈ
paÔhamaÑ paÒÒattaÑ ahosi, tatheva paÒÒapetabbaÑ. Etadatthameva hi
“yathÈpaÒÒattaÑ sallakkhetvÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabban”ti
vuttaÑ. Sace pana paÔhamaÑ ajÈnantena kenaci paÒÒattaÑ ahosi, samantato
bhittiÑ dva~gulamattena vÈ tiva~gulamattena vÈ mocetvÈ paÒÒapetabbaÑ.
IdaÒhettha
______________________________________________________________
1. haÒÒÊti (SÊ)
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paÒÒÈpanavattaÑ–sace kaÔasÈrako hoti atimahanto ca, chinditvÈ koÔiÑ
nivattetvÈ bandhitvÈ paÒÒapetabbo. Sace koÔiÑ nivattetvÈ bandhituÑ na
jÈnÈti, na chinditabbo. MaÒcapaÔipÈdakÈ otÈpetvÈ pamajjitvÈ yathÈÔhÈne
ÔhapetabbÈ, maÒco otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ
apaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapÊÔhaÑ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ
paÒÒapetabbo, pÊÔhaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ
sÈdhukaÑ apaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapÊÔhaÑ atiharitvÈ
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, bhisibimbohanaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ
papphoÔetvÈ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ,
nisÊdanapaccattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, kheÄamallako otÈpetvÈ pamajjitvÈ
atiharitvÈ yathÈÔhÈne Ôhapetabbo, apassenaphalakaÑ otÈpetvÈ pamajjitvÈ
atiharitvÈ yathÈÔhÈne ÔhapetabbaÑ. PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, pattaÑ
nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gahetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ
vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto nikkhipitabbo, na ca anantarahitÈya
bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. CÊvaraÑ nikkhipantena ekena hatthena
cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ
pamajjitvÈ pÈrato antaÑ, orato bhogaÑ katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ.
Sace puratthimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ.
Sace pacchimÈ, uttarÈ, dakkhiÓÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈ vÈtapÈnÈ
thaketabbÈ. Sace sÊtakÈlo hoti, divÈ vÈtapÈnÈ vivaritabbÈ, rattiÑ thaketabbÈ.
Sace uÓhakÈlo hoti, divÈ thaketabbÈ, rattiÑ vivaritabbÈ.
Sace uklÈpaÑ hoti, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ, koÔÔhako
sammajjitabbo, upaÔÔhÈnasÈlÈ sammajjitabbÈ, aggisÈlÈ sammajjitabbÈ,
vaccakuÔi sammajjitabbÈ, pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ upaÔthapetabbaÑ,
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ.
Sace upajjhÈyassa anabhirati uppannÈ hoti, saddhivihÈrikena aÒÒattha
netabbo, aÒÒo vÈ bhikkhu vattabbo “theraÑ gahetvÈ aÒÒattha gacchÈ”ti,
dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace upajjhÈyassa kukkuccaÑ uppannaÑ hoti,
saddhivihÈrikena vinodetabbaÑ, aÒÒena vÈ vinodÈpetabbaÑ,
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dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace upajjhÈyassa diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti,
saddhivihÈrikena vissajjetabbaÑ, aÒÒo vÈ vattabbo “theraÑ diÔÔhigataÑ
vissajjÈpehÊ”ti, dhammakathÈ vÈssa kÈtabbÈ. Sace upajjhÈyo garudhammaÑ
ajjhÈpanno hoti parivÈsÈraho, saddhivihÈrikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ,
parivÈsadÈnatthaÑ so so bhikkhu upasa~kamitvÈ yÈcitabbo. Sace attanÈ
paÔibalo hoti, attanÈva dÈtabbo1. No ce paÔibalo hoti, aÒÒena dÈpetabbo2.
Sace upajjhÈyo m|lÈyapaÔikassanÈraho hoti mÈnattÈraho abbhÈnÈraho vÈ,
vuttanayeneva ussukkaÑ kÈtabbaÑ. Sace saÑgho upajjhÈyassa kammaÑ
kattukÈmo hoti tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ pabbÈjanÊyaÑ vÈ paÔisÈraÓÊyaÑ
vÈ ukkhepanÊyaÑ vÈ, saddhivihÈrikena ussukkaÑ kÈtabbaÑ “kena nu kho
upÈyena saÑgho upajjhÈyassa kammaÑ na kareyya, lahukÈya vÈ
pariÓÈmeyyÈ”ti. SaddhivihÈrikena hi “upajjhÈyassa ukkhepanÊyakammaÑ
kattukÈmo saÑgho”ti ÒatvÈ ekamekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ “mÈ
bhante amhÈkaÑ upajjhÈyassa kammaÑ karitthÈ”ti yÈcitabbÈ. Sace
karontiyeva, “tajjanÊyaÑ vÈ niyassaÑ vÈ lahukakammaÑ karothÈ”ti
yÈcitabbÈ. Sace karontiyeva, atha upajjhÈyo “sammÈ vattatha bhante”ti
yÈcitabbo. Iti taÑ sammÈ vattÈpetvÈ “paÔippassambhetha bhante kamman”ti
bhikkh| yÈcitabbÈ.
Sace upajjhÈyassa cÊvaraÑ dhovitabbaÑ hoti, saddhivihÈrikena
dhovitabbaÑ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho upajjhÈyassa cÊvaraÑ
dhoviyethÈ”ti3. Sace upajjhÈyassa cÊvaraÑ kÈtabbaÑ hoti, rajanaÑ vÈ
pacitabbaÑ, cÊvaraÑ vÈ rajetabbaÑ hoti, saddhivihÈrikena sabbaÑ
kÈtabbaÑ, ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho upajjhÈyassa cÊvaraÑ
rajiyethÈ”ti4. CÊvaraÑ rajantena sÈdhukaÑ saÑparivattetvÈ rajetabbaÑ, na
ca acchinne theve pakkamitabbaÑ.
Na upajjhÈyaÑ anÈpucchÈ ekaccassa patto dÈtabbo, na ekaccassa patto
paÔiggahetabbo, na ekaccassa cÊvaraÑ dÈtabbaÑ, na ekaccassa cÊvaraÑ
paÔiggahetabbaÑ, na ekaccassa parikkhÈro dÈtabbo, na ekaccassa parikkhÈro
paÔiggahetabbo, na ekaccassa kesÈ chedetabbÈ, na ekaccena kesÈ
______________________________________________________________
1. DÈtabbaÑ (SÊ)

2. DÈpetabbaÑ (SÊ)

3. DhoveyyÈthÈti (SÊ)

4. RajeyyÈthÈti (SÊ)
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chedÈpetabbÈ, na ekaccassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, na ekaccena
parikammaÑ kÈrÈpetabbaÑ, na ekaccassa veyyÈvacco kÈtabbo, na ekaccena
veyyÈvacco kÈrÈpetabbo, na ekaccassa pacchÈsamaÓena hotabbaÑ, na
ekacco pacchÈsamaÓo ÈdÈtabbo, na ekaccassa piÓÉapÈto nÊharitabbo, na
ekaccena piÓÉapÈto nÊharÈpetabbo, na upajjhÈyaÑ anÈpucchÈ gÈmo
pavisitabbo, piÓÉÈya vÈ aÒÒena vÈ karaÓÊyena pavisitukÈmena ÈpucchitvÈva
pavisitabbo. Sace upajjhÈyo kÈlasseva vuÔÔhÈya d|raÑ bhikkhÈcÈraÑ
gantukÈmo hoti, “daharÈ piÓÉÈya pavisant|”ti vatvÈ gantabbaÑ. AvatvÈ gate
pariveÓaÑ gantvÈ upajjhÈyaÑ apassantena gÈmaÑ pavisituÑ vaÔÔati. Sace
gÈmaÑ pavisantopi passati, diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya ÈpucchituÑyeva vaÔÔati.
Na upajjhÈyaÑ anÈpucchÈ vÈsatthÈya vÈ asubhadassanatthÈya vÈ susÈnaÑ
gantabbaÑ, na disÈ pakkamitabbÈ, pakkamitukÈmena pana kammaÑ
ÈcikkhitvÈ yÈvatatiyaÑ yÈcitabbo. Sace anujÈnÈti, sÈdhu, no ce anujÈnÈti,
taÑ nissÈya vasato cassa uddeso vÈ paripucchÈ vÈ kammaÔÔhÈnaÑ vÈ na
sampajjati, upajjhÈyo bÈlo hoti abyatto, kevalaÑ attano santike
vasÈpetukÈmatÈya eva gantuÑ na deti, evar|pe nivÈrentepi gantuÑ vaÔÔati.
Sace upajjhÈyo gilÈno hoti, yÈvajÊvaÑ upaÔÔhÈpetabbo, vuÔÔhÈnamassa
ÈgametabbaÑ, na katthaci gantabbaÑ. Sace aÒÒo bhikkhu upaÔÔhÈko atthi,
bhesajjaÑ pariyesitvÈ tassa hatthe datvÈ “bhante ayaÑ upaÔÔhahissatÊ”ti
vatvÈ gantabbaÑ. IdaÑ tÈva upajjhÈyavattaÑ.
184. Idameva ca antevÈsikena Ècariyassa kattabbattÈ Ècariyavattanti
vuccati. NÈmamattameva hettha nÈnaÑ. Tattha yÈva cÊvararajanaÑ, tÈva
vatte akariyamÈne upajjhÈyassa Ècariyassa ca parihÈni hoti, tasmÈ taÑ
akarontassa nissayamuttakassapi amuttakassapi Èpattiyeva, ekaccassa
pattadÈnato paÔÔhÈya amuttanissayasseva Èpatti. UpajjhÈye Ècariye vÈ vattaÑ
sÈdiyante saddhivihÈrikÈ antevÈsikÈ ca bahukÈpi hontu, sabbesaÑ Èpatti.
Sace upajjhÈyo Ècariyo vÈ “mayhaÑ upaÔÔhÈko atthi, tumhe attano
sajjhÈyamanasikÈrÈdÊsu yogaÑ karothÈ”ti vadati, saddhivihÈrikÈdÊnaÑ
anÈpatti. UpajjhÈyo vÈ Ècariyo vÈ sace sÈdiyanaÑ vÈ asÈdiyanaÑ vÈ
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na jÈnÈti, bÈlo hoti, saddhivihÈrikÈdayo bah|, tesu eko vattasampanno
bhikkhu “upajjhÈyassa vÈ Ècariyassa vÈ kiccaÑ ahaÑ karissÈmi, tumhe
appossukkÈ viharathÈ”ti evaÒce attano bhÈraÑ katvÈ itare vissajjeti, tassa
bhÈrakaraÓato paÔÔhÈya tesaÑ anÈpatti. Ettha antevÈsikesu pana
nissayantevÈsikena yÈva ÈcariyaÑ nissÈya vasati, tÈva sabbaÑ
ÈcariyavattaÑ kÈtabbaÑ. Pabbajja-upasampadadhammantevÈsikehi pana
nissayamuttakehipi Èdito paÔÔhÈya yÈva cÊvararajanaÑ, tÈva vattaÑ
kÈtabbaÑ. AnÈpucchitvÈ pattadÈnÈdimhi pana etesaÑ anÈpatti.
Etesu pabbajjantevÈsiko ca upasampadantevÈsiko ca Ècariyassa
yÈvajÊvaÑ bhÈrÈ. NissayantevÈsiko ca dhammantevÈsiko ca yÈva samÊpe
vasanti, tÈva ÈcariyupajjhÈyehipi antevÈsikasaddhivihÈrikÈ sa~gahetabbÈ
anuggahetabbÈ uddesena paripucchÈya ovÈdena anusÈsaniyÈ. Sace
antevÈsikasaddhivihÈrikÈnaÑ patto vÈ cÊvaraÑ vÈ aÒÒo vÈ koci parikkhÈro
natthi, attano atirekapattacÊvaraÑ atirekaparikkhÈro vÈ atthi, dÈtabbaÑ. No
ce, dhammiyena nayena pariyesanatthÈya ussukkaÑ kÈtabbaÑ. Sace
antevÈsikasaddhivihÈrikÈ gilÈnÈ honti, upajjhÈyavatte vuttanayena
dantakaÔÔhadÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ ÈcamanakumbhiyÈ udakasiÒcanapariyosÈnaÑ
sabbaÑ vattaÑ kÈtabbameva, akarontÈnaÑ Èpatti. TasmÈ
ÈcariyupajjhÈyehipi antevÈsikasaddhivihÈrikesu sammÈ vattitabbaÑ.
ŒcariyupajjhÈyÈdÊsu hi yo yo na sammÈ vattati, tassa tassa Èpatti.
UpajjhÈyÈdivattakathÈ.
185. IdÈni ÈgantukavattÈdÊni veditabbÈni. Œgantukena bhikkhunÈ
upacÈrasÊmÈsamÊpaÑ gantvÈ upÈhanÈ omuÒcitvÈ nÊcaÑ katvÈ papphoÔetvÈ
upÈhanadaÓÉakena gahetvÈ chattaÑ upanÈmetvÈ sÊsaÑ vivaritvÈ sÊse
cÊvaraÑ khandhe karitvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena ÈrÈmo pavisitabbo,
ÈrÈmaÑ pavisantena sallakkhetabbaÑ “kattha ÈvÈsikÈ bhikkh|
sannipatantÊ”ti. Yattha ÈvÈsikÈ bhikkh| sannipatantiÑ upaÔÔhÈnasÈlÈya vÈ
maÓÉape vÈ rukkham|le vÈ, tattha gantvÈ ekamantaÑ patto nikkhipitabbo,
ekamantaÑ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, patir|paÑ ÈsanaÑ gahetvÈ
nisÊditabbaÑ, pÈnÊyaÑ pucchitabbaÑ, paribhojanÊyaÑ pucchitabbaÑ
“katamaÑ pÈnÊyaÑ, katamaÑ paribhojanÊyan”ti.
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sace pÈnÊyena attho hoti, pÈnÊyaÑ gahetvÈ pÈtabbaÑ. Sace paribhojanÊyena
attho hoti, paribhojanÊyaÑ gahetvÈ pÈdÈ dhovitabbÈ. PÈde dhovantena ekena
hatthena udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ, ekena hatthena pÈdÈ dhovitabbÈ, na teneva
hatthena udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ, na teneva hatthena pÈdÈ dhovitabbÈ,
upÈhanapuÒchanacoÄakaÑ puÒchitvÈ upÈhanÈ puÒchitabbÈ, upÈhanÈ
puÒchantena paÔhamaÑ sukkhena coÄakena puÒchitabbÈ, pacchÈ allena,
upÈhanapuÒchanacoÄakaÑ dhovitvÈ ekamantaÑ pattharitabbaÑ.
Sace ÈvÈsiko bhikkhu vuÉÉho hoti, abhivÈdetabbo. Sace navako hoti,
abhivÈdÈpetabbo. SenÈsanaÑ pucchitabbaÑ “katamaÑ me senÈsanaÑ
pÈpuÓÈtÊ”ti, ajjhÈvuÔÔhaÑ vÈ anajjhÈvuÔÔhaÑ vÈ pucchitabbaÑ, “gocaragÈmo
Èsanne, udÈhu d|re, kÈlasseva piÓÉÈya caritabbaÑ, udÈhu divÈ”ti evaÑ
bhikkhÈcÈro pucchitabbo, agocaro pucchitabbo, gocaro pucchitabbo.
Agocaro nÈma micchÈdiÔÔhikÈnaÑ gÈmo paricchinnabhikkho vÈ gÈmo,
yattha ekassa vÈ dvinnaÑ vÈ bhikkhÈ dÊyati, sekkhasammatÈni kulÈni
pucchitabbÈni, vaccaÔÔhÈnaÑ pucchitabbaÑ, passÈvaÔÔhÈnaÑ pucchitabbaÑ,
“kiÑ imissÈ pokkharaÓiyÈ pÈnÊyaÑyeva pivanti, nahÈnÈdiparibhogampi
karontÊ”ti evaÑ pÈnÊyaÒceva paribhojanÊyaÒca pucchitabbaÑ, kattaradaÓÉo
pucchitabbo, saÑghassa katikasaÓÔhÈnaÑ pucchitabbaÑ, kesuci ÔhÈnesu
vÈÄamigÈ vÈ amanussÈ vÈ honti, tasmÈ “kaÑ kÈlaÑ pavisitabbaÑ, kaÑ
kÈlaÑ nikkhamitabban”ti pucchitabbaÑ. Sace vihÈro anajjhÈvuÔÔho hoti,
kavÈÔaÑ ÈkoÔetvÈ muhuttaÑ ÈgametvÈ ghaÔikaÑ ugghÈÔetvÈ kavÈÔaÑ
paÓÈmetvÈ bahi Ôhitena nilloketabbo.
Sace so vihÈro uklÈpo hoti, maÒce vÈ maÒco Èropito hoti, pÊÔhe vÈ
pÊÔhaÑ ÈropitaÑ hoti, senÈsanaÑ upari puÒjÊkataÑ hoti, sace sakkoti, sabbo
vihÈro sodhetabbo, asakkontena attano vasanokÈso jaggitabbo. SabbaÑ
sodhetuÑ sakkontena pana upajjhÈyavatte vuttanayena
bh|mattharaÓamaÒcapÊÔhÈdÊni bahi nÊharitvÈ vihÈraÑ sodhetvÈ puna
atiharitvÈ yathÈÔhÈne paÒÒapetabbÈni.
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Sace puratthimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ.
Sace pacchimÈ, uttarÈ, dakkhiÓÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈ vÈtapÈnÈ
thaketabbÈ. Sace sÊtakÈlo hoti, divÈ vÈtapÈnÈ vivaritabbÈ, rattiÑ thaketabbÈ.
Sace uÓhakÈlo hoti, divÈ thaketabbÈ, rattiÑ vivaritabbÈ.
Sace uklÈpaÑ hoti, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ, koÔÔhako
sammajjitabbo, upaÔÔhÈnasÈlÈ sammajjitabbÈ, aggisÈlÈ sammajjitabbÈ,
vaccakuÔi sammajjitabbÈ, pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ,
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ. IdaÑ ÈgantukavattaÑ.
186. ŒvÈsikavatte ÈvÈsikena bhikkhunÈ ÈgantukaÑ bhikkhuÑ
vuÉÉhataraÑ disvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ
pÈdakathalikaÑ upanikkhipitabbaÑ, paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ
paÔiggahetabbaÑ, pÈnÊyena pucchitabbo, pucchantena pana sakiÑ ÈnÊtaÑ
pÈnÊyaÑ sabbaÑ pivati, “puna ÈnemÊ”ti pucchitabboyeva. BÊjanenapi
bÊjitabbo, bÊjantena sakiÑ pÈdapiÔÔhiyaÑ bÊjitvÈ sakiÑ majjhe, sakiÑ sÊse
bÊjitabbo, “alaÑ hot|”ti vuttena mandataraÑ bÊjitabbaÑ, puna “alan”ti
vuttena tato mandataraÑ bÊjitabbaÑ, tatiyavÈraÑ vuttena bÊjanÊ ÔhapetabbÈ,
pÈdÈpissa dhovitabbÈ. Sace attano telaÑ atthi, telena makkhetabbÈ. No ce
atthi, tassa santakena makkhetabbÈ. Sace ussahati, upÈhanÈ pucchitabbÈ.
UpÈhanÈ puÒchantena paÔhamaÑ sukkhena coÄena puÒchitabbÈ, pacchÈ
allena, upÈhanapuÒchanacoÄakaÑ dhovitvÈ ekamantaÑ vissajjetabbaÑ.
Œgantuko bhikkhu abhivÈdetabbo, senÈsanaÑ paÒÒapetabbaÑ “etaÑ
senÈsanaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti. AjjhÈvuÔÔhaÑ vÈ anajjhÈvuÔÔhaÑ vÈ ÈcikkhitabbaÑ,
gocaro Ècikkhitabbo, agocaro Ècikkhitabbo, sekkhasammatÈni kulÈni
ÈcikkhitabbÈni, vaccaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitabbaÑ, passÈvaÔÔhÈnaÑ
ÈcikkhitabbaÑ, pÈnÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ, paribhojanÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ,
kattaradaÓÉo Ècikkhitabbo, saÑghassa katikasaÓÔhÈnaÑ ÈcikkhitabbaÑ
“imaÑ kÈlaÑ pavisitabbaÑ, imaÑ kÈlaÑ nikkhamitabban”ti.
Sace Ègantuko navako hoti, nisinnakeneva ÈcikkhitabbaÑ “atra pattaÑ
nikkhipÈhi, atra cÊvaraÑ nikkhipÈhi, idaÑ ÈsanaÑ, nisÊdÈhÊ”ti.
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pÈnÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ, paribhojanÊyaÑ ÈcikkhitabbaÑ,
upÈhanapuÒchanacoÄakaÑ ÈcikkhitabbaÑ, Ègantuko bhikkhu
abhivÈdÈpetabbo, senÈsanÈdÊnipi nisinneneva ÈcikkhitabbÈni. VuÉÉhatare
pana Ègate ÈsanaÑ paÒÒapetabbanti evamÈdi sabbaÑ cÊvarakammaÑ vÈ
navakammaÑ vÈ ÔhapetvÈpi kÈtabbaÑ. Cetiya~gaÓaÑ sammajjantena
sammuÒjaniÑ nikkhipitvÈ tassa vattaÑ kÈtuÑ ÈrabhitabbaÑ. PaÓÉito hi
Ègantuko “sammajjÈhi tÈva cetiya~gaÓan”ti vakkhati. GilÈnassa bhesajjaÑ
karontena pana sace nÈti-Èturo gilÈno hoti, bhesajjaÑ akatvÈ vattameva
kÈtabbaÑ, mahÈgilÈnassa pana bhesajjameva kÈtabbaÑ. PaÓÉito hi Ègantuko
“karohi tÈva bhesajjan”ti vakkhati. IdaÑ ÈvÈsikavattaÑ.
187. Gamikavatte gamikena bhikkhunÈ maÒcapÊÔhÈdidÈrubhaÓÉaÑ
mattikÈbhaÓÉampi rajanabhÈjanÈdi sabbaÑ aggisÈlÈyaÑ vÈ aÒÒasmiÑ vÈ
guttaÔÔhÈne paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ thaketvÈ senÈsanaÑ ÈpucchitvÈ
pakkamitabbaÑ. Sace bhikkhu na hoti, sÈmaÓero Èpucchitabbo. Sace
sÈmaÓero na hoti, ÈrÈmiko Èpucchitabbo. Sace na hoti bhikkhu vÈ sÈmaÓero
vÈ ÈrÈmiko vÈ, cat|su pÈsÈÓesu maÒcaÑ paÒÒapetvÈ maÒce maÒcaÑ
ÈropetvÈ pÊÔhe pÊÔhaÑ ÈropetvÈ senÈsanaÑ upari puÒjaÑ karitvÈ
dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ thaketvÈ
pakkamitabbaÑ. Sace vihÈro ovassati, sace ussahati, sabbo chÈdetabbo,
ussukkaÑ vÈ kÈtabbaÑ “kinti nu kho vihÈro chÈdiyethÈ”ti, evaÒcetaÑ
labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, yo deso anovassako hoti, tattha
cat|su pÈsÈÓesu maÒcaÑ paÒÒapetvÈ maÒce maÒcaÑ ÈropetvÈ pÊÔhe pÊÔhaÑ
ÈropetvÈ senÈsanaÑ upari puÒjaÑ karitvÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ
paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ thaketvÈ pakkamitabbaÑ. Sace vihÈro1
ovassati, sace ussahati, senÈsanaÑ gÈmaÑ atiharitabbaÑ, ussukkaÑ vÈ
kÈtabbaÑ “kinti nu kho senÈsanaÑ gÈmaÑ atihariyethÈ”ti, evaÒcetaÑ
labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha, ajjhokÈse cat|su pÈsÈÓesu
maÒcaÑ paÒÒapetvÈ maÒce maÒcaÑ ÈropetvÈ pÊÔhe pÊÔhaÑ ÈropetvÈ
senÈsanaÑ upari puÒjaÑ karitvÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ
______________________________________________________________
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paÔisÈmetvÈ tiÓena vÈ paÓÓena vÈ paÔicchÈdetvÈ pakkamitabbaÑ “appeva
nÈma a~gÈnipi seseyyun”ti. IdaÑ gamikavattaÑ.
188. Bhattaggavatte sace ÈrÈme kÈlo Èrocito hoti, timaÓÉalaÑ
paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ
saguÓaÑ katvÈ sa~ghÈÔiyo pÈrupitvÈ gaÓÔhikaÑ paÔimuÒcitvÈ dhovitvÈ
pattaÑ gahetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena gÈmo pavisitabbo.
Na okkamma therÈnaÑ bhikkh|naÑ purato gantabbaÑ.
SuppaÔicchannena, susaÑvutena, okkhittacakkhunÈ, appasaddena
antaraghare gantabbaÑ, na ukkhittakÈya, na ujjagghikÈya antaraghare
gantabbaÑ, na kÈyappacÈlakaÑ, na bÈhuppacÈlakaÑ, na sÊsappacÈlakaÑ
antaraghare gantabbaÑ, na khambhakatena, na oguÓÔhitena, na ukkuÔikÈya
antaraghare gantabbaÑ.
SuppaÔicchannena, susaÑvutena, okkhittacakkhunÈ, appasaddena
antaraghare nisÊditabbaÑ, na ukkhittakÈya, na ujjagghikÈya antaraghare
nisÊditabbaÑ, na kÈyappacÈlakaÑ, na bÈhuppacÈlakaÑ, na sÊsappacÈlakaÑ
antaraghare nisÊditabbaÑ, na khambhakatena, na oguÓÔhitena, na
pallatthikÈya antaraghare nisÊditabbaÑ, na there bhikkh| anupakhajja
nisÊditabbaÑ. Sace mahÈtherassa nisinnÈsanena samakaÑ ÈsanaÑ hoti,
bah|su Èsanesu sati ekaÑ dve ÈsanÈni ÔhapetvÈ nisÊditabbaÑ. Bhikkh|
gaÓetvÈ paÒÒattÈsanesu anisÊditvÈ mahÈtherena “nisÊdÈ”ti vuttena
nisÊditabbaÑ. No ce mahÈthero vadati, “idaÑ bhante ÈsanaÑ uccan”ti
vattabbaÑ. “NisÊdÈ”ti vuttena nisÊditabbaÑ. Sace pana evaÑ Èpucchitepi na
vadati, nisÊdantassa anÈpatti, mahÈtherasseva Èpatti. Navako hi evar|pe
Èsane anÈpucchÈ nisÊdanto Èpajjati, thero Èpucchite ananujÈnanto. Na navÈ
bhikkh| Èsanena paÔibÈhitabbÈ, na sa~ghÈÔikaÑ ottharitvÈ antaraghare
nisÊditabbaÑ.
Pattadhovanodake dÊyamÈne ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ
udakaÑ paÔiggahetabbaÑ, dakkhiÓodakaÑ pana purato ÈdhÈrake pattaÑ
ÔhapetvÈ gahetabbaÑ, nÊcaÑ katvÈ udakasaddaÑ akarontena
apaÔighaÑsantena patto dhovitabbo. Sace udakapaÔiggÈhako hoti, nÊcaÑ
katvÈ udakapaÔiggÈhake udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ “mÈ udakapaÔiggÈhako
udakena
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osiÒci, mÈ sÈmantÈ bhikkh| udakena osiÒciÑsu, mÈ sa~ghÈÔi udakena
osiÒcÊ”ti. Sace udakapaÔiggÈhako na hoti, nÊcaÑ katvÈ chamÈya udakaÑ
ÈsiÒcitabbaÑ “mÈ sÈmantÈ bhikkh| udakena osiÒciÑsu, mÈ sa~ghÈÔi
udakena osiÒcÊ”ti.
Odane dÊyamÈne ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ odano
paÔiggahetabbo. YathÈ s|passa okÈso hoti, evaÑ mattÈya odano gaÓhitabbo.
Sace hoti sappi vÈ telaÑ vÈ uttaribha~gaÑ vÈ, therena vattabbo “sabbesaÑ
samakaÑ sampÈdehÊ”ti. IdaÒca na kevalaÑ sappi-ÈdÊsu, odanepi vattabbaÑ.
Sappi-ÈdÊsu pana yaÑ appaÑ hoti ekassa vÈ dvinnaÑ vÈ anur|paÑ, taÑ
sabbesaÑ samakaÑ sampÈdehÊti vutte manussÈnaÑ vihesÈ hoti, tasmÈ
tÈdisaÑ sakiÑ vÈ dvikkhattuÑ vÈ gahetvÈ sesaÑ na gahetabbaÑ. SakkaccaÑ
piÓÉapÈto paÔiggahetabbo, pattasaÒÒinÈ piÓÉapÈto paÔiggahetabbo,
samas|pako samatitthiko piÓÉapÈto paÔiggahetabbo, na tÈva therena
bhuÒjitabbaÑ, yÈva na sabbesaÑ odano sampatto hoti. IdaÒca yaÑ
paricchinnabhikkhukaÑ bhattaggaÑ, yattha manussÈ sabbesaÑ pÈpetvÈ
vanditukÈmÈ honti, taÑ sandhÈya vuttaÑ. YaÑ pana mahÈbhattaggaÑ hoti,
yattha ekasmiÑ padese bhuÒjanti, ekasmiÑ padese udakaÑ dÊyati, tattha
yathÈsukhaÑ bhuÒjitabbaÑ.
SakkaccaÑ piÓÉapÈto bhuÒjitabbo, pattasaÒÒinÈ piÓÉapÈto bhuÒjitabbo,
sapadÈno piÓÉapÈto bhuÒjitabbo, samas|pako piÓÉapÈto bhuÒjitabbo, na
th|pakato omadditvÈ piÓÉapÈto bhuÒjitabbo, na s|paÑ vÈ byaÒjanaÑ vÈ
odanena paÔicchÈdetabbaÑ bhiyyokamyataÑ upÈdÈya, na s|paÑ vÈ odanaÑ
vÈ agilÈnena attano atthÈya viÒÒÈpetvÈ bhuÒjitabbaÑ, na ujjhÈnasaÒÒinÈ
paresaÑ patto oloketabbo, nÈtimahanto kabaÄo kÈtabbo, parimaÓÉalaÑ
Èlopo kÈtabbo, na anÈhaÔe kabaÄe mukhadvÈraÑ vivaritabbaÑ, na
bhuÒjamÈnena sabbo hattho mukhe pakkhipitabbo, na sakabaÄena mukhena
byÈharitabbaÑ, na piÓÉukkhepakaÑ bhuÒjitabbaÑ, na kabaÄÈvacchekaÑ, n a
avagaÓÉakÈrakaÑ, na hatthaniddhunakaÑ, na sitthÈvakÈrakaÑ, na
jivhÈnicchÈrakaÑ, na capucapukÈrakaÑ, na surusurukÈrakaÑ, na
hatthanillehakaÑ, na pattanillehakaÑ, na oÔÔhanillehakaÑ bhuÒjitabbaÑ.

236

VinayapiÔaka
Na sÈmisena hatthena pÈnÊyathÈlako paÔiggahetabbo, na tÈva therena

hatthadhovana-udakaÑ paÔiggahetabbaÑ, yÈva na sabbe bhuttÈvino honti.
Sace manussÈ “dhovatha bhante pattaÒca hatthe cÈ”ti vadanti, bhikkh| vÈ
“tumhe udakaÑ gaÓhathÈ”ti vadanti, vaÔÔati. Udake dÊyamÈne ubhohi
hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ udakaÑ paÔiggahetabbaÑ, nÊcaÑ katvÈ
udakasaddaÑ akarontena apaÔighaÑsantena patto dhovitabbo. Sace
udakapaÔiggÈhako hoti, nÊcaÑ katvÈ udakapaÔiggÈhake udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ
“mÈ udakapaÔiggÈhako udakena osiÒci, mÈ sÈmantÈ bhikkh| udakena
osiÒciÑsu, mÈ sa~ghÈÔi udakena osiÒcÊ”ti. Sace udakapaÔiggÈhako na hoti,
nÊcaÑ katvÈ chamÈya udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ “mÈ sÈmantÈ bhikkh| udakena
osiÒciÑsu, mÈ sa~ghÈÔi udakena osiÒcÊ”ti, na sasitthakaÑ pattadhovanaÑ
antaraghare chaÉÉetabbaÑ.
Bhattaggato uÔÔhÈya nivattantesu navakehi bhikkh|hi paÔhamataraÑ
nivattitabbaÑ, pacchÈ therehi. SambÈdhesu hi gharesu mahÈtherÈnaÑ
nikkhamanokÈso na hoti, tasmÈ evaÑ vuttaÑ. EvaÑ nivattantehi pana
navakehi gehadvÈre ÔhatvÈ theresu nikkhamantesu paÔipÈÔiyÈ gantabbaÑ.
Sace pana mahÈtherÈ dhure1 nisinnÈ honti, navakÈ antogehe, therÈsanato
paÔÔhÈya paÔipÈÔiyÈ eva nikkhamitabbaÑ, kÈyena kÈyaÑ asaÑghaÔÔentena
yathÈ antarena manussÈ gantuÑ sakkonti, evaÑ viraÄÈya PÈÄiyÈ gantabbaÑ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave therena bhikkhunÈ bhattagge anumoditun”ti2
vacanato saÑghattherena bhattagge anumoditabbaÑ. TaÑ ekameva ohÈya
sesehi na gantabbaÑ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave bhattagge cat|hi paÒcahi therÈnutherehi
bhikkh|hi Ègametun”ti2 vacanato saÑghattherena anumodanatthÈya nisinne
heÔÔhÈ paÔipÈÔiyÈ cat|hi nisÊditabbaÑ, anuthere nisinne mahÈtherena ca
heÔÔhÈ ca tÊhi nisÊditabbaÑ, paÒcame nisinne upari cat|hi nisÊditabbaÑ,
saÑghattherena heÔÔhÈ daharabhikkhusmiÑ ajjhiÔÔhepi saÑghattherato
______________________________________________________________
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2. Vi 4. 379 piÔÔhe.
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paÔÔhÈya cat|hi nisÊditabbameva. Sace pana anumodako bhikkhu “gacchatha
bhante, ÈgametabbakiccaÑ natthÊ”ti vadati, gantuÑ vaÔÔati. MahÈtherena
“gacchÈma Èvuso”ti vutte “gacchathÈ”ti vadati, evampi vaÔÔati, “bahigÈme
ÈgamissÈmÈ”ti ÈbhogaÑ katvÈpi bahigÈmaÑ gantvÈ attano nissitake “tumhe
tassa ÈgamanaÑ ÈgamethÈ”ti vatvÈpi gantuÑ vaÔÔatiyeva. Sace pana
manussÈ attano rucitena ekena anumodanaÑ kÈrenti, neva tassa anumodato
Èpatti, na mahÈtherassa bhÈro hoti. UpanisinnakathÈyameva hi manussesu
kathÈpentesu thero Èpucchitabbo. MahÈtherena ca anumodanÈya ajjhiÔÔhova
Ègametabboti idamettha lakkhaÓaÑ. “AnujÈnÈmi bhikkhave sati karaÓÊye
ÈnantaraÑ bhikkhuÑ ÈpucchitvÈ gantun”ti1 vacanato pana vaccÈdipÊÄitena
anantaraÑ bhikkhuÑ ÈpucchitvÈ gantabbanti. IdaÑ bhattaggavattaÑ.
189. PiÓÉacÈrikavatte pana piÓÉacÈrikena bhikkhunÈ “idÈni gÈmaÑ
pavisissÈmÊ”ti timaÓÉalaÑ paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ
kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ saguÓaÑ katvÈ sa~ghÈÔiyo pÈrupitvÈ gaÓÔhikaÑ
paÔimuÒcitvÈ dhovitvÈ pattaÑ gahetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena gÈmo
pavisitabbo. SuppaÔicchannena antaraghare gantabbanti-Èdi sabbaÑ
bhattaggavatte vuttanayeneva idhÈpi veditabbaÑ.
NivesanaÑ pavisantena sallakkhetabbaÑ “iminÈ pavisissÈmi, iminÈ
nikkhamissÈmÊ”ti, nÈtisahasÈ pavisitabbaÑ, nÈtid|re nÈccÈsanne ÔhÈtabbaÑ,
nÈticiraÑ ÔhÈtabbaÑ, nÈtilahukaÑ nivattitabbaÑ, Ôhitena sallakkhetabbaÑ
“bhikkhaÑ dÈtukÈmÈ vÈ adÈtukÈmÈ vÈ”ti. Sace kammaÑ vÈ nikkhipati,
ÈsanÈ vÈ vuÔÔhÈti, kaÔacchuÑ vÈ parÈmasati, bhÈjanaÑ vÈ parÈmasati,
Ôhapeti vÈ, “dÈtukÈmassÈ”ti ÔhÈtabbaÑ. BhikkhÈya dÊyamÈnÈya vÈmena
hatthena sa~ghÈÔiÑ uccÈretvÈ dakkhiÓena hatthena pattaÑ paÓÈmetvÈ
ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ bhikkhÈ paÔiggahetabbÈ, itthÊ vÈ hotu
puriso vÈ, bhikkhÈdÈnasamaye mukhaÑ na oloketabbaÑ, sallakkhetabbaÑ
“s|paÑ dÈtukÈmÈ vÈ adÈtukÈmÈ vÈ”ti. Sace kaÔacchuÑ vÈ parÈmasati,
bhÈjanaÑ vÈ parÈmasati, Ôhapeti vÈ, “dÈtukÈmassÈ”ti ÔhÈtabbaÑ. BhikkhÈya
dÊyamÈnÈya vÈmena hatthena sa~ghÈÔiÑ uccÈretvÈ dakkhiÓena hatthena
pattaÑ paÓÈmetvÈ ubhohi hatthehi pattaÑ paÔiggahetvÈ bhikkhÈ
paÔiggahetabbÈ, itthÊ vÈ hotu puriso vÈ, bhikkhÈdÈnasamaye mukhaÑ na
oloketabbaÑ, sallakkhetabbaÑ “s|paÑ dÈtukÈmÈ vÈ adÈtukÈmÈ vÈ”ti. Sace
kaÔacchuÑ vÈ parÈmasati, bhÈjanaÑ vÈ parÈmasati, Ôhapeti vÈ,
“dÈtukÈmassÈ”ti ÔhÈtabbaÑ. BhikkhÈya dinnÈya sa~ghÈÔiyÈ pattaÑ
paÔicchÈdetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena nivattitabbaÑ.
______________________________________________________________
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Yo paÔhamaÑ gÈmato piÓÉÈya paÔikkamati, tena ÈsanaÑ
paÒÒapetabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ
upanikkhipitabbaÑ, avakkÈrapÈti dhovitvÈ upaÔÔhÈpetabbÈ, pÈnÊyaÑ
paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Yo pacchÈ gÈmato piÓÉÈya paÔikkamati,
sace hoti bhuttÈvaseso, sace Èka~khati, bhuÒjitabbaÑ. No ce Èka~khati,
appaharite vÈ chaÉÉetabbaÑ, appÈÓake vÈ udake opilÈpetabbaÑ, tena
ÈsanaÑ uddharitabbaÑ, pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ
paÔisÈmetabbaÑ, avakkÈrapÈti dhovitvÈ paÔisÈmetabbÈ, pÈnÊyaÑ
paribhojanÊyaÑ paÔisÈmetabbaÑ, bhattaggaÑ sammajjitabbaÑ. Yo passati
pÈnÊyaghaÔaÑ vÈ paribhojanÊyaghaÔaÑ vÈ vaccaghaÔaÑ vÈ rittaÑ tucchaÑ,
tena upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sacassa hoti avisayhaÑ, hatthavikÈrena dutiyaÑ
ÈmantetvÈ hatthavila~ghakena upaÔÔhÈpetabbaÑ, na ca tappaccayÈ vÈcÈ
bhinditabbÈti. IdaÑ piÓÉacÈrikavattaÑ.
190. ŒraÒÒikavatte ÈraÒÒikena bhikkhunÈ kÈlasseva uÔÔhÈya pattaÑ
thavikÈya pakkhipitvÈ aÑse laggetvÈ cÊvaraÑ khandhe karitvÈ upÈhanÈ
ÈrohitvÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ
thaketvÈ vasanaÔÔhÈnato nikkhamitabbaÑ. “IdÈni gÈmaÑ pavisissÈmÈ”ti
upÈhanÈ omuÒcitvÈ nÊcaÑ katvÈ papphoÔetvÈ thavikÈya pakkhipitvÈ aÑse
laggetvÈ timaÓÉalaÑ paÔicchÈdentena parimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ
kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ saguÓaÑ katvÈ sa~ghÈÔiyo pÈrupitvÈ gaÓÔhikaÑ
paÔimuÒcitvÈ dhovitvÈ pattaÑ gahetvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena gÈmo
pavisitabbo. SuppaÔicchannena antaraghare gantabbanti-Èdi sabbaÑ
gamanavidhÈnaÑ idhÈpi bhattaggavatte vuttanayeneva veditabbaÑ.
NivesanaÑ pavisantena sallakkhetabbaÑ “iminÈ pavisissÈmi, iminÈ
nikkhamissÈmÊ”ti-Èdi sabbaÑ bhikkhÈcÈravidhÈnaÑ piÓÉacÈrikavatte
vuttanayeneva veditabbaÑ. ŒraÒÒikena bhikkhunÈ pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ
upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace bhÈjanÈni nappahonti, pÈnÊyameva paribhojanÊyampi
katvÈ upaÔÔhÈpetabbaÑ. BhÈjanaÑ alabhantena veÄunÈÄikÈyapi
upaÔÔhÈpetabbaÑ. Tampi alabhantassa yathÈ samÊpe udaka-ÈvÈÔo hoti, evaÑ
kÈtabbaÑ. Aggi upaÔÔhÈpetabbo, araÓisahitaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ, araÓisahite
sati aggiÑ akÈtumpi vaÔÔati. YathÈ ca ÈraÒÒikassa, evaÑ
kantÈrappaÔipannasspi araÓisahitaÑ icchitabbaÑ. GaÓavÈsino pana tena
vinÈpi vaÔÔati.
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kattaradaÓÉo upaÔÔhÈpetabbo, nakkhattapadÈni uggahetabbÈni sakalÈni vÈ
ekadesÈni vÈ, disÈkusalena bhavitabbaÑ. IdaÑ ÈraÒÒikavattaÑ.
191. SenÈsanavatte yasmiÑ vihÈre viharati, sace so vihÈro uklÈpo hoti,
sace ussahati, sodhetabbo. VihÈraÑ sodhentena paÔhamaÑ pattacÊvaraÑ
nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, nisÊdanapaccattharaÓaÑ nÊharitvÈ
ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, bhisibimbohanaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ
nikkhipitabbaÑ, maÒco nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ apaÔighaÑsantena
asaÑghaÔÔentena kavÈÔapÊÔhaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbo, pÊÔhaÑ
nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ apaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapÊÔhaÑ
nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ nÊharitvÈ
ekamantaÑ nikkhipitabbÈ, kheÄamallako nÊharitvÈ ekamantaÑ
nikkhipitabbo, apassenaphalakaÑ nÊharitvÈ ekamantaÑ nikkhipitabbaÑ,
bh|mattharaÓaÑ yathÈpaÒÒattaÑ sallakkhetvÈ nÊharitvÈ ekamantaÑ
nikkhipitabbaÑ. Sace vihÈre santÈnakaÑ hoti, ullokÈ paÔhamaÑ
ohÈretabbaÑ, ÈlokasandhikaÓÓabhÈgÈ pamajjitabbÈ. Sace
gerukaparikammakatÈ bhitti kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ pÊÄetvÈ
pamajjitabbÈ. Sace kÈÄavaÓÓakatÈ bh|mi kaÓÓakitÈ hoti, coÄakaÑ temetvÈ
pÊÄetvÈ pamajjitabbÈ. Sace akatÈ hoti bh|mi, udakena paripphositvÈ
paripphositvÈ sammajjitabbÈ “mÈ vihÈro rajena uhaÒÒÊ”ti, sa~kÈraÑ
vicinitvÈ ekamantaÑ chaÉÉetabbaÑ.
Na bhikkhusÈmantÈ senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, na vihÈrasÈmantÈ
senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, na pÈnÊyasÈmantÈ senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ,
na paribhojanÊyasÈmantÈ senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, na paÔivÈte a~gaÓe
senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ, adhovÈte senÈsanaÑ papphoÔetabbaÑ.
Bh|mattharaÓaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ
yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ, maÒcapaÔipÈdakÈ ekamantaÑ otÈpetvÈ
pamajjitvÈ abhiharitvÈ yathÈÔhÈne ÔhapetabbÈ, maÒco ekamantaÑ otÈpetvÈ
sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ apaÔighaÑsantena
asaÑghaÔÔentena kavÈÔapÊÔhaÑ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbo,
pÊÔhaÑ ekamantaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ papphoÔetvÈ nÊcaÑ katvÈ sÈdhukaÑ
apaÔighaÑsantena asaÑghaÔÔentena kavÈÔapÊÔhaÑ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ
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paÒÒapetabbaÑ, bhisibimbohanaÑ ekamantaÑ otÈpetvÈ sodhetvÈ
papphoÔetvÈ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ paÒÒapetabbaÑ,
nisÊdanapaccattharaÓaÑ otÈpetvÈ papphoÔetvÈ atiharitvÈ yathÈpaÒÒattaÑ
paÒÒapetabbaÑ, kheÄamallako ekamantaÑ otÈpetvÈ pamajjitvÈ atiharitvÈ
yathÈÔhÈne Ôhapetabbo, apassenaphalakaÑ ekamantaÑ otÈpetvÈ pamajjitvÈ
yathÈÔhÈne ÔhapetabbaÑ. PattacÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ, pattaÑ
nikkhipantena ekena hatthena pattaÑ gahetvÈ ekena hatthena heÔÔhÈmaÒcaÑ
vÈ heÔÔhÈpÊÔhaÑ vÈ parÈmasitvÈ patto nikkhipitabbo, na ca anantarahitÈya
bh|miyÈ patto nikkhipitabbo. CÊvaraÑ nikkhipantena ekena hatthena
cÊvaraÑ gahetvÈ ekena hatthena cÊvaravaÑsaÑ vÈ cÊvararajjuÑ vÈ
pamajjitvÈ pÈrato antaÑ, orato bhogaÑ katvÈ cÊvaraÑ nikkhipitabbaÑ.
Sace puratthimÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ.
Sace pacchimÈ, uttarÈ, dakkhiÓÈ sarajÈ vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈ vÈtapÈnÈ
thaketabbÈ. Sace sÊtakÈlo hoti, divÈ vÈtapÈnÈ vivaritabbÈ, rattiÑ thaketabbÈ.
Sace uÓhakÈlo hoti, divÈ vÈtapÈnÈ thaketabbÈ, rattiÑ vivaritabbÈ.
Sace uklÈpaÑ hoti, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ, koÔÔhako
sammajjitabbo, upaÔÔhÈnasÈlÈ sammajjitabbÈ, aggisÈlÈ sammajjitabbÈ,
vaccakuÔi sammajjitabbÈ. Sace pÈnÊyaÑ n ahoti, pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ.
Sace paribhojanÊyaÑ na hoti, paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetabbaÑ. Sace
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ na hoti, ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ
ÈsiÒcitabbaÑ.
Sace vuÉÉhena saddhiÑ ekavihÈre viharati, na vuÉÉhaÑ anÈpucchÈ
uddeso dÈtabbo, na paripucchÈ dÈtabbÈ, na sajjhÈyo kÈtabbo, na dhammo
bhÈsitabbo, na padÊpo kÈtabbo, na padÊpo vijjhÈpetabbo, na vÈtapÈnÈ
vivaritabbÈ, na vÈtapÈnÈ thaketabbÈ. DvÈraÑ nÈma yasmÈ mahÈvaÄaÒjaÑ,
tasmÈ tattha ÈpucchanakiccaÑ natthi, sesÈni pana uddesadÈnÈdÊni
ÈpucchitvÈva kÈtabbÈni, devasikampi ÈpucchituÑ vaÔÔati. AthÈpi “bhante
Èpucchitameva hot|”ti vutte vuÉÉhataro “sÈdh|”ti sampaÔicchati, sayameva
vÈ “tvaÑ yathÈsukhaÑ viharÈhÊ”ti vadati, evampi vaÔÔati. SabhÈgassa
vissÈsenapi vaÔÔatiyeva. Sace vuÉÉhena saddhiÑ ekaca~kame ca~kamati,
yena vuÉÉho, tena parivattetabbaÑ, na ca vuÉÉho sa~ghÈÔikaÓÓena
ghaÔÔetabbo. IdaÑ senÈsanavattaÑ.
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192. Ja~tÈgharavatte yo paÔhamaÑ jantÈgharaÑ gacchati, sace chÈrikÈ
ussannÈ hoti, chÈrikÈ chaÉdetabbÈ. Sace uklÈpaÑ hoti, jantÈgharaÑ
sammajjitabbaÑ, paribhaÓÉaÑ sammajjitabbaÑ, pariveÓaÑ
sammajjitabbaÑ, koÔÔhako sammajjitabbo, jantÈgharasÈlÈ sammajjitabbÈ,
cuÓÓaÑ sannetabbaÑ, mattikÈ temetabbÈ, udakadoÓiyÈ udakaÑ
ÈsiÒcitabbaÑ. JantÈgharaÑ pavisantena mattikÈya mukhaÑ makkhetvÈ
purato ca pacchato ca paÔicchÈdetvÈ jantÈgharaÑ pavisitabbaÑ, na there
bhikkh| anupakhajja nisÊditabbaÑ, na navÈ bhikkh| Èsanena paÔibÈhitabbÈ.
Sace ussahati, jantÈghare therÈnaÑ bhikkh|naÑ parikammaÑ kÈtabbaÑ.
JantÈgharÈ nikkhamantena jantÈgharapÊÔhaÑ ÈdÈya purato ca pacchato ca
paÔicchÈdetvÈ jantÈgharÈ nikkhipitabbaÑ. Sace ussahati, udakepi therÈnaÑ
bhikkh|naÑ parikammaÑ kÈtabbaÑ, na therÈnaÑ bhikkh|naÑ purato
nahÈyitabbaÑ, na uparito nahÈyitabbaÑ, nahÈtena uttarantena otarantÈnaÑ
maggo dÈtabbo. Yo pacchÈ jantÈgharÈ nikkhamati, sace jantÈgharaÑ
cikkhallaÑ hoti, dhovitabbaÑ, mattikÈdoÓiÑ dhovitvÈ jantÈgharapÊÔhaÑ
paÔisÈmetvÈ aggiÑ vijjhÈpetvÈ dvÈraÑ thaketvÈ pakkamitabbaÑ. IdaÑ
jantÈgharavattaÑ.
193. VaccakuÔivatte yo vaccakuÔiÑ gacchati, bahi Ôhitena ukkÈsitabbaÑ,
anto nisinnenapi ukkÈsitabbaÑ, cÊvaravaÑse vÈ cÊvararajjuyÈ vÈ cÊvaraÑ
nikkhipitvÈ sÈdhukaÑ ataramÈnena vaccakuÔi pavisitabbÈ, nÈtisahasÈ
pavisitabbÈ, na ubbhajitvÈ pavisitabbÈ, vaccapÈdukÈya Ôhitena
ubbhajitabbaÑ, na nitthunantena vacco kÈtabbo, na dantakaÔÔhaÑ
khÈdantena vacco kÈtabbo, na bahiddhÈ vaccadoÓikÈya vacco kÈtabbo, na
bahiddhÈ passÈvadoÓikÈya passÈvo kÈtabbo, na passÈvadoÓikÈya kheÄo
kÈtabbo, phÈlitena vÈ kharena vÈ gaÓÔhikena vÈ kaÓÔakena vÈ susirena vÈ
p|tinÈ vÈ kaÔÔhena na avalekhitabbaÑ, avalekhanakaÔthaÑ pana aggahetvÈ
paviÔÔhassa Èpatti natthi, na avalekhanakaÔÔhaÑ vaccak|pamhi pÈtetabbaÑ,
vaccapÈdukÈya Ôhitena paÔicchÈdetabbaÑ, nÈtisahasÈ nikkhamitabbaÑ, na
ubbhajitvÈ nikkhamitabbaÑ, ÈcamanapÈdukÈya Ôhitena ubbhajitabbaÑ, na
capucapukÈrakaÑ ÈcametabbaÑ, na ÈcamanasarÈvake udakaÑ sesetabbaÑ.
IdaÒca sabbasÈdhÈraÓaÔÔhÈnaÑ sandhÈya vuttaÑ. Tatra hi aÒÒe aÒÒe
Ègacchanti, tasmÈ udakaÑ na sesetabbaÑ. YaÑ pana saÑghikepi vihÈre
ekadese
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nibaddhagamanatthÈya kataÑ ÔhÈnaÑ hoti puggalikaÔÔhÈnaÑ vÈ, tasmiÑ
vaÔÔati. VirecanaÑ pivitvÈ punappunaÑ pavisantassapi vaÔÔatiyeva.
ŒcamanapÈdukÈya Ôhitena paÔicchÈdetabbaÑ.
Sace vaccakuÔi uhatÈ hoti bahi vaccamakkhitÈ, udakaÑ ÈharitvÈ
dhovitabbÈ. UdakaÑ atthi, bhÈjanaÑ natthi, asantaÑ nÈma hoti. BhÈjanaÑ
atthi, udakaÑ natthi, etampi asantaÑ. UbhayasmiÑ asati asantameva,
kaÔÔhena vÈ kenaci vÈ puÒchitvÈ gantabbaÑ. Sace avalekhanapiÔako p|rito
hoti, avalekhanakaÔÔhaÑ chaÉÉetabbaÑ. Sace kacavaraÑ atthi, vaccakuÔi
sammajjitabbÈ, paribhaÓÉaÑ sammajjitabbaÑ, pariveÓaÑ sammajjitabbaÑ,
koÔÔhako sammajjitabbo. Sace ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ na hoti,
ÈcamanakumbhiyÈ udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ.
“Na bhikkhave vaccaÑ katvÈ sati udake nÈcametabbaÑ, yo nÈcameyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato udake sati udakakiccaÑ akarontassa Èpatti.
Sace udakaÑ atthi, paÔicchannaÔÔhÈnaÑ pana natthi, bhÈjanena nÊharitvÈ
ÈcamitabbaÑ. BhÈjane asati pattena nÊharitabbaÑ, pattepi asati asantaÑ
nÈma hoti. “IdaÑ ativivaÔaÑ, purato aÒÒaÑ udakaÑ bhavissatÊ”ti gatassa
udakaÑ alabhantasseva bhikkhÈcÈravelÈ hoti, kaÔÔhena vÈ kenaci vÈ
puÒchitvÈ gantabbaÑ, bhuÒjitumpi anumoditumpi vaÔÔati. “Na bhikkhave
vaccakuÔiyÈ yathÈvuÉÉhaÑ vacco kÈtabbo, yo kareyya, Èpatti dukkaÔassa.
AnujÈnÈmi bhikkhave ÈgatapaÔipÈÔiyÈ vaccaÑ kÈtun”ti2 vacanato
vaccakuÔiÑ pavisantena ÈgatapaÔipÈÔiyÈ pavisitabbaÑ. VaccakuÔiyaÑ
passÈvaÔÔhÈne nahÈnatittheti tÊsupi ÈgatapaÔipÈÔiyeva pamÈÓaÑ. IdaÑ
vaccakuÔivattaÑ.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
UpajjhÈyÈdivattavinicchayakathÈ samattÈ.

______________________________________________________________
1. Vi 4. 391 piÔÔhe.

2. Vi 4. 391 piÔÔhe.
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28. CatupaccayabhÈjanÊyavinicchayakathÈ
194. CatupaccayabhÈjananti cÊvarÈdÊnaÑ catunnaÑ paccayÈnaÑ
bhÈjanaÑ. Tattha cÊvarabhÈjane tÈva cÊvarapaÔiggÈhako veditabbo,
cÊvaranidahako veditabbo, bhaÓÉÈgÈriko veditabbo, bhaÓÉÈgÈraÑ
veditabbaÑ, cÊvarabhÈjako veditabbo, cÊvarabhÈjanaÑ veditabbaÑ.
Tattha1 “anujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgataÑ bhikkhuÑ
cÊvarapaÔiggÈhakaÑ sammannituÑ, yo na chandÈgatiÑ gaccheyya, na
dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, na bhayÈgatiÑ gaccheyya,
gahitÈgahitaÒca jÈneyyÈ”ti2 vacanato imehi paÒcaha~gehi samannÈgato
cÊvarapaÔiggÈhako sammannitabbo. Tattha pacchÈ ÈgatÈnampi attano
ÒÈtakÈdÊnaÑ paÔhamataraÑ paÔiggaÓhanto vÈ ekaccasmiÑ pemaÑ dassetvÈ
gaÓhanto vÈ lobhapakatitÈya attano pariÓÈmento vÈ chandÈgatiÑ gacchati
nÈma. PaÔhamataraÑ Ègatassapi kodhavassena pacchÈ gaÓhanto vÈ
duggatamanussesu avamaÒÒaÑ katvÈ gaÓhanto vÈ “kiÑ vo ghare
ÔhapanokÈso natthi, tumhÈkaÑ santakaÑ gahetvÈ gacchathÈ”ti evaÑ
saÑghassa lÈbhantarÈyaÑ karonto vÈ dosÈgatiÑ gacchati nÈma. Yo pana
muÔÔhassati asampajÈno, ayaÑ mohÈgatiÑ gacchati nÈma. PacchÈ
ÈgatÈnampi issarÈnaÑ bhayena paÔhamataraÑ paÔiggaÓhanto vÈ
“cÊvarapaÔiggÈhakaÔÔhÈnaÑ nÈmetaÑ bhÈriyan”ti santasanto vÈ bhayÈgatiÑ
gacchati nÈma. “MayÈ idaÒcidaÒca gahitaÑ, idaÒcidaÒca na gahitan”ti evaÑ
jÈnanto gahitÈgahitaÑ jÈnÈti nÈma. TasmÈ yo chandÈgati-Èdivasena na
gacchati, ÒÈtaka-aÒÒÈtaka-aÉÉhaduggatesu visesaÑ akatvÈ ÈgatapaÔipÈÔiyÈ
gaÓhÈti, sÊlacÈrapaÔipattiyutto hoti satimÈ medhÈvÊ bahussuto, sakkoti
dÈyakÈnaÑ vissaÔÔhÈya vÈcÈya parimaÓÉalehi padabyaÒjanehi anumodanaÑ
karonto pasÈdaÑ janetuÑ, evar|po sammannitabbo.
EvaÒca pana sammannitabbo. PaÔhamaÑ bhikkhu yÈcitabbo, yÈcitvÈ
byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ cÊvarapaÔiggÈhakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 402 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 3. 395 piÔÔhe.
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“SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ
cÊvarapaÔiggÈhakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa
bhikkhuno cÊvarapaÔiggÈhakassa sammuti, so tuÓhassa. Yassa
nakkhamati, so bhÈseyya.
Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu cÊvarapaÔiggÈhako, khamati
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti1–

Iti imÈya kammavÈcÈya vÈ apalokanena vÈ antovihÈre sabbasaÑghamajjhepi
khaÓÉasÊmÈyampi sammannituÑ vaÔÔatiyeva. EvaÑ sammatena ca
vihÈrapaccante vÈ padhÈnaghare vÈ na acchitabbaÑ. Yattha pana ÈgatÈgatÈ
manussÈ sukhaÑ passanti, tÈdise dhuravihÈraÔÔhÈne bÊjaniÑ passe ÔhapetvÈ
sunivatthena supÈrutena nisÊditabbaÑ.
195. CÊvaranidahakopi “anujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi
samannÈgataÑ bhikkhuÑ cÊvaranidahakaÑ sammannituÑ, yo na
chandÈgatiÑ gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya,
na bhayÈgatiÑ gaccheyya, nihitÈnihitaÒca jÈneyyÈ”ti2 vacanato
paÒca~gasamannÈgato bhikkhu–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ cÊvaranidahakaÑ sammanneyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ
cÊvaranidahakaÑ sammannati, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa
bhikkhuno cÊvaranidahakassa sammuti, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati,
so bhÈseyya.
Sammato saÑghena itthannÈmo bhikkhu cÊvaranidahako, khamati
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti2–
Iti imÈya kammavÈcÈya vÈ apalokanena vÈ vuttanayeneva sammannitabbo.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 395 piÔÔhe.

2. Vi 3. 396 piÔÔhe.
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196. BhaÓÉÈgÈrikopi “anujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi
samannÈgataÑ bhikkhuÑ bhaÓÉÈgÈrikaÑ sammannituÑ, yo na chandÈgatiÑ
gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, na
bhayÈgatiÑ gaccheyya, guttÈguttaÒca jÈneyyÈ”ti1 vacanato
paÒca~gasamannÈgato bhikkhu “suÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ bhaÓÉÈgÈrikaÑ
sammanneyyÈ”ti1 ÈdinÈ nayena kammavÈcÈya vÈ apalokanena vÈ
sammannitabbo.
Ettha2 ca yattha chadanÈdÊsu koci doso natthi, taÑ guttaÑ. Yattha pana
chadanatiÓaÑ vÈ chadaniÔÔhakÈ vÈ yattha katthaci patitÈ, yena ovassati vÈ,
m|sikÈdÊnaÑ vÈ paveso hoti, bhitti-ÈdÊsu vÈ katthaci chiddaÑ hoti, upacikÈ
vÈ uÔÔhahanti, taÑ sabbaÑ aguttaÑ nÈma. TaÑ sallakkhetvÈ bhaÓÉÈgÈrikena
paÔisa~kharitabbaÑ. SÊtasamaye dvÈraÒca vÈtapÈnaÒca supihitaÑ kÈtabbaÑ.
SÊtena hi cÊvarÈni kaÓÓakitÈni honti. UÓhasamaye antarantarÈ
vÈtappavesanatthaÑ vivaritabbaÑ. EvaÑ karonto hi guttÈguttaÑ jÈnÈti
nÈma.
197. “AnujÈnÈmi bhikkhave bhaÓÉÈgÈraÑ sammannituÑ, yaÑ saÑgho
Èka~khati vihÈraÑ vÈ aÉÉhayogaÑ vÈ pÈsÈdaÑ vÈ hammiyaÑ vÈ guhaÑ
vÈ”ti3 vacanato bhaÓÉÈgÈraÑ sammannitvÈ ÔhapetabbaÑ. Ettha ca yo
ÈrÈmamajjhe ÈrÈmikasÈmaÓerÈdÊhi avivitto sabbesaÑ samosaraÓaÔÔhÈne
vihÈro vÈ aÉÉhayogo vÈ hoti, so sammannitabbo. PaccantasenÈsanaÑ pana
na sammannitabbaÑ. ImaÑ pana bhaÓÉÈgÈraÑ khaÓÉasÊmaÑ gantvÈ
khaÓÉasÊmÈya nisinnehi sammannituÑ na vaÔÔati. VihÈramajjheyeva “suÓÈtu
me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ
vihÈraÑ bhaÓÉÈgÈraÑ sammanneyyÈ”ti3 ÈdinÈ nayena kammavÈcÈya vÈ
apalokanena vÈ samannitabbaÑ.
CÊvarapaÔiggÈhakÈdÊhi pana tÊhipi attano vattaÑ jÈnitabbaÑ. Tattha
cÊvarapaÔiggÈhakena tÈva yaÑ yaÑ manussÈ “kÈlacÊvaran”ti vÈ
“akÈlacÊvaran”ti vÈ “accekacÊvaran”ti vÈ “vassikasÈÔikan”ti vÈ “nisÊdanan”ti
vÈ “paccattharaÓan”ti vÈ “mukhapuÒchanacoÄan”ti vÈ denti, taÑ sabbaÑ
______________________________________________________________
1. Vi 3. 397 piÔÔhe.
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ekarÈsiÑ katvÈ missetvÈ na gaÓhitabbaÑ, visuÑ visuÑ katvÈva gaÓhitvÈ
cÊvaranidahakassa tatheva ÈcikkhitvÈ dÈtabbaÑ. CÊvaranidahakenapi
bhaÓÉÈgÈrikassa dadamÈnena “idaÑ kÈlacÊvaraÑ -pa- idaÑ
mukhapuÒchanacoÄan”ti ÈcikkhitvÈva dÈtabbaÑ. BhaÓÉÈgÈrikenapi tatheva
visuÑ visuÑ saÒÒÈÓaÑ katvÈ ÔhapetabbaÑ. Tato saÑghena “kÈlacÊvaraÑ
ÈharÈ”ti vutte kÈlacÊvarameva dÈtabbaÑ -pa- “mukhapuÒchanacoÄaÑ
ÈharÈ”ti vutte tadeva dÈtabbaÑ. Iti BhagavatÈ cÊvarapaÔiggÈhako anuÒÒÈto,
cÊvaranidahako anuÒÒÈto, bhaÓÉÈgÈriko anuÒÒÈto, bhaÓÉÈgÈraÑ anuÒÒÈtaÑ,
na bÈhulikatÈya, na asantuÔÔhitÈya, apica kho saÑghÈnuggahÈya. Sace hi
ÈhaÔÈhaÔaÑ gahetvÈ bhikkh| bhÈjeyyuÑ, neva ÈhaÔaÑ, na anÈhaÔaÑ, na
dinnaÑ, na adinnaÑ, na laddhaÑ, na aladdhaÑ jÈneyyuÑ, ÈhaÔÈhaÔaÑ
therÈsane vÈ dadeyyuÑ, khaÓÉÈkhaÓÉaÑ vÈ chinditvÈ gaÓheyyuÑ, evaÑ
sati ayuttaparibhogo ca hoti, na ca sabbesaÑ sa~gaho kato hoti. BhaÓÉÈgÈre
pana cÊvaraÑ ÔhapetvÈ ussannakÈle ekekassa bhikkhuno ticÊvaraÑ vÈ dve
dve vÈ ekekaÑ vÈ cÊvaraÑ dassanti, laddhÈladdhaÑ jÈnissanti,
aladdhabhÈvaÑ ÒatvÈ sa~gahaÑ kÈtuÑ maÒÒissantÊti.
198. CÊvarabhÈjakopi “anujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi
samannÈgataÑ bhikkhuÑ cÊvarabhÈjakaÑ sammannituÑ, yo na chandÈgatiÑ
gaccheyya, na dosÈgatiÑ gaccheyya, na mohÈgatiÑ gaccheyya, na
bhayÈgatiÑ gaccheyya, bhÈjitÈbhÈjitaÒca jÈneyyÈ”ti1 vacanato paÒcaha~gehi
samannÈgatoyeva “suÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ,
saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ cÊvarabhÈjakaÑ sammanneyyÈ”ti2ÈdinÈ
nayena kammavÈcÈya vÈ apalokanena vÈ sammannitvÈ Ôhapetabbo.
Ettha sabhÈgÈnaÑ bhikkh|naÑ apÈpuÓantampi mahagghacÊvaraÑ dento
chandÈgatiÑ gacchati nÈma. AÒÒesaÑ vuÉÉhatarÈnaÑ pÈpuÓantampi
mahagghacÊvaraÑ adatvÈ appagghaÑ dento dosÈgatiÑ gacchati nÈma.
Moham|Äho cÊvaradÈnavattaÑ ajÈnanto mohÈgatiÑ gacchati nÈma.
MukharÈnaÑ navakÈnampi bhayena apÈpuÓanti eva mahagghaÑ cÊvaraÑ
dento bhayÈgatiÑ gacchati nÈma. Yo evaÑ
______________________________________________________________
1. Vi 3. 397 piÔÔhe.
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na gacchati, sabbesaÑ tulÈbh|to pamÈÓabh|to majjhatto, so
sammannitabbo. Tenapi cÊvaraÑ bhÈjentena paÔhamaÑ “idaÑ th|laÑ, idaÑ
saÓhaÑ, idaÑ ghanaÑ, idaÑ tanukaÑ, idaÑ paribhuttaÑ, idaÑ
aparibhuttaÑ, idaÑ dÊghato ettakaÑ, puthulato ettakan”ti evaÑ vatthÈni
vicinitvÈ “idaÑ ettakaÑ agghati, idaÑ ettakan”ti evaÑ agghaparicchedaÑ
katvÈ sace sabbesaÑ ekekameva dasadasa-agghanakaÑ pÈpuÓÈti, iccetaÑ
kusalaÑ. No ce pÈpuÓÈti, yaÑ nava vÈ aÔÔha vÈ agghati, taÑ aÒÒena ekaagghanakena ca dvi-agghanakena ca saddhiÑ bandhitvÈ etena upÈyena same
paÔivÊse ÔhapetvÈ kuso pÈtetabbo. Sace ekekassa dÊyamÈne cÊvare divaso
nappahoti, dasa dasa bhikkh| gaÓetvÈ dasa dasa cÊvarapaÔivÊse ekato
bandhitvÈ bhaÓÉikaÑ katvÈ eko cÊvarapaÔivÊso Ôhapetabbo. EvaÑ Ôhapitesu
cÊvarapaÔivÊsesu kuso pÈtetabbo. Tehipi bhikkh|hi puna kusapÈtaÑ katvÈ
bhÈjetabbaÑ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave sÈmaÓerÈnaÑ upaÉÉhapaÔivÊsaÑ dÈtun”ti1
vacanato ye sÈmaÓerÈ atthissarÈ2 bhikkhusaÑghassa kattabbakammaÑ na
karonti, uddesaparipucchÈsu yuttÈ ÈcariyupajjhÈyÈnaÑyeva vattapaÔivattaÑ
karonti, aÒÒesaÑ na karonti, etesaÑyeva upaÉÉhabhÈgo dÈtabbo. Ye pana
purebhattaÒca pacchÈbhattaÒca bhikkhusaÑghasseva kattabbakiccaÑ
karonti, tesaÑ samako dÈtabbo. IdaÒca piÔÔhisamaye uppannena bhaÓÉÈgÈre
Ôhapitena akÈlacÊvareneva kathitaÑ, kÈlacÊvaraÑ pana samakaÑyeva
dÈtabbaÑ. TatruppÈdavassÈvÈsikaÑ sammuÒjanÊbandhanÈdi saÑghassa
phÈtikammaÑ katvÈ gahetabbaÑ. EtaÒhettha sabbesaÑ vattaÑ.
BhaÓÉÈgÈracÊvarepi sace sÈmaÓerÈ ÈgantvÈ “bhante mayaÑ yÈguÑ pacÈma,
bhattaÑ pacÈma, khajjakaÑ pacÈma, appaharitaÑ karoma, dantakaÔÔhaÑ
ÈharÈma, ra~gachalliÑ kappiyaÑ katvÈ dema, kiÑ amhehi na kataÑ nÈmÈ”ti
ukkuÔÔhiÑ karonti, samabhÈgova dÈtabbo. EtaÑyeva virajjhitvÈ karonti,
yesaÒca karaÓabhÈvo na paÒÒÈyati, te sandhÈya vuttaÑ “anujÈnÈmi
bhikkhave sÈmaÓerÈnaÑ upaÉÉhapaÔivÊsaÑ dÈtun”ti1. KurundiyaÑ pana
“sace sÈmaÓerÈ “kasmÈ mayaÑ bhante saÑghakammaÑ na karoma,
karissÈmÈ’ti yÈcanti, samapaÔivÊso dÈtabbo”ti vuttaÑ.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 398 piÔÔhe.
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Sace koci bhikkhu sakaÑ bhÈgaÑ gahetvÈ satthaÑ labhitvÈ nadiÑ vÈ
kantÈraÑ vÈ uttaritvÈ disÈpakkamitukÈmo hoti, tassa “anujÈnÈmi bhikkhave
uttarantassa sakaÑ bhÈgaÑ dÈtun”ti vacanato cÊvaresu bhaÓÉÈgÈrato bahi
nÊhaÔesu ghaÓÔiÑ2 paharitvÈ bhikkhusaÑghe sannipatite cÊvarabhÈjakena
“imassa bhikkhuno koÔÔhÈsena ettakena bhavitabban”ti takketvÈ
nayaggÈhena samabhÈgena cÊvaraÑ dÈtabbaÑ. TulÈya tulitamiva hi
samasamaÑ dÈtuÑ na sakkÈ, tasmÈ |naÑ vÈ hotu adhikaÑ vÈ, evaÑ
takkena nayena dinnaÑ sudinnaÑ. Neva |nakaÑ puna dÈtabbaÑ, nÈtirittaÑ
paÔiggaÓhitabbaÑ. Sace dasa bhikkh| honti, sÈÔakÈpi daseva, tesu eko
dvÈdasa agghati, sesÈ dasagghanakÈ. Sabbesu dasagghanakavasena kuse
pÈtite yassa bhikkhuno dvÈdasagghanako kuso pÈtito, tena yattakaÑ tasmiÑ
paÔivÊse adhikaÑ, tattakaÑ agghanakaÑ yaÑ kiÒci attano santakaÑ
kappiyabhaÓÉaÑ datvÈ so atirekabhÈgo gahetabbo. Sace sabbesaÑ paÒca
paÒca vatthÈni pattÈni, sesÈnipi atthi, ekekaÑ pana na pÈpuÓÈti, chinditvÈ
dÈtabbÈni.
Chindantena ca aÉÉhamaÓÉalÈdÊnaÑ vÈ upÈhanatthavikÈdÊnaÑ vÈ
pahonakÈni khaÓÉÈni katvÈ dÈtabbÈni. HeÔÔhimaparicchedena
catura~gulavitthÈrampi anuvÈtappahonakÈyÈmaÑ khaÓÉaÑ katvÈ dÈtuÑ
vaÔÔati, aparibhogaÑ pana na kÈtabbaÑ. Sacepi ekassa bhikkhuno koÔÔhÈse
ekaÑ vÈ dve vÈ vatthÈni nappahonti, tattha aÒÒaÑ sÈmaÓakaÑ parikkhÈraÑ
ÔhapetvÈ yo tena tussati, tassa taÑ bhÈgaÑ katvÈ pacchÈ kusapÈto kÈtabbo.
Sace dasa dasa bhikkh| gaÓetvÈ vaggaÑ karontÈnaÑ eko vaggo na p|rati,
aÔÔha vÈ nava vÈ honti, tesaÑ aÔÔha vÈ nava vÈ koÔÔhÈsÈ “tumhe ime gahetvÈ
visuÑ bhÈjethÈ”ti dÈtabbÈ. EvaÑ datvÈ pacchÈ kusapÈto kÈtabbo.
199. IdÈni “aÔÔhimÈ bhikkhave mÈtikÈ cÊvarassa uppÈdÈya, sÊmÈya deti,
katikÈya deti, bhikkhÈpaÒÒattiyÈ deti, saÑghassa deti, ubhatosaÑghassa deti,
vassaÑvuÔÔhasaÑghassa deti, Èdissa deti, puggalassa detÊ”ti3 cÊvarÈnaÑ
paÔilÈbhakhettadassanatthaÑ yÈ tÈ aÔÔha mÈtikÈ vuttÈ, tÈsaÑ vasena
vinicchayo veditabbo.
______________________________________________________________
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Tattha “sÊmÈya dammÊ”ti evaÑ sÊmaÑ parÈmasitvÈ dento sÊmÈya deti
nÈma. EvaÑ sÊmÈya dinnaÑ yÈvatikÈ bhikkh| antosÊmÈgatÈ, tehi
bhÈjetabbaÑ. SÊmÈ ca nÈmesÈ khaÓÉasÊmÈ upacÈrasÊmÈ samÈnasaÑvÈsasÊmÈ
avippavÈsasÊmÈ lÈbhasÊmÈ gÈmasÊmÈ nigamasÊmÈ nagarasÊmÈ
abbhantarasÊmÈ udakukkhepasÊmÈ janapadasÊmÈ raÔÔhasÊmÈ rajjasÊmÈ
dÊpasÊmÈ cakkavÈÄasÊmÈti pannarasavidhÈ hoti. Tattha khaÓÉasÊmÈ
sÊmÈkathÈyaÑ vuttÈva. UpacÈrasÊmÈ nÈma parikkhittassa vihÈrassa
parikkhepena, aparikkhittassa parikkhepÈrahaÔÔhÈnena paricchinnÈ hoti.
Apica bhikkh|naÑ dhuvasannipÈtaÔÔhÈnato pariyante ÔhitabhojanasÈlato vÈ
nibaddhavasana-ÈvÈsato vÈ thÈmamajjhimassa purisassa dvinnaÑ
leÉÉupÈtÈnaÑ anto upacÈrasÊmÈti veditabbÈ. SÈ pana ÈvÈsesu vaÉÉhantesu
vaÉÉhati, parihÈyantesu parihÈyati. MahÈpaccariyaÑ pana “bhikkh|supi
vaÉÉhantesu vaÉÉhatÊ”ti vuttaÑ. TasmÈ sace vihÈre sannipatitabhikkh|hi
saddhiÑ ekÈbaddhÈ hutvÈ yojanasatampi p|retvÈ nisÊdanti, yojanasatampi
upacÈrasÊmÈva hoti, sabbesaÑ lÈbho pÈpuÓÈti. SamÈnasaÑvÈsaavippavÈsasÊmÈdvayampi vuttameva. LÈbhasÊmÈ nÈma neva
SammÈsambuddhena anuÒÒÈtÈ, na dhammasa~gÈhakattherehi ÔhapitÈ, apica
kho rÈjarÈjamahÈmattÈ vihÈraÑ kÈretvÈ gÈvutaÑ vÈ aÉÉhayojanaÑ vÈ
yojanaÑ vÈ samantato paricchinditvÈ “ayaÑ amhÈkaÑ vihÈrassa
lÈbhasÊmÈ”ti nÈmalikhitake thambhe nikhaÓitvÈ “yaÑ etthantare uppajjati,
sabbaÑ amhÈkaÑ vihÈrassa demÈ”ti sÊmÈ Ôhapenti, ayaÑ lÈbhasÊmÈ nÈma.
GÈmanigamanagara-abbhantara-udakukkhepasÊmÈpi vuttÈ eva.
JanapadasÊmÈ nÈma KÈsikosalaraÔÔhÈdÊnaÑ anto bah| janapadÈ honti,
tattha ekeko janapadaparicchedo janapadasÊmÈ. RaÔÔhasÊmÈ nÈma
KÈsikosalÈdiraÔÔhaparicchedo. RajjasÊmÈ nÈma “coÄabhogo keraÄabhogo”ti
evaÑ ekekassa raÒÒo ÈÓÈpavattiÔÔhÈnaÑ. DÊpasÊmÈ nÈma samuddantena
paricchinnamahÈdÊpÈ ca antaradÊpÈ ca. CakkavÈÄasÊmÈ
cakkavÈÄapabbateneva paricchinnÈ. EvametÈsu sÊmÈsu khaÓÉasÊmÈya kenaci
kammena sannipatitaÑ saÑghaÑ disvÈ “ettheva sÊmÈya saÑghassa demÊ”ti
vutte yÈvatikÈ bhikkh| antokhaÓÉasÊmÈgatÈ, tehi bhÈjetabbaÑ. TesaÑyeva
hi taÑ pÈpuÓÈti, aÒÒesaÑ sÊmantarikÈya vÈ
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upacÈrasÊmÈya vÈ ÔhitÈnampi na pÈpuÓÈti. KhaÓÉasÊmÈya Ôhite pana rukkhe
vÈ pabbate vÈ Ôhitassa heÔÔhÈ vÈ pathavÊvemajjhagatassa pÈpuÓÈtiyeva.
“ImissÈ upacÈrasÊmÈya saÑghassa dammÊ”ti dinnaÑ pana
khaÓÉasÊmÈsÊmantarikÈsu ÔhitÈnampi pÈpuÓÈti. “SamÈnasaÑvÈsasÊmÈya
dammÊ”ti dinnaÑ pana khaÓÉasÊmÈsÊmantarikÈsu ÔhitÈnaÑ na pÈpuÓÈti.
AvippavÈsasÊmÈlÈbhasÊmÈsu dinnaÑ tÈsu sÊmÈsu antogatÈnaÑ pÈpuÓÈti.
GÈmasÊmÈdÊsu dinnaÑ tÈsaÑ sÊmÈnaÑ abbhantare baddhasÊmÈya ÔhitÈnampi
pÈpuÓÈti. AbbhantarasÊmÈ-udakukkhepasÊmÈsu dinnaÑ tattha
antogatÈnaÑyeva pÈpuÓÈti. JanapadaraÔÔharajjadÊpacakkavÈÄasÊmÈsupi
gÈmasÊmÈdÊsu vuttasadisoyeva vinicchayo.
Sace pana JambudÊpe Ôhito “TambapaÓÓidÊpe saÑghassa dammÊ”ti
vadati, TambapaÓÓidÊpato ekopi ÈgantvÈ sabbesaÑ gaÓhituÑ labhati. Sacepi
tatreva eko sabhÈgabhikkhu sabhÈgÈnaÑ bhÈgaÑ gaÓhÈti, na vÈretabbo.
EvaÑ tÈva yo sÊmaÑ parÈmasitvÈ deti, tassa dÈne vinicchayo veditabbo. Yo
pana “asukasÊmÈyan”ti vattuÑ na jÈnÈti, kevalaÑ “sÊmÈ”ti vacanamattameva
jÈnanto vihÈraÑ ÈgantvÈ “sÊmÈya dammÊ”ti vÈ “sÊmaÔÔhakasaÑghassa
dammÊ”ti vÈ bhaÓati, so pucchitabbo “sÊmÈ nÈma bahuvidhÈ, katarasÊmaÑ
sandhÈya bhaÓasÊ”ti. Sace vadati “ahaÑ ‘asukasÊmÈ’ti na jÈnÈmi,
sÊmaÔÔhakasaÑgho bhÈjetvÈ gaÓhat|”ti, katarasÊmÈya bhÈjetabbaÑ?
MahÈsÊvatthero kirÈha “avippavÈsasÊmÈyÈ”ti. Tato naÑ ÈhaÑsu
“avippavÈsasÊmÈ nÈma tiyojanÈpi hoti, evaÑ sante tiyojane ÔhitÈ lÈbhaÑ
gaÓhissanti, tiyojane ÔhatvÈ ÈgantukavattaÑ p|retvÈ ÈrÈmaÑ pavisitabbaÑ
bhavissati, gamiko tiyojanaÑ gantvÈ senÈsanaÑ Èpucchissati,
nissayappaÔipannassa tiyojanÈtikkamme nissayo paÔippassambhissati,
pÈrivÈsikena tiyojanaÑ atikkamitvÈ aruÓaÑ uÔÔhapetabbaÑ bhavissati,
bhikkhuniyÈ tiyojane ÔhatvÈ ÈrÈmappavesanaÑ ÈpucchitabbaÑ bhavissati,
sabbampetaÑ upacÈrasÊmÈparicchedavaseneva kÈtuÑ vaÔÔati, tasmÈ
upacÈrasÊmÈya bhÈjetabban”ti.
200. KatikÈya detÊti ettha pana katikÈ nÈma samÈnalÈbhakatikÈ.
TatrevaÑ katikÈ kÈtabbÈ, ekasmiÑ vihÈre sannipatitehi bhikkh|hi yaÑ
vihÈraÑ sa~gaÓhitukÈmÈ samÈnalÈbhaÑ kÈtuÑ
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icchanti, tassa nÈmaÑ gahetvÈ “asuko nÈma vihÈro porÈÓako”ti vÈ
“BuddhÈdhivuttho”ti vÈ “appalÈbho”ti vÈ ya kiÒci kÈraÓaÑ vatvÈ “taÑ
vihÈraÑ iminÈ vihÈrena saddhiÑ ekalÈbhaÑ kÈtuÑ saÑghassa ruccatÊ”ti
tikkhattuÑ sÈvetabbaÑ. EttÈvatÈ tasmiÑ vihÈre nisinnopi idha nisinnova
hoti. TasmiÑ vihÈrepi saÑghena evameva kÈtabbaÑ. EttÈvatÈ idha
nisinnopi tasmiÑ nisinnova hoti. EkasmiÑ vihÈre lÈbhe bhÈjiyamÈne
itarasmiÑ Ôhitassa bhÈgaÑ gahetuÑ vaÔÔati. EvaÑ ekena vihÈrena saddhiÑ
bah|pi ÈvÈsÈ ekalÈbhÈ kÈtabbÈ. EvaÒca kate ekasmiÑ ÈvÈse dinne sabbattha
dinnaÑ hoti.
201. BhikkhÈpaÒÒatti nÈma attano pariccÈgapaÒÒÈpanaÔÔhÈnaÑ, yattha
saÑghassa dhuvakÈrÈ karÊyanti. Ettha ca yasmiÑ vihÈre imassa
cÊvaradÈyakassa santakaÑ saÑghassa pÈkavaÔÔaÑ vÈ vattati, yasmiÑ vihÈre
bhikkh| attano bhÈraÑ katvÈ sadÈ gehe bhojeti, yattha vÈ tena ÈvÈso kÈrito,
salÈkabhattÈdÊni vÈ nibaddhÈni, ime dhuvakÈrÈ nÈma. Yena pana sakalopi
vihÈro patiÔÔhÈpito, tattha vattabbameva natthi, tasmÈ sace so “yattha
mayhaÑ dhuvakÈrÈ karÊyanti, tattha dammÊ”ti vÈ “tattha dethÈ”ti vÈ bhaÓati,
bah|su cepi ÔhÈnesu dhuvakÈrÈ honti, sabbattha dinnameva hoti. Sace pana
ekasmiÑ vihÈre bhikkh| bahutarÈ honti, tehi vattabbaÑ “tumhÈkaÑ
dhuvakÈre ekattha bhikkh| bah|, ekattha appakÈ”ti. Sace “bhikkhugaÓanÈya
gaÓhathÈ”ti bhaÓati, tathÈ bhÈjetvÈ gaÓhituÑ vaÔÔati. Ettha ca
vatthabhesajjÈdi appakampi sukhena bhÈjÊyati. Yadi pana maÒco vÈ pÊÔhaÑ
vÈ ekameva hoti, taÑ pucchitvÈ yassa vihÈrassa, ekavihÈrepi vÈ yassa
senÈsanassa so vicÈreti, tattha dÈtabbaÑ. Sacepi “asukabhikkhu gaÓhat|”ti
vadati, vaÔÔati. Atha “mayhaÑ dhuvakÈre dethÈ”ti vatvÈ avicÈretvÈ gacchati,
saÑghassapi vicÈretuÑ vaÔÔati. EvaÑ pana vicÈretabbaÑ, “saÑghattherassa
vasanaÔÔhÈne dethÈ”ti vattabbaÑ. Sace tattha senÈsanaÑ paripuÓÓaÑ hoti,
yattha nappahoti, tattha dÈtabbaÑ. Sace eko bhikkhu “mayhaÑ vasanaÔÔhÈne
senÈsanaparibhogabhaÓÉaÑ natthÊ”ti vadati, tattha dÈtabbaÑ.
202. SaÑghassa detÊti ettha pana sace vihÈraÑ pavisitvÈ “imÈni cÊvarÈni
saÑghassa dammÊ”ti deti, upacÈrasÊmÈya Ôhitena saÑghena ghaÓÔiÑ
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paharitvÈ kÈlaÑ ghosetvÈ bhÈjetabbÈni, sÊmaÔÔhakassa asampattassapi
bhÈgaÑ gaÓhanto na vÈretabbo. VihÈro mahÈ hoti, therÈsanato paÔÔhÈya
vatthesu dÊyamÈnesu alasajÈtikÈ mahÈtherÈ pacchÈ Ègacchanti, “bhante
vÊsativassÈnaÑ dÊyati, tumhÈkaÑ ÔhitikÈ atikkantÈ”ti na vattabbÈ, ÔhitikaÑ
ÔhapetvÈ tesaÑ datvÈ pacchÈ ÔhitikÈya dÈtabbaÑ. “AsukavihÈre kira bahu
cÊvaraÑ uppannan”ti sutvÈ yojanantarikavihÈratopi bhikkh| Ègacchanti,
sampattasampattÈnaÑ ÔhitaÔÔhÈnato paÔÔhÈya dÈtabbaÑ, asampattÈnampi
upacÈrasÊmaÑ paviÔÔhÈnaÑ antevÈsikÈdÊsu gaÓhantesu dÈtabbameva. “BahiupacÈrasÊmÈya ÔhitÈnaÑ dethÈ”ti vadanti, na dÈtabbaÑ. Sace pana
upacÈrasÊmaÑ okkantehi ekabaddhÈ hutvÈ attano vihÈradvÈre vÈ
antovihÈreyeva vÈ honti, parisavasena vaÉÉhitÈ nÈma sÊmÈ hoti, tasmÈ
dÈtabbaÑ. SaÑghanavakassa dinnepi pacchÈ ÈgatÈnaÑ dÈtabbameva.
DutiyabhÈge pana therÈsanaÑ ÈruÄhe ÈgatÈnaÑ paÔhamabhÈgo na pÈpuÓÈti,
dutiyabhÈgato vassaggena dÈtabbaÑ.
EkasmiÑ vihÈre dasa bhikkh| honti, dasa vatthÈni “saÑghassa demÈ”ti
denti, pÈÔekkaÑ bhÈjetabbÈni. Sace “sabbÈneva amhÈkaÑ pÈpuÓantÊ”ti
gahetvÈ gacchanti, duppÈpitÈni ceva duggahitÈni ca, gatagataÔÔhÈne
saÑghikÈneva honti. EkaÑ pana uddharitvÈ “idaÑ tumhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti
saÑghattherassa pÈpetvÈ “sesÈni amhÈkaÑ pÈpuÓantÊ”ti gahetuÑ vaÔÔati.
Ekameva vatthaÑ “saÑghassa demÈ”ti Èharanti, abhÈjetvÈva “amhÈkaÑ
pÈpuÓÈtÊ”ti gaÓhanti, duppÈpitaÒceva duggahitaÒca. Satthakena vÈ haliddiÈdinÈ vÈ lekhaÑ katvÈ ekakoÔÔhÈsaÑ “idaÑ ÔhÈnaÑ tumhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti
saÑghattherassa pÈpetvÈ “sesaÑ amhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti gahetuÑ vaÔÔati. YaÑ
pana vatthasseva pupphaÑ vÈ vali vÈ, tena paricchedaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati.
Sace ekaÑ tantaÑ uddharitvÈ “idaÑ ÔhÈnaÑ tumhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti therassa
datvÈ “sesaÑ amhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti gaÓhanti, vaÔÔati. KhaÓÉaÑ khaÓÉaÑ1
chinditvÈ bhÈjiyamÈnaÑ vaÔÔatiyeva.
Ekabhikkhuke vihÈre saÑghassa cÊvaresu uppannesu sace pubbe
vuttanayeneva so bhikkhu “sabbÈni mayhaÑ pÈpuÓantÊ”ti gaÓhÈti,
______________________________________________________________
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suggahitÈni, ÔhitikÈ pana na tiÔÔhati. Sace ekekaÑ uddharitvÈ “idaÑ mayhaÑ
pÈpuÓÈtÊ”ti gaÓhÈti, ÔhitikÈ tiÔÔhati. Tattha aÔÔhitÈya ÔhitikÈya puna aÒÒasmiÑ
cÊvare uppanne sace eko bhikkhu Ègacchati, majjhe chinditvÈ dvÊhipi
gahetabbaÑ. ®hitÈya ÔhitikÈya puna aÒÒasmiÑ cÊvare uppanne sace
navakataro Ègacchati, ÔhitikÈ heÔÔhÈ orohati1. Sace vuÉÉhataro Ègacchati,
ÔhitikÈ uddhaÑ Èrohati. Atha aÒÒo natthi, puna attano pÈpetvÈ gahetabbaÑ.
“SaÑghassa demÈ”ti vÈ “bhikkhusaÑghassa demÈ”ti vÈ yena kenaci ÈkÈrena
saÑghaÑ ÈmasitvÈ dinnaÑ pana paÑsuk|likÈnaÑ na vaÔÔati
“gahapaticÊvaraÑ paÔikkhipÈmi, paÑsuk|lika~gaÑ samÈdiyÈmÊ”ti vuttattÈ,
na pana akappiyattÈ. BhikkhusaÑghena apaloketvÈ dinnampi na
gahetabbaÑ. YaÑ pana bhikkhu attano santakaÑ deti, taÑ bhikkhudattiyaÑ
nÈma vaÔÔati, paÑsuk|laÑ pana na hoti. EvaÑ santepi dhuta~gaÑ na
bhijjati. “Bhikkh|naÑ dema, therÈnaÑ demÈ”ti vutte pana
paÑsuk|likÈnampi vaÔÔati, “idaÑ vatthaÑ saÑghassa dema, iminÈ
upÈhanatthavikapattatthavika-Èyoga-aÑsabaddhakÈdÊni karont|”ti dinnampi
vaÔÔati. PattatthavikÈdÊnaÑ atthÈya dinnÈni bah|nipi honti, cÊvaratthÈyapi
pahonti, tato cÊvaraÑ katvÈ pÈrupituÑ vaÔÔati. Sace pana saÑgho
bhÈjitÈtirittÈni vatthÈni chinditvÈ upÈhanatthavikÈdÊnaÑ atthÈya bhÈjeti, tato
gahetuÑ na vaÔÔati. SÈmikehi vicÈritameva hi vaÔÔati, na itaraÑ.
PaÑsuk|likaÑ “saÑghassa dhammakaraÓapaÔÈdÊnaÑ atthÈya demÈ”ti
vuttepi gahetuÑ vaÔÔati, parikkhÈro nÈma paÑsuk|likÈnampi icchitabbo.
YaÑ tattha atirekaÑ hoti, taÑ cÊvarepi upanetuÑ vaÔÔati. SuttaÑ saÑghassa
denti, paÑsuk|likehipi gahetabbaÑ. AyaÑ tÈva vihÈraÑ pavisitvÈ “imÈni
cÊvarÈni saÑghassa dammÊ”ti dinnesu vinicchayo. Sace pana bahiupacÈrasÊmÈya addhÈnamaggappaÔipanne bhikkh| disvÈ “saÑghassa
dammÊ”ti saÑghattherassa vÈ saÑghanavakassa vÈ Èroceti, sacepi yojanaÑ
pharitvÈ parisÈ ÔhitÈ hoti, ekÈbaddhÈ ce, sabbesaÑ pÈpuÓÈti. Ye pana
dvÈdasahi hatthehi parisaÑ asampattÈ, tesaÑ na pÈpuÓÈti.
203. UbhatosaÑghassa detÊti ettha “ubhatosaÑghassa dammÊ”ti vuttepi
“dvidhÈ saÑghassa dammÊ”ti, “dvinnaÑ saÑghÈnaÑ dammÊ”ti,
“bhikkhusaÑghassa ca
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bhikkhunÊsaÑghassa ca dammÊ”ti vuttepi ubhatosaÑghassa dinnameva hoti.
Tattha sace bahukÈpi bhikkh| honti, ekÈ bhikkhunÊ hoti, upaÉÉhuÑ
dÈtabbaÑ, dve bhÈge same katvÈ eko bhÈgo dÈtabboti attho. Sace bahukÈpi
bhikkhuniyo honti, eko bhikkhu hoti, upaÉÉhaÑ dÈtabbaÑ.
“ubhatosaÑghassa ca tuyhaÒca dammÊ”ti vutte sace dasa dasa bhikkh| ca
bhikkhuniyo ca honti, ekavÊsati paÔivÊse katvÈ eko puggalassa dÈtabbo, dasa
bhikkhusaÑghassa, dasa bhikkhunÊsaÑghassa. Yena puggaliko laddho, so
saÑghatopi attano vassaggena gahetuÑ labhati. KasmÈ?
UbhatosaÑghaggahaÓena gahitattÈ. “UbhatosaÑghassa ca cetiyassa ca
dammÊ”ti vuttepi eseva nayo. Idha pana cetiyassa saÑghato
pÈpuÓanakoÔÔhÈso nÈma natthi, ekapuggalassa pattakoÔÔhÈsasamova koÔÔhÈso
hoti. “UbhatosaÑghassa ca tuyhaÒca cetiyassa cÈ”ti vutte pana dvÈvÊsati
koÔÔhÈse katvÈ dasa bhikkh|naÑ, dasa bhikkhunÊnaÑ, eko puggalassa, eko
cetiyassa dÈtabbo. Tattha puggalo saÑghatopi attano vassaggena gahetuÑ
labhati, cetiyassa ekoyeva.
“BhikkhusaÑghassa ca bhikkhunÊnaÒca dammÊ”ti vutte pana na majjhe
bhinditvÈ dÈtabbaÑ, bhikkh| ca bhikkhuniyo ca gaÓetvÈ dÈtabbaÑ.
“BhikkhusaÑghassa ca bhikkhunÊnaÒca tuyhaÒcÈ”ti vutte pana puggalo
visuÑ na labhati, pÈpuÓanaÔÔhÈnato ekameva labhati. KasmÈ?
BhikkhusaÑghaggahaÓena gahitattÈ. “BhikkhusaÑghassa ca bhikkhunÊnaÒca
tuyhaÒca cetiyassa cÈ”ti vuttepi cetiyassa ekapuggalapaÔivÊso labbhati,
puggalassa visuÑ na labbhati, tasmÈ ekaÑ cetiyassa datvÈ avasesaÑ
bhikkh| ca bhikkhuniyo ca gaÓetvÈ bhÈjetabbaÑ.
“Bhikkh|naÒca bhikkhunÊnaÒca dammÊ”ti vuttepi majjhe bhinditvÈ na
dÈtabbaÑ, puggalagaÓanÈya eva vibhajitabbaÑ. “Bhikkh|naÒca
bhikkhunÊnaÒca tuyhaÒca, bhikkh|naÒca bhikkhunÊnaÒca cetiyassa ca,
bhikkh|naÒca bhikkhunÊnaÒca tuyhaÒca cetiyassa cÈ”ti evaÑ vuttepi
cetiyassa ekapaÔivÊso labbhati, puggalassa visuÑ natthi, bhikkh|ca
bhikkhuniyo ca gaÓetvÈ eva bhÈjetabbaÑ. YathÈ ca bhikkhusaÑghaÑ ÈdiÑ
katvÈ nayo nÊto, evaÑ bhikkhunÊsaÑghaÑ ÈdiÑ katvÈpi netabbo.
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“BhikkhusaÑghassa ca tuyhaÒcÈ”ti vutte puggalassa visuÑ na labbhati,
vassaggeneva gahetabbaÑ. “BhikkhusaÑghassa ca cetiyassa cÈ”ti vutte pana
cetiyassa visuÑ paÔivÊso labbhati. “BhikkhusaÑghassa ca tuyhaÒca cetiyassa
cÈ”ti vuttepi cetiyasseva visuÑ labbhati, na puggalassa. “Bhikkh|naÒca
tuyhaÒcÈ”ti vuttepi visuÑ na labbhati, “bhikkh|naÒca cetiyassa cÈ”ti vutte
pana cetiyassa labbhati. “Bhikkh|naÒca tuyhaÒca cetiyassa cÈ”ti vuttepi
cetiyasseva visuÑ labbhati, na puggalassa. BhikkhunÊsaÑghaÑ ÈdiÑ katvÈpi
evameva yojetabbaÑ.
Pubbe Buddhappamukhassa ubhatosaÑghassa dÈnaÑ denti, BhagavÈ
majjhe nisÊdati, dakkhiÓato bhikkh|, vÈmato bhikkhuniyo nisÊdanti, BhagavÈ
ubhinnaÑ saÑghatthero, tadÈ BhagavÈ attanÈ laddhapaccaye attanÈpi
paribhuÒjati, bhikkh|nampi dÈpeti. Etarahi pana paÓÉitamanussÈ
sadhÈtukaÑ paÔimaÑ vÈ cetiyaÑ vÈ ÔhapetvÈ Buddhappamukhassa
ubhatosaÑghassa dÈnaÑ denti, paÔimÈya vÈ cetiyassa vÈ purato ÈdhÈrake
pattaÑ ÔhapetvÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ “BuddhÈnaÑ demÈ”ti tattha
paÔhamaÑ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ denti, vihÈraÑ vÈ ÈharitvÈ “idaÑ cetiyassa
demÈ”ti piÓÉapÈtaÒca mÈlÈgandhÈdÊni ca denti, tattha kathaÑ
paÔipajjitabbanti? MÈlÈgandhÈdÊni tÈva cetiye ÈropetabbÈni, vatthehi paÔÈkÈ,
telena padÊpÈ kÈtabbÈ. PiÓÉapÈtamadhuphÈÓitÈdÊni pana yo
nibaddhacetiyajaggako hoti pabbajito vÈ gahaÔÔho vÈ, tassa dÈtabbÈni.
Nibaddhajaggake asati ÈhaÔabhattaÑ ÔhapetvÈ vattaÑ katvÈ paribhuÒjituÑ
vaÔÔati, upakaÔÔhe kÈle bhuÒjitvÈ pacchÈpi vattaÑ kÈtuÑ vaÔÔatiyeva.
MÈlÈgandhÈdÊsu ca yaÑ kiÒci “idaÑ haritvÈ cetiye p|jaÑ karothÈ”ti vutte
d|rampi haritvÈ p|jetabbaÑ, “bhikkhusaÑghassa harÈ”ti vuttepi
haritabbaÑ. Sace pana “ahaÑ piÓÉÈya carÈmi, ÈsanasÈlÈya bhikkh| atthi, te
harissantÊ”ti vutte “bhante tuyhameva dammÊ”ti vadati, bhuÒjituÑ vaÔÔati.
Atha pana “bhikkhusaÑghassa dassÈmÊ”ti harantassa gacchato antarÈva kÈlo
upakaÔÔho hoti, attano pÈpetvÈ bhuÒjituÑ vaÔÔati.
204. VassaÑvuÔÔhasaÑghassa detÊti ettha pana sace vihÈraÑ pavisitvÈ
“imÈni cÊvarÈni vassaÑvuÔÔhasaÑghassa dammÊ”ti deti, yattakÈ bhikkh|
tasmiÑ ÈvÈse vassacchedaÑ akatvÈ purimavassaÑvuÔÔhÈ, tehi bhÈjetabbaÑ,
aÒÒesaÑ na pÈpuÓÈti. DisÈpakkantassapi sati gÈhake yÈva
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kathinassubbhÈrÈ dÈtabbaÑ. “Anatthate pana kathine antohemante evaÒca
vatvÈ dinnaÑ pacchimavassaÑvuÔÔhÈnampi pÈpuÓÈtÊ”ti lakkhaÓaÒÒ|
vadanti. AÔÔhakathÈsu panetaÑ na vicÈritaÑ. Sace pana bahiupacÈrasÊmÈyaÑ Ôhito “vassaÑvuÔÔhasaÑghassa dammÊ”ti vadati,
sampattÈnaÑ sabbesaÑ pÈpuÓÈti. Atha “asukavihÈre
vassaÑvuÔÔhasaÑghassÈ”ti vadati, tatra vassaÑvuÔÔhÈnameva yÈva
kathinassubbhÈrÈ pÈpuÓÈti. Sace pana gimhÈnaÑ paÔhamadivasato paÔÔhÈya
evaÑ vadati, tatra sammukhÊbh|tÈnaÑ sabbesaÑ pÈpuÓÈti. KasmÈ?
PiÔÔhisamaye uppannattÈ. Antovasseyeva “vassaÑ vasantÈnaÑ dammÊ”ti
vutte chinnavassÈ na labhanti, vassaÑ vasantÈva labhanti. CÊvaramÈse pana
“vassaÑ vasantÈnaÑ dammÊ”ti vutte pacchimikÈya vass|pagatÈnaÑyeva
pÈpuÓÈti, purimikÈya vass|pagatÈnaÒca chinnavassÈnaÒca na pÈpuÓÈti.
CÊvaramÈsato paÔÔhÈya yÈva hemantassa pacchimo divaso, tÈva
“vassÈvÈsikaÑ demÈ”ti vutte kathinaÑ atthataÑ vÈ hotu anatthataÑ vÈ,
atÊtavassaÑvuÔÔhÈnameva pÈpuÓÈti. GimhÈnaÑ paÔhamadivasato paÔÔhÈya
vutte pana mÈtikÈ ÈropetabbÈ “atÊtapassÈvÈsassa paÒca mÈsÈ atikkantÈ,
anÈgato cÈtumÈsaccayena bhavissati, kataravassÈvÈsassa desÊ”ti1. Sace
“atÊtavassaÑvuÔÔhÈnaÑ dammÊ”ti vadati, taÑ antovassaÑvuÔÔhÈnameva
pÈpuÓÈti, disÈpakkantÈnampi sabhÈgÈ gaÓhituÑ labhanti. Sace “anÈgate
vassÈvÈsikaÑ dammÊ”ti vadati, taÑ ÔhapetvÈ vass|panÈyikadivase
gahetabbaÑ. Atha “agutto vihÈro, corabhayaÑ atthi, na sakkÈ ÔhapetuÑ
gaÓhitvÈ vÈ ÈhiÓÉitun”ti vutte “sampattÈnaÑ dammÊ”ti vadati, bhÈjetvÈ
gahetabbaÑ. Sace vadati “ito me bhante tatiye vasse vassÈvÈsikaÑ na
dinnaÑ, taÑ dammÊ”ti, tasmiÑ antovasse vuÔÔhabhikkh|naÑ pÈpuÓÈti. Sace
te disÈ pakkantÈ, aÒÒo vissÈsiko gaÓhÈti, dÈtabbaÑ. Athekoyeva avasiÔÔho,
sesÈ kÈlakatÈ, sabbaÑ ekasseva pÈpuÓÈti. Sace ekopi natthi, saÑghikaÑ hoti
sammukhÊbh|tehi bhÈjetabbaÑ.
205. Œdissa detÊti ettha pana yÈguyÈ vÈ bhatte vÈ khÈdanÊye vÈ cÊvare
vÈ senÈsane vÈ bhesajje vÈ ÈdisitvÈ paricchinditvÈ dento Èdissa deti nÈma.
TatrÈyaÑ vinicchayo–bhikkh| ajjatanÈya
______________________________________________________________
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vÈ svÈtanÈya vÈ yÈguyÈ nimantetvÈ tesaÑ gharaÑ paviÔÔhÈnaÑ yÈguÑ deti,
yÈguÑ datvÈ pÊtÈya yÈguyÈ “imÈni cÊvarÈni yehi mayhaÑ yÈgu pÊtÈ, tesaÑ
dammÊ”ti deti, yehi nimantitehi yÈgu pÊtÈ, tesaÑyeva pÈpuÓÈti. Yehi pana
bhikkhÈcÈravattena gharadvÈrena gacchantehi vÈ gharaÑ paviÔÔhehi vÈ yÈgu
laddhÈ, yesaÑ vÈ ÈsanasÈlato pattaÑ ÈharitvÈ manussehi nÊtÈ, yesaÑ vÈ
therehi pesitÈ, tesaÑ na pÈpuÓÈti. Sace pana nimantitabhikkh|hi saddhiÑ
aÒÒepi bah| agantvÈ antogehaÒca bahigehaÒca p|retvÈ nisinnÈ, dÈyako ca
evaÑ vadati “nimantitÈ vÈ hontu animantitÈ vÈ, yesaÑ mayÈ yÈgu dinnÈ,
sabbesaÑ imÈni vatthÈni hont|”ti, sabbesaÑ pÈpuÓÈti. Yehi pana therÈnaÑ
hatthato yÈgu laddhÈ, tesaÑ na pÈpuÓÈti. Atha so “yehi mayhaÑ yÈgu pÊtÈ,
sabbesaÑ hot|”ti vadati, sabbesaÑ pÈpuÓÈti. BhattakhÈdanÊyesupi eseva
nayo. CÊvare pana pubbepi tena vassaÑ vÈsetvÈ bhikkh|naÑ cÊvaraÑ
dinnapubbaÑ hoti, so ce bhikkh| bhojetvÈ vadati “yesaÑ mayÈ pubbe
cÊvaraÑ dinnaÑ, tesaÑyeva imaÑ cÊvaraÑ vÈ suttaÑ vÈ
sappimadhuphÈÓitÈdÊni vÈ hont|”ti, sabbaÑ tesaÑyeva pÈpuÓÈti. SenÈsanepi
“yo mayÈ kÈrite vihÈre vÈ pariveÓe vÈ vasati, tassidaÑ hot|”ti vutte tasseva
hoti. Bhesajjepi “mayaÑ kÈlena kÈlaÑ therÈnaÑ sappi-ÈdÊni bhesajjÈni
dema, yehi tÈni laddhÈni, tesaÑyevidaÑ hot|”ti vutte tesaÑyeva hoti.
206. Puggalassa detÊti ettha pana “imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa
dammÊ”ti evaÑ parammukhÈ vÈ, pÈdam|le ÔhapetvÈ “idaÑ bhante
tumhÈkaÑ dammÊ”ti evaÑ sammukhÈ vÈ deti, taÑ tasseva hoti. Sace pana
“idaÑ tumhÈkaÒca tumhÈkaÑ antevÈsikÈnaÒca dammÊ”ti evaÑ vadati,
therassa ca antevÈsikÈnaÒca pÈpuÓÈti. UddesaÑ gahetuÑ Ègato gahetvÈ
gacchanto ca atthi, tassapi pÈpuÓÈti. “Tumhehi saddhiÑ
nibaddhacÈrikabhikkh|naÑ dammÊ”ti vutte uddesantevÈsikÈnaÑ vattaÑ
katvÈ uddesaparipucchÈdÊni gahetvÈ vicarantÈnaÑ sabbesaÑ pÈpuÓÈti.
AyaÑ “puggalassa detÊ”ti imasmiÑ pade vinicchayo.
Sace koci bhikkhu ekova vassaÑ vasati, tattha manussÈ “saÑghassa
demÈ”ti cÊvarÈni denti, tattha kiÑ kÈtabbanti? “AnujÈnÈmi bhikkhave
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tasseva tÈni cÊvarÈni yÈva kathinassa ubbhÈrÈ”ti1 vacanato sace2 gaÓap|rake
bhikkh| labhitvÈ kathinaÑ atthataÑ hoti, paÒca mÈse, no ce atthataÑ hoti,
ekaÑ cÊvaramÈsaÑ aÒÒattha gahetvÈ nÊtÈnipi tasseva tÈni cÊvarÈni, na tesaÑ
aÒÒo koci issaro. YaÑ yaÑ hi “saÑghassa demÈ”ti vÈ “saÑghaÑ uddissa
demÈ”ti vÈ “vassaÑvuÔÔhasaÑghassa demÈ”ti vÈ “vassÈvÈsikaÑ demÈ”ti vÈ
denti, sacepi matakacÊvaraÑ avibhajitvÈ taÑ vihÈraÑ pavisati, taÑ sabbaÑ
tasseva bhikkhuno hoti. Yampi so vassÈvÈsatthÈya vaÉÉhiÑ payojetvÈ
Ôhapita-upanikkhepato vÈ tatruppÈdato vÈ vassÈvÈsikaÑ gaÓhÈti, sabbaÑ
suggahitameva hoti. IdaÒhettha lakkhaÓaÑ–yena tenÈkÈrena saÑghassa
uppannavatthaÑ atthatakathinassa paÒca mÈse, anatthatakathinassa ekaÑ
cÊvaramÈsaÑ pÈpuÓÈti. Sace pana koci bhikkhu vassÈnato aÒÒasmiÑ utukÈle
ekako vasati, tattha manussÈ “saÑghassa demÈ”ti cÊvarÈni denti, tena
bhikkhunÈ adhiÔÔhÈtabbaÑ “mayhimÈni cÊvarÈnÊ”ti. AdhiÔÔhahantena pana
vattaÑ jÈnitabbaÑ. Tena hi bhikkhunÈ ghaÓÔiÑ vÈ paharitvÈ kÈlaÑ vÈ
ghosetvÈ thokaÑ ÈgametvÈ sace ghaÓÔisaÒÒÈya vÈ kÈlasaÒÒÈya vÈ bhikkh|
Ègacchanti, tehi saddhiÑ bhÈjetabbÈni. Tehi ce bhikkh|hi tasmiÑ cÊvare
bhÈjiyamÈne apÈtite kuse aÒÒo bhikkhu Ègacchati, samako dÈtabbo bhÈgo,
pÈtite kuse aÒÒo bhikkhu Ègacchati, na akÈmÈ dÈtabbo bhÈgo. EkakoÔÔhÈsepi
hi kusadaÓÉake pÈtitamatte sacepi bhikkhusahassaÑ hoti, gahitameva nÈma
cÊvaraÑ, tasmÈ na akÈmÈ bhÈgo dÈtabbo. Sace pana attano ruciyÈ dÈtukÈmÈ
honti, dentu. AnubhÈgepi eseva nayo.
Atha ghaÓÔisaÒÒÈya vÈ kÈlasaÒÒÈya vÈ aÒÒe bhikkh| na Ègacchanti,
“mayhimÈni cÊvarÈni pÈpuÓantÊ”ti adhiÔÔhÈtabbÈni. EvaÑ adhiÔÔhite sabbÈni
tasseva honti, ÔhitikÈ pana na tiÔÔhati. Sace ekekaÑ uddharitvÈ “ayaÑ
paÔhamabhÈgo mayhaÑ pÈpuÓÈti, ayaÑ dutiyabhÈgo”ti evaÑ gaÓhÈti,
gahitÈni ca suggahitÈni honti, ÔhitikÈ ca tiÔÔhati, evaÑ pÈpetvÈ gaÓhantenapi
adhiÔÔhitameva hoti. Sace pana ghaÓÔiÑ paharitvÈ vÈ appaharitvÈ vÈ kÈlampi
ghosetvÈ vÈ aghosetvÈ vÈ
______________________________________________________________
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“ahamevettha, mayhameva imÈni cÊvarÈnÊ”ti gaÓhÈti, duggahitÈni honti.
Atha “aÒÒo koci idha natthi, mayhaÑ etÈni pÈpuÓantÊ”ti gaÓhÈti,
suggahitÈni. Atha anadhiÔÔhahitvÈva tÈni cÊvarÈni gahetvÈ aÒÒaÑ vihÈraÑ
uddissa gacchati “tattha bhikkh|hi saddhiÑ bhÈjessÈmÊ”ti, tÈni cÊvarÈni
gatagataÔÔhÈne saÑghikÈneva honti. Bhikkh|hi diÔÔhamattamevettha
pamÈÓaÑ. TasmÈ sace keci paÔipathaÑ ÈgacchantÈ “kuhiÑ Èvuso
gacchasÊ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “kiÑ Èvuso mayaÑ saÑgho na
homÈ”ti tattheva bhÈjetvÈ gaÓhanti, suggahitÈni. Sacepi esa maggÈ
okkamitvÈ kaÒci vihÈraÑ vÈ ÈsanasÈlaÑ vÈ piÓÉÈya caranto ekagehameva
vÈ pavisati, tatra ca naÑ bhikkh| disvÈ tamatthaÑ pucchitvÈ bhÈjetvÈ
gaÓhanti, suggahitÈneva.
“Na bhikkhave aÒÒatra vassaÑvuÔÔhena aÒÒatra cÊvarabhÈgo sÈditabbo,
yo sÈdiyeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato aÒÒatra vassaÑvuÔÔho aÒÒatra
bhÈgaÑ gaÓhÈti, dukkaÔaÑ. Ettha pana kiÒcÈpi lahukÈ Èpatti, atha kho
gahitÈni cÊvarÈni gahitaÔÔhÈne dÈtabbÈni. Sacepi naÔÔhÈni vÈ jiÓÓÈni vÈ honti,
tasseva gÊvÈ. “DehÊ”ti vutte adento dhuranikkhepe bhaÓÉagghena kÈretabbo.
Eko bhikkhu dvÊsu ÈvÈsesu vassaÑ vasati “evaÑ me bahu cÊvaraÑ
uppajjissatÊ”ti, ekaÑ puggalapaÔivÊsaÑyeva labhati. TasmÈ sace ekekasmiÑ
vihÈre ekÈhamekÈhaÑ vÈ sattÈhaÑ sattÈhaÑ vÈ2 vasati, ekekasmiÑ vihÈre
yaÑ eko puggalo labhati, tato tato upaÉÉhaÑ upaÉÉhaÑ dÈtabbaÑ. EvaÒhi
ekapuggalapaÔivÊso dinno hoti. Sace pana ekasmiÑ vihÈre vasanto itarasmiÑ
sattÈhavÈrena aruÓameva uÔÔhÈpeti, bahutaraÑ vasitavihÈrato tassa paÔivÊso
dÈtabbo. Evampi ekapuggalapaÔivÊsoyeva dinno hoti. IdaÒca nÈnÈlÈbhehi
nÈn|pacÈrehi ekasÊmÈvihÈrehi kathitaÑ, nÈnÈsÊmÈvihÈre pana
senÈsanaggÈho paÔippassambhati. TasmÈ tattha cÊvarapaÔivÊso na pÈpuÓÈti,
sesaÑ pana ÈmisabhesajjÈdi sabbaÑ sabbattha antosÊmÈgatassa pÈpuÓÈti.
207. “Bhikkhussa bhikkhave kÈlakate saÑgho sÈmÊ pattacÊvare, apica
gilÈnupaÔÔhÈkÈ bah|pakÈrÈ, anujÈnÈmi bhikkhave saÑghena
______________________________________________________________
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ticÊvaraÒca pattaÒca gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ dÈtuÑ, yaÑ tattha lahubhaÓÉaÑ
lahuparikkhÈraÑ, taÑ sammukhÊbh|tena saÑghena bhÈjetuÑ, yaÑ tattha
garubhaÓÉaÑ garuparikkhÈraÑ, taÑ ÈgatÈnÈgatacÈtuddisassa saÑghassa
avissajjitaÑ avebha~gikan”ti1 vacanato bhikkhusmiÑ kÈlakate apaloketvÈ
vÈ,
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo bhikkhu kÈlakato, idaÑ
tassa ticÊvaraÒca patto ca, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho imaÑ
ticÊvaraÒca pattaÒca gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo bhikkhu kÈlakato, idaÑ
tassa ticÊvaraÒca patto ca, saÑgho imaÑ ticÊvaraÒca pattaÒca
gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ deti, yassÈyasmato khamati imassa tÊcÊvarassa ca
pattassa ca gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati,
so bhÈseyya.
DinnaÑ idaÑ saÑghena ticÊvaraÒca patto ca gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ,
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti2–
EvaÑ kammavÈcaÑ vÈ sÈvetvÈ gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ pattacÊvaraÑ datvÈ
sesaÑ lahuparikkhÈraÑ sammukhÊbh|tena saÑghena bhÈjetvÈ gahetabbaÑ.
208. GilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ lÈbhe pana ayaÑ vinicchayo–sace sakale
bhikkhusaÑghe upaÔÔhahante kÈlaÑ karoti, sabbepi sÈmikÈ. Atha ekaccehi
vÈre kate ekaccehi akateyeva kÈlaÑ karoti, tatra ekacce ÈcariyÈ vadanti
“sabbepi attano vÈre sammatte kareyyuÑ, tasmÈ sabbepi sÈmino”ti. Ekacce
vadanti “yehi jaggito, te eva labhanti, itare na labhantÊ”ti. SÈmaÓerepi
kÈlakate sace cÊvaraÑ atthi, gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑ dÈtabbaÑ. No ce atthi, yaÑ
atthi, taÑ dÈtabbaÑ. AÒÒasmiÑ parikkhÈre sati cÊvarabhÈgaÑ katvÈ
dÈtabbaÑ. Bhikkhu ca sÈmaÓero ca sace samaÑ upaÔÔhahiÑsu, samako
bhÈgo dÈtabbo. Atha sÈmaÓerova upaÔÔhahati, bhikkhussa
saÑvidahanamattameva hoti, sÈmaÓerassa jeÔÔhakoÔÔhÈso dÈtabbo3. Sace
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sÈmaÓero bhikkhunÈ ÈnÊta-udakena yÈguÑ pacitvÈ paÔiggahÈpanamattameva
karoti, bhikkhu upaÔÔhahati, bhikkhussa jeÔÔhabhÈgo dÈtabbo. Bah| bhikkh|
sabbe samaggÈ hutvÈ upaÔÔhahanti, sabbesaÑ samako bhÈgo dÈtabbo. Yo
panettha visesena upaÔÔhahati, tassa viseso kÈtabbo.
Yena pana ekadivasampi gilÈnupaÔÔhÈkavasena yÈgubhattaÑ vÈ pacitvÈ
dinnaÑ, nhÈnaÑ vÈ paÔiyÈditaÑ, sopi gilÈnupaÔÔhÈkova. Yo pana samÊpaÑ
anÈgantvÈ bhesajjataÓÉulÈdÊni peseti, ayaÑ gilÈnupaÔÔhÈko na hoti. Yo
pariyesitvÈ gÈhetvÈ Ègacchati, ayaÑ gilÈnupaÔÔhÈkova. Eko vattasÊsena
jaggati, eko paccÈsÈya1, matakÈle ubhopi paccÈsÊsanti, ubhinnampi
dÈtabbaÑ. Eko upaÔÔhahitvÈ gilÈnassa vÈ kammena attano vÈ kammena
katthaci gato “puna ÈgantvÈ jaggissÈmÊ”ti, etassapi dÈtabbaÑ. Eko ciraÑ
upaÔÔhahitvÈ “idÈni na sakkomÊ”ti dhuraÑ nikkhipitvÈ gacchati, sacepi taÑ
divasameva gilÈno kÈlaÑ karoti, upaÔÔhÈkabhÈgo na dÈtabbo.
GilÈnupaÔÔhÈko nÈma gihÊ vÈ hotu pabbajito vÈ antamaso mÈtugÈmopi,
sabbe bhÈgaÑ labhanti. Sace tassa bhikkhuno pattacÊvaramattameva hoti,
aÒÒaÑ natthi, sabbaÑ gilÈnupaÔÔhÈkÈnaÑyeva dÈtabbaÑ. Sacepi sahassaÑ
agghati, aÒÒaÑ pana bahumpi parikkhÈraÑ te na labhanti, saÑghasseva
hoti. AvasesaÑ bhaÓÉaÑ bahu ceva mahagghaÒca, ticÊvaraÑ apagghaÑ, tato
gahetvÈ ticÊvaraparikkhÈro dÈtabbo, sabbaÒcetaÑ saÑghikatova labbhati.
Sace pana so jÊvamÈnoyeva sabbaÑ attano parikkhÈraÑ nissajjitvÈ kassaci
adÈsi, koci vÈ2 vissÈsaÑ aggahesi, yassa dinnaÑ, yena ca gahitaÑ, tasseva
hoti, tassa ruciyÈ eva gilÈnupaÔÔhÈkÈ labhanti. AÒÒesaÑ adatvÈ d|re
ÔhapitaparikkhÈrÈpi tattha tattha saÑghasseva honti. DvinnaÑ santakaÑ hoti
avibhattaÑ, ekasmiÑ kÈlakate itaro sÈmÊ. Bah|nampi santake eseva nayo.
Sabbesu matesu saÑghikaÑ hoti. Sacepi avibhajitvÈ saddhivihÈrikÈdÊnaÑ
denti, adinnameva hoti, vibhajitvÈ dinnaÑ pana sudinnaÑ. TaÑ tesu
matesupi saddhivihÈrikÈdÊnaÑyeva hoti, na saÑghassa.
______________________________________________________________
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Sace vassaÑvuÔÔho bhikkhu anuppanne vÈ uppanne vÈ cÊvare abhÈjite
vÈ pakkamati, ummattako khittacitto vedanÈÔÔo ukkhittako vÈ hoti, sante
patir|pe gÈhake bhÈgo dÈtabbo. Sace pana vibbhamati vÈ kÈlaÑ vÈ karoti
sÈmaÓero vÈ paÔijÈnÈti, sikkhaÑ paccakkhÈtako, antimavatthuÑ
ajjhÈpannako, paÓÉako, theyyasaÑvÈsako, titthiyapakkantako,
tiracchÈnagato, mÈtughÈtako, pitughÈtako, arahantaghÈtako,
bhikkhunÊd|sako, saÑghabhedako, lohituppÈdako, ubhatobyaÒjanako vÈ
paÔijÈnÈti, saÑgho sÈmÊ, bhÈgo na dÈtabbo.
Sace vassaÑvuÔÔhÈnaÑ bhikkh|naÑ anuppanne cÊvare saÑgho bhijjati,
Kosambakabhikkh| viya dve koÔÔhÈsÈ honti, tattha manussÈ ekasmiÑ
pakkhe dakkhiÓodakaÒca gandhÈdÊni ca denti, ekasmiÑ cÊvarÈni denti
“saÑghassa demÈ”ti, yattha vÈ udakaÑ dinnaÑ, yasmiÑyeva pakkhe
cÊvarÈni denti “saÑghassa demÈ”ti, saÑghasseva tÈni cÊvarÈni, dvinnampi
koÔÔhÈsÈnaÑ pÈpuÓanti, ghaÓÔiÑ paharitvÈ dvÊhipi pakkhehi ekato
bhÈjetabbÈni. Sace pana manussÈ ekasmiÑ pakkhe dakkhiÓodakaÑ
gandhÈdÊni ca denti, ekasmiÑ pakkhe cÊvarÈni denti “pakkhassa demÈ”ti,
pakkhasseva tÈni cÊvarÈni. EvaÒhi dinne yassa koÔÔhÈsassa udakaÑ dinnaÑ,
tassa udakameva hoti. Yassa cÊvaraÑ dinnaÑ, tasseva cÊvaraÑ. YasmiÑ
padese dakkhiÓodakaÑ pamÈÓaÑ hoti, tattha eko pakkho dakkhiÓodakassa
laddhattÈ cÊvarÈni labhati, eko cÊvarÈnameva laddhattÈti ubhohi ekato hutvÈ
yathÈvuÉÉhaÑ bhÈjetabbaÑ. “IdaÑ kira parasamudde lakkhaÓan”ti MahÈaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. Sace yasmiÑ pakkhe udakaÑ dinnaÑ, tasmiÑyeva
pakkhe cÊvarÈni denti “pakkhassa demÈ”ti, pakkhasseva tÈni cÊvarÈni, itaro
pakkho anissaroyeva. Sace pana vassaÑvuÔÔhÈnaÑ bhikkh|naÑ uppanne
cÊvare abhÈjite saÑgho bhijjati, sabbesaÑ samakaÑ bhÈjetabbaÑ.
Sace sambahulesu bhikkh|su addhÈnamaggappaÔipannesu keci bhikkh|
paÑsuk|latthÈya susÈnaÑ okkamanti, keci anÈgamentÈ pakkamanti,
anÈgamentÈnaÑ na akÈmÈ bhÈgo dÈtabbo, ÈgamentÈnaÑ pana akÈmÈpi
dÈtabbo bhÈgo. Yadi pana manussÈ “idhÈgatÈ eva gaÓhant|”ti denti,
saÒÒÈÓaÑ vÈ katvÈ gacchanti “sampattÈ gaÓhant|”ti, sampattÈnaÑ
sabbesampi
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pÈpuÓÈti. Sace chaÉÉetvÈ gatÈ, yena gahitaÑ, so eva sÈmÊ. Sace keci
bhikkh| paÔhamaÑ susÈnaÑ okkamanti, keci pacchÈ, tattha paÔhamaÑ
okkantÈ paÑsuk|laÑ labhanti, pacchÈ okkantÈ na labhanti. “AnujÈnÈmi
bhikkhave pacchÈ okkantÈnaÑ na akÈmÈ bhÈgaÑ dÈtun”ti1 vacanato pacchÈ
okkantÈnaÑ akÈmÈ bhÈgo na dÈtabbo. Sace pana sabbepi samaÑ okkantÈ,
keci labhanti, keci na labhanti. “AnujÈnÈmi bhikkhave sadisÈnaÑ
okkantÈnaÑ akÈmÈpi bhÈgaÑ dÈtu”1 nti vacanato samaÑ okkantÈnaÑ
akÈmÈpi bhÈgo dÈtabbo. Sace pana “laddhaÑ paÑsuk|laÑ sabbe bhÈjetvÈ
gaÓhissÈmÈ”ti bahimeva katikaÑ katvÈ susÈnaÑ okkantÈ keci labhanti, keci
na labhanti, “anujÈnÈmi bhikkhave katikaÑ katvÈ okkantÈnaÑ akÈmÈ
bhÈgaÑ dÈtun”ti1 vacanato katikaÑ katvÈ okkantÈnampi akÈmÈ bhÈgo
dÈtabbo. AyaÑ tÈva cÊvarabhÈjanÊyakathÈ.
209. PiÓÉapÈtabhÈjane pana “anujÈnÈmi bhikkhave saÑghabhattaÑ
uddesabhattaÑ nimantanaÑ salÈkabhattaÑ pakkhikaÑ uposathikaÑ
pÈÔipadikan”ti2 evaÑ anuÒÒÈtesu saÑghabhattÈdÊsu ayaÑ vinicchayo3–
SaÑghabhattaÑ nÈma sakalassa saÑghassa dÈtabbaÑ bhattaÑ. TasmÈ
saÑghabhatte ÔhitikÈ nÈma natthi, tatoyeva ca “amhÈkaÑ ajja dasa dvÈdasa
divasÈ bhuÒjantÈnaÑ, idÈni aÒÒato bhikkh| ÈnethÈ”ti na evaÑ tattha
vattabbaÑ, “purimadivasesu amhehi na laddhaÑ, idÈni taÑ amhÈkaÑ
gÈhethÈ”ti evampi vattuÑ na labhati. TaÒhi ÈgatÈgatÈnaÑ pÈpuÓÈtiyeva.
UddesabhattÈdÊsu pana ayaÑ nayo–raÒÒÈ vÈ rÈjamahÈmattena vÈ
“saÑghato uddisitvÈ ettake bhikkh| ÈnethÈ”ti pahite kÈlaÑ ghosetvÈ ÔhitikÈ
pucchitabbÈ. Sace atthi, tato paÔÔhÈya gÈhetabbaÑ. No ce, therÈsanato
paÔÔhÈya gÈhetabbaÑ. Uddesakena piÓÉapÈtikÈnampi na atikkÈmetabbaÑ. Te
pana dhuta~gaÑ rakkhantÈ sayameva atikkamissanti. EvaÑ gÈhiyamÈne
alasajÈtikÈ mahÈtherÈ pacchÈ Ègacchanti, “bhante vÊsativassÈnaÑ gÈhÊyati,
tumhÈkaÑ ÔhitikÈ atikkantÈ”ti na vattabbÈ, ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ tesaÑ gÈhetvÈ
pacchÈ ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ.
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“AsukavihÈre bahu uddesabhattaÑ uppannan”ti sutvÈ
yojanantarikavihÈratopi bhikkh| Ègacchanti, sampattasampattÈnaÑ
ÔhitaÔÔhÈnato paÔÔhÈya gÈhetabbaÑ, asampattÈnampi upacÈrasÊmaÑ
paviÔÔhÈnaÑ antevÈsikÈdÊsu gaÓhantesu gÈhetabbameva. “Bahi
upacÈrasÊmÈyaÑ ÔhitÈnaÑ gÈhethÈ”ti vadanti, na gÈhetabbaÑ. Sace
upacÈrasÊmaÑ okkantehi ekÈbaddhÈ hutvÈ attano vihÈradvÈre vÈ
antovihÈreyeva vÈ honti, parisavasena vaÉÉhitÈ nÈma sÊmÈ hoti, tasmÈ
gÈhetabbaÑ. SaÑghanavakassa dinnepi pacchÈ ÈgatÈnaÑ gÈhetabbameva.
DutiyabhÈge pana therÈsanaÑ ÈruÄhe puna ÈgatÈnaÑ paÔhamabhÈgo na
pÈpuÓÈti, dutiyabhÈgato vassaggena gÈhetabbaÑ.
EkasmiÑ vihÈre ekaÑ bhattuddesaÔÔhÈnaÑ paricchinditvÈ
gÈvutappamÈÓÈyapi upacÈrasÊmÈya yattha katthaci ÈrocitaÑ1 uddesabhattaÑ
tasmiÑyeva bhattuddesaÔÔhÈne gÈhetabbaÑ. Eko ekassa bhikkhuno pahiÓati
“sve saÑghato uddisitvÈ dasa bhikkh| pahiÓathÈ”ti, tena so attho
bhattuddesakassa Èrocetabbo. Sace taÑ divasaÑ pamussati, dutiyadivase
pÈtova Èrocetabbo, atha pamussitvÈva piÓÉÈya pavisanto sarati, yÈva
upacÈrasÊmaÑ nÈtikkamati, tÈva yÈ bhojanasÈlÈya pakatiÔhitikÈ, tassÈyeva
vasena gÈhetabbaÑ. Sacepi upacÈrasÊmaÑ atikkanto, bhikkh| ca
upacÈrasÊmaÔÔhakehi ekÈbaddhÈ honti, aÒÒamaÒÒaÑ dvÈdasahatthantaraÑ
avijahitvÈ gacchanti, pakatiÔhitikÈya vasena gÈhetabbaÑ. Bhikkh|naÑ pana
tÈdise ekÈbaddhe asati bahi-upacÈrasÊmÈya yasmiÑ ÔhÈne sarati, tattha
navaÑ ÔhitikaÑ katvÈ gÈhetabbaÑ. AntogÈme ÈsanasÈlÈya sarantena
ÈsanasÈlÈya ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. Yattha katthaci saritvÈ gÈhetabbameva,
agÈhetuÑ na vaÔÔati. Na hi etaÑ dutiyadivase labbhatÊti.
Sace sakavihÈrato aÒÒaÑ vihÈraÑ gacchante bhikkh| disvÈ koci
uddesabhattaÑ uddisÈpeti, yÈva anto-upacÈre vÈ upacÈrasÊmaÔÔhakehi
saddhiÑ vuttanayena ekÈbaddhÈ vÈ honti, tÈva sakavihÈre ÔhitikÈvasena
gÈhetabbaÑ. Bahi-upacÈre ÔhitÈnaÑ dinnaÑ pana “saÑghato bhante
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ettake nÈma bhikkh| uddisathÈ”ti vutte sampattasampattÈnaÑ gÈhetabbaÑ.
Tattha dvÈdasahatthantaraÑ avijahitvÈ ekÈbaddhanayena d|re ÔhitÈpi
sampattÈyevÈti veditabbÈ. Sace yaÑ vihÈraÑ gacchanti, tattha paviÔÔhÈnaÑ
Èrocenti, tassa vihÈrassa ÔhitikÈvasena gÈhetabbaÑ. Sacepi gÈmadvÈre vÈ
vÊthiyaÑ vÈ catukke vÈ antaraghare vÈ bhikkh| disvÈ koci saÑghuddesaÑ
Èroceti, tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne anto-upacÈragatÈnaÑ gÈhetabbaÑ.
Ghar|pacÈro cettha ekagharaÑ ek|pacÈraÑ, ekagharaÑ nÈnupacÈraÑ,
nÈnÈgharaÑ ek|pacÈraÑ, nÈnÈgharaÑ nÈn|pacÈranti imesaÑ vasena
veditabbo. Tattha yaÑ ekakulassa gharaÑ ekavaÄaÒjaÑ hoti, taÑ
suppapÈtaparicchedassa anto ek|pacÈraÑ nÈma, tatthuppanno uddesalÈbho
ekasmiÑ upacÈre bhikkhÈcÈravattenapi ÔhitÈnaÑ sabbesaÑ pÈpuÓÈti. EtaÑ
ekagharaÑ ek|pacÈraÑ nÈma. YaÑ pana ekagharaÑ dvinnaÑ bhariyÈnaÑ
sukhavihÈratthÈya majjhe bhittiÑ uÔÔhapetvÈ nÈnÈdvÈravaÄaÒjaÑ kataÑ,
tatthuppanno uddesalÈbho bhitti-antarikassa na pÈpuÓÈti, tasmiÑ tasmiÑ
ÔhÈne nisinnasseva pÈpuÓÈti. EtaÑ ekagharaÑ nÈn|pacÈraÑ nÈma. YasmiÑ
pana ghare bah| bhikkh| nimantetvÈ antogehato paÔÔhÈya ekÈbaddhe katvÈ
paÔivissakagharÈnipi p|retvÈ nisÊdÈpenti, tattha uppanno uddesalÈbho
sabbesaÑ pÈpuÓÈti. Yampi nÈnÈkulassa nivesanaÑ majjhe bhittiÑ akatvÈ
ekadvÈreneva vaÄaÒjanti, tatrÈpi eseva nayo. EtaÑ nÈnÈgharaÑ ek|pacÈraÑ
nÈma. Yo pana nÈnÈnivesanesu nisinnÈnaÑ bhikkh|naÑ uddesalÈbho
uppajjati, kiÒcÈpi bhitticchiddena bhikkh| dissanti, tasmiÑ tasmiÑ nivesane
nisinnÈnaÑyeva pÈpuÓÈti. EtaÑ nÈnÈgharaÑ nÈn|pacÈraÑ nÈma.
Yo pana gÈmadvÈravÊthicatukkesu aÒÒatarasmiÑ ÔhÈne uddesabhattaÑ
labhitvÈ aÒÒasmiÑ bhikkhusmiÑ asati attanova pÈpuÓÈpetvÈ dutiyadivasepi
tasmiÑyeva ÔhÈne aÒÒaÑ labhati, tena yaÑ aÒÒaÑ navakaÑ vÈ vuÉÉhaÑ vÈ
bhikkhuÑ passati, tassa gÈhetabbaÑ. Sace koci natthi, attanova pÈpetvÈ
bhuÒjitabbaÑ. Sace ÈsanasÈlÈya nisÊditvÈ kÈlaÑ paÔimÈnentesu bhikkh|su
koci ÈgantvÈ “saÑghuddesapattaÑ detha, uddesapattaÑ detha, saÑghato
uddisitvÈ pattaÑ detha, saÑghikaÑ pattaÑ dethÈ”ti vÈ vadati, uddesapattaÑ
ÔhitikÈya gÈhetvÈ dÈtabbaÑ. “SaÑghuddesabhikkhuÑ detha, saÑghato
uddisitvÈ bhikkhuÑ detha, saÑghikaÑ bhikkhuÑ dethÈ”ti vuttepi eseva
nayo.
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Uddesako panettha pesalo lajjÊ medhÈvÊ icchitabbo, tena tikkhattuÑ
ÔhitikaÑ pucchitvÈ sace koci ÔhitikaÑ jÈnanto natthi, therÈsanato1
gÈhetabbaÑ. Sace pana “ahaÑ jÈnÈmi, dasavassena laddhan”ti koci bhaÓati,
“atthÈvuso dasavassÈ bhikkh|”ti pucchitabbaÑ. Sace tassa sutvÈva
“dasavassamha dasavassamhÈ”ti bah| Ègacchanti, “tuyhaÑ pÈpuÓÈti,
tuyhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti avatvÈ “sabbe appasaddÈ hothÈ”ti vatvÈ paÔipÈÔiyÈ
ÔhapetabbÈ, ÔhapetvÈ “kati bhikkh| icchathÈ”ti upÈsako pucchitabbo, “ettake
nÈma bhante”ti vutte “tuyhaÑ pÈpuÓÈti, tuyhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti avatvÈ
sabbanavakassa vassaggaÒca utu ca divasabhÈgo ca chÈyÈ ca pucchitabbÈ.
Sace chÈyÈyapi pucchiyamÈnÈya aÒÒo vuÉÉhataro Ègacchati, tassa
dÈtabbaÑ. Atha chÈyaÑ pucchitvÈ “tuyhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti vutte vuÉÉhataro
Ègacchati, na labhati. KathÈpapaÒcena hi nisinnassapi niddÈyantassapi
gÈhitaÑ suggÈhitaÑ, atikkantaÑ su-atikkantaÑ. BhÈjanÊyabhaÓÉaÒhi
nÈmetaÑ sampattasseva pÈpuÓÈti, tattha sampattabhÈvo upacÈrena
paricchinditabbo. ŒsanasÈlÈya ca antoparikkhepo upacÈro, tasmiÑ Ôhitassa
lÈbho pÈpuÓÈti.
Koci ÈsanasÈlato aÔÔha uddesapatte ÈharÈpetvÈ satta patte
paÓÊtabhojanÈnaÑ, ekaÑ udakassa p|retvÈ ÈsanasÈlaÑ pahiÓati, gahetvÈ
ÈgatÈ kiÒci avatvÈ bhikkh|naÑ hatthesu patiÔÔhapetvÈ pakkamanti, yena yaÑ
laddhaÑ, tasseva taÑ hoti. Yena pana udakaÑ laddhaÑ, tassa atikkantampi
ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ uddesabhattaÑ gÈhetabbaÑ, taÒca l|khaÑ vÈ
labhatu paÓÊtaÑ vÈ ticÊvaraparivÈraÑ vÈ, tasseva taÑ hoti. ¢diso hissa
puÒÒaviseso, udakaÑ pana yasmÈ ÈmisaÑ na hoti, tasmÈ aÒÒaÑ
uddesabhattaÑ labhati. Sace pana te gahetvÈ ÈgatÈ “idaÑ kira bhante
sabbaÑ bhÈjetvÈ bhuÒjathÈ”ti vatvÈ gacchanti, sabbehi bhÈjetvÈ bhuÒjitvÈ
udakaÑ pÈtabbaÑ. “SaÑghato uddisitvÈ aÔÔha mahÈthere detha, majjhime
detha, nÈvake detha, paripuÓÓavasse sÈmaÓere detha, majjhimabhÈÓakÈdayo
detha, mayhaÑ ÒÈtibhikkh| dethÈ”ti vadantassa pana “upÈsaka tvaÑ evaÑ
vadasi, ÔhitikÈya pana tesaÑ na pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ ÔhitikÈvaseneva dÈtabbÈ.
DaharasÈmaÓerehi pana uddesabhattesu laddhesu sace dÈyakÈnaÑ
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ghare ma~galaÑ hoti, “tumhÈkaÑ ÈcariyupajjhÈye pesethÈ”ti vattabbaÑ.
YasmiÑ pana uddesabhatte paÔhamabhÈgo sÈmaÓerÈnaÑ pÈpuÓÈti,
anubhÈgo mahÈtherÈnaÑ, na tattha sÈmaÓerÈ “mayaÑ paÔhamabhÈvaÑ
labhimhÈ”ti purato gantuÑ labhanti, yathÈpaÔipÈÔiyÈ eva gantabbaÑ.
“SaÑghato uddisitvÈ tumhe ethÈ”ti vutte “mayhaÑ aÒÒadÈpi jÈnissasi,
ÔhitikÈ pana evaÑ gacchatÊ”ti ÔhitikÈvaseneva gÈhetabbaÑ. Atha
“saÑghuddesapattaÑ dethÈ”ti vatvÈ aggÈhiteyeva patte yassa kassaci pattaÑ
gahetvÈ p|retvÈ Èharati, ÈhaÔampi ÔhitikÈya eva gÈhetabbaÑ.
Eko “saÑghuddesapattaÑ ÈharÈ”ti pesito “bhante ekaÑ pattaÑ detha,
nimantanabhattaÑ ÈharissÈmÊ”ti vadati, so ce “uddesabhattagharato ayaÑ
Ègato”ti ÒatvÈ bhikkh|hi “nanu tvaÑ asukagharato Ègato”ti vutto “Èma
bhante na nimantanabhattaÑ, uddesabhattan”ti bhaÓati, ÔhitikÈya
gÈhetabbaÑ. Yo pana “ekaÑ pattaÑ ÈharÈ”ti vutte “kinti vatvÈ ÈharÈmÊ”ti
vatvÈ “yathÈ te ruccatÊ”ti vutto Ègacchati, ayaÑ vissaÔÔhad|to nÈma.
UddesapattaÑ vÈ paÔipÈÔipattaÑ vÈ puggalikapattaÑ vÈ yaÑ icchati, taÑ
etassa dÈtabbaÑ. Eko bÈlo abyatto “uddesapattaÑ ÈharÈ”ti pesito vattuÑ na
jÈnÈti, tuÓhÊbh|to tiÔÔhati, so “kassa santikaÑ ÈgatosÊ”ti vÈ “kassa pattaÑ
harissasÊ”ti vÈ na vattabbo. EvaÒhi vutto pucchÈsabhÈgena “tumhÈkaÑ
santikaÑ ÈgatomhÊ”ti vÈ “tumhÈkaÑ pattaÑ harissÈmÊ”ti vÈ vadeyya. Tato
taÑ bhikkhuÑ aÒÒe bhikkh| jigucchantÈ na olokeyyuÑ, “kuhiÑ gacchasi,
kiÑ karonto ÈhiÓÉasÊ”ti pana vattabbo. Tassa “uddesapattatthÈya
ÈgatomhÊ”ti vadantassa gÈhetvÈ patto dÈtabbo.
EkÈ k|ÔaÔÔhitikÈ nÈma hoti. RaÒÒo vÈ rÈjamahÈmattassa vÈ gehe
atipaÓÊtÈni aÔÔha uddesabhattÈni niccaÑ dÊyanti, tÈni ekacÈrikabhattÈni katvÈ
bhikkh| visuÑ ÔhitikÈya paribhuÒjanti. Ekacce bhikkh| “sve dÈni amhÈkaÑ
pÈpuÓissantÊ”ti attano ÔhitikaÑ sallakkhetvÈ gatÈ. Tesu anÈgatesuyeva aÒÒe
ÈgantukÈ bhikkh| ÈgantvÈ ÈsanasÈlÈya nisÊdanti. Ta~khaÓaÒÒeva rÈjapurisÈ
ÈgantvÈ “paÓÊtabhattapatte dethÈ”ti vadanti, ÈgantukÈ ÔhitikaÑ ajÈnantÈ
gÈhenti, ta~khaÓaÒÒeva ca ÔhitikaÑ jÈnanakabhikkh| ÈgantvÈ “kiÑ
gÈhethÈ”ti
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vadanti. RÈjagehe paÓÊtabhattanti. Kativassato paÔÔhÈyÈti. Ettakavassato
nÈmÈti. “MÈ gÈhethÈ”ti nivÈretvÈ ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. GÈhite1 Ègatehipi,
pattadÈnakÈle Ègatehipi, dinnakÈle Ègatehipi, rÈjagehato patte p|retvÈ
ÈhaÔakÈle Ègatehipi, rÈjÈ “ajja bhikkh|yeva Ègacchant|”ti pesetvÈ
bhikkh|naÑyeva hatthe piÓÉapÈtaÑ deti, evaÑ dinnaÑ piÓÉapÈtaÑ gahetvÈ
ÈgatakÈle Ègatehipi ÔhitikaÑ jÈnanakabhikkh|hi “mÈ bhuÒjitthÈ”ti vÈretvÈ
ÔhitikÈyameva gÈhetabbaÑ.
Atha ne rÈjÈ bhojetvÈ pattepi nesaÑ p|retvÈ deti, yaÑ ÈhaÔaÑ, taÑ
ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. Sace pana “mÈ tucchahatthÈ gacchant|”ti thokameva
pattesu pakkhittaÑ hoti, taÑ na gÈhetabbaÑ. “Atha bhuÒjitvÈ tucchapattÈva
Ègacchanti, yaÑ tehi bhuttaÑ, taÑ nesaÑ gÊvÈ hotÊ”ti MahÈsumatthero Èha.
MahÈpadumatthero panÈha “gÊvÈkiccaÑ ettha natthi, ÔhitikaÑ pana
ajÈnantehi yÈva jÈnanakÈ Ègacchanti, tÈva nisÊditabbaÑ siyÈ, evaÑ santepi
bhikkh|hi bhuttaÑ subhuttaÑ, idÈni pattaÔÔhÈnena gÈhetabban”ti.
Eko ticÊvaraparivÈro satagghanako piÓÉapÈto avassikassa bhikkhuno
patto, vihÈre ca “evar|po piÓÉapÈto avassikassa patto”ti likhitvÈ ÔhapesuÑ.
Atha saÔÔhivassaccayena aÒÒo tathÈr|po piÓÉapÈto uppanno, ayaÑ kiÑ
avassikaÔhitikÈya gÈhetabbo, udÈhu saÔÔhivassaÔhitikÈyÈti?
SaÔÔhivassaÔhitikÈyÈti vuttaÑ. AyaÒhi bhikkhuÔhitikaÑ gahetvÈyeva
vaÉÉhitoti. Eko uddesabhattaÑ bhuÒjitvÈ sÈmaÓero jÈto, puna taÑ bhattaÑ
sÈmaÓeraÔhitikÈya pattaÑ gaÓhituÑ labhati. AyaÑ kira antarÈbhaÔÔhako
nÈma. Yo pana paripuÓÓavasso sÈmaÓero “sve uddesabhattaÑ labhissatÊ”ti
ajjeva upasampajjati, atikkantÈ tassa ÔhitikÈ. Ekassa bhikkhuno
uddesabhattaÑ pattaÑ, patto cassa na tuccho hoti, so aÒÒassa samÊpe
nisinnassa pattaÑ dÈpeti, taÑ ce theyyÈya haranti, gÊvÈ hoti. Sace pana so
bhikkhu “mayhaÑ pattaÑ dammÊ”ti sayameva deti, assa gÊvÈ na hoti. AthÈpi
tena bhattena anatthiko hutvÈ “alaÑ mayhaÑ,
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tavetaÑ bhattaÑ dammi, pattaÑ pesetvÈ ÈharÈpehÊ”ti aÒÒaÑ vadati, yaÑ
tato ÈharÊyati, sabbaÑ pattasÈmikassa hoti. PattaÑ ce theyyÈya haranti,
suhaÔo, bhattassa dinnattÈ gÊvÈ na hoti.
VihÈre dasa bhikkh| honti, tesu nava piÓÉapÈtikÈ, eko sÈdiyanako,
“dasa uddesapatte dethÈ”ti vutte piÓÉapÈtikÈ gahetuÑ na icchanti. Itaro
bhikkhu “sabbÈni mayhaÑ pÈpuÓantÊ”ti gaÓhÈti, ÔhitikÈ na hoti. EkekaÑ ce
pÈpetvÈ gaÓhÈti, ÔhitikÈ tiÔÔhati. EvaÑ gÈhetvÈ dasahipi pattehi ÈharÈpetvÈ
“bhante mayhaÑ sa~gahaÑ karothÈ”ti nava patte piÓÉapÈtikÈnaÑ deti,
bhikkhudattiyaÑ nÈmetaÑ, gahetuÑ vaÔÔati. Sace so upÈsako “bhante
gharaÑ Ègantabban”ti vadati, so ca bhikkhu te bhikkh| “etha bhante,
mayhaÑ sahÈyÈ hothÈ”ti tassa gharaÑ gacchati, yaÑ tattha labhati, sabbaÑ
tasseva hoti, itare tena dinnaÑ labhanti. Atha nesaÑ ghareyeva nisÊdÈpetvÈ
dakkhiÓodakaÑ datvÈ yÈgukhajjakÈdÊni denti “bhante yaÑ manussÈ denti,
taÑ gaÓhathÈ”ti, tassa bhikkhuno vacaneneva itaresaÑ vaÔÔati. BhuttÈvÊnaÑ
patte p|retvÈ gaÓhitvÈ gamanatthÈya denti, sabbaÑ tasseva bhikkhuno hoti,
tena dinnaÑ itaresaÑ vaÔÔati. Yadi pana te vihÈreva tena bhikkhunÈ “bhante
mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhatha, manussÈnaÑ vacanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vuttÈ
gacchanti, tattha yaÑ bhuÒjanti ceva nÊharanti ca, sabbaÑ taÑ tesaÑyeva
santakaÑ. AthÈpi “mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti avuttÈ “manussÈnaÑ
vacanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti gacchanti, tatra ce ekassa madhurena sarena
anumodanaÑ karontassa sutvÈ therÈnaÒca upasame pasÊditvÈ bahuÑ
samaÓaparikkhÈraÑ denti, ayaÑ theresu pasÈdena uppanno akatabhÈgo1
nÈma, tasmÈ sabbesaÑ pÈpuÓÈti.
Eko saÑghato uddisÈpetvÈ ÔhitikÈya gÈhitapattaÑ haritvÈ paÓÊtassa
khÈdanÊyabhojanÊyassa p|retvÈ ÈharitvÈ “imaÑ bhante sabbo saÑgho
paribhuÒjat|”ti deti, sabbehi bhÈjetvÈ paribhuÒjitabbaÑ. PattasÈmikassa
pana atikkantampi ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ uddesabhattaÑ dÈtabbaÑ. Atha
paÔhamaÑyeva “sabbaÑ saÑghikapattaÑ dethÈ”ti vadati, ekassa
lajjibhikkhuno santako patto dÈtabbo. ŒharitvÈ ca “sabbo
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saÑgho paribhuÒjat|”ti vutte bhÈjetvÈ paribhuÒjitabbaÑ. Eko pÈtiyÈ
bhattaÑ ÈharitvÈ “saÑghuddesaÑ dammÊ”ti vadati, ekekaÑ ÈlopaÑ adatvÈ
ÔhitikÈya ekassa yÈpanamattaÑ katvÈ dÈtabbaÑ. Atha so bhattaÑ ÈharitvÈ
kiÒci vattuÑ ajÈnanto tuÓhÊbh|to acchati, “kassa te ÈnÊtaÑ, kassa
dÈtukÈmosÊ”ti na vattabbaÑ. PucchÈsabhÈgena hi “tumhÈkaÑ ÈnÊtaÑ,
tumhÈkaÑ dÈtukÈmomhÊ”ti vadeyya, tato taÑ bhikkhuÑ aÒÒe bhikkh|
jigucchantÈ gÊvaÑ parivattetvÈ oloketabbampi na maÒÒeyyuÑ. Sace pana
“kuhiÑ yÈsi, kiÑ karonto ÈhiÓÉasÊ”ti vutte “uddesabhattaÑ gahetvÈ
ÈgatomhÊ”ti vadati, ekena lajjibhikkhunÈ ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. Sace
ÈbhataÑ bahu hoti, sabbesaÑ pahoti, ÔhitikÈkiccaÑ natthi. TherÈsanato
paÔÔhÈya pattaÑ p|retvÈ dÈtabbaÑ.
“SaÑghuddesapattaÑ dethÈ”ti vutte “kiÑ ÈharissasÊ”ti1 avatvÈ
pakatiÔhitikÈya eva gÈhetabbaÑ. Yo pana pÈyÈso vÈ rasapiÓÉapÈto vÈ
niccaÑ labbhati2, evar|pÈnaÑ paÓÊtabhojanÈnaÑ ÈveÓikÈ ÔhitikÈ kÈtabbÈ,
tathÈ saparivÈrÈya yÈguyÈ mahagghÈnaÑ phalÈnaÑ paÓÊtÈnaÒca
khajjakÈnaÑ. PakatibhattayÈguphalakhajjakÈnaÑ ekÈva ÔhitikÈ kÈtabbÈ.
“SappiÑ ÈharissÈmÊ”ti vutte sabbasappÊnaÑ ekÈva ÔhitikÈ vaÔÔati, tathÈ
sabbatelÈnaÑ. “MadhuÑ ÈharissÈmÊ”ti vutte pana madhuno ekÈva ÔhitikÈ
vaÔÔati, tathÈ phÈÓitassa laÔÔhimadhukÈdÊni bhesajjÈnaÑ. Sace pana
gandhamÈlaÑ saÑghuddesaÑ denti, piÓÉapÈtikassa vaÔÔati, na vaÔÔatÊti?
Œmisasseva paÔikkhittattÈ vaÔÔati. “SaÑghaÑ uddissa dinnattÈ pana na
gahetabban”ti vadanti.
UddesabhattakathÈ niÔÔhitÈ.
210. NimantanaÑ puggalikaÑ ce, sayameva issaro. SaÑghikaÑ pana
uddesabhatte vuttanayeneva gÈhetabbaÑ. Sace panettha d|to byatto hoti,
“bhante rÈjagehe bhikkhusaÑghassa bhattaÑ gaÓhathÈ”ti avatvÈ “bhikkhaÑ
gaÓhathÈ”ti vadati, piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. Atha d|to abyatto “bhattaÑ
gaÓhathÈ”ti vadati, bhattuddesako byatto “bhattan”ti avatvÈ
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“bhante tumhe yÈtha, tumhe yÈthÈ”ti vadati, evampi piÓÉapÈtikÈnampi
vaÔÔati, “tumhÈkaÑ bhante paÔipÈÔiyÈ bhattaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti vutte pana na
vaÔÔati. Sace nimantituÑ Ègatamanusso ÈsanasÈlaÑ pavisitvÈ “aÔÔha bhikkh|
dethÈ”ti vÈ “aÔÔha patte dethÈ”ti vÈ vadati, evampi piÓÉapÈtikÈnaÑ vaÔÔati,
“tumhe ca tumhe ca gacchathÈ”ti vattabbaÑ. Sace “aÔÔha bhikkh| detha,
bhattaÑ gaÓhatha, aÔÔha patte detha, bhattaÑ gaÓhathÈ”ti vÈ vadati,
paÔipÈÔiyÈ gÈhetabbaÑ. GÈhentena pana vicchinditvÈ “bhattan”ti avadantena
“tumhe ca tumhe ca gacchathÈ”ti vutte piÓÉapÈtikÈnaÑ vaÔÔati. “Bhante
tumhÈkaÑ pattaÑ detha, tumhe ethÈ”ti vutte pana “sÈdhu upÈsakÈ”ti
gantabbaÑ1. “SaÑghato uddisitvÈ tumhe ethÈ”ti vuttepi ÔhitikÈya2
gÈhetabbaÑ.
Nimantanabhattagharato pana pattatthÈya Ègatassa uddesabhatte
vuttanayeneva ÔhitikÈya patto dÈtabbo. Eko “saÑghato paÔipÈÔiyÈ pattan”ti
avatvÈ kevalaÑ “ekaÑ pattaÑ dethÈ”ti vatvÈ aggÈhiteyeva3 patte yassa
kassaci pattaÑ gahetvÈ p|retvÈ Èharati, taÑ pattasÈmikasseva hoti.
Uddesabhatte viya ÔhitikÈya na gÈhetabbaÑ. IdhÈpi yo ÈgantvÈ tuÓhÊbh|to
tiÔÔhati, so “kassa santikaÑ ÈgatosÊ”ti vÈ “kassa pattaÑ harissasÊ”ti vÈ na
vattabbo. PucchÈsabhÈgena hi “tumhÈkaÑ santikaÑ Ègato, tumhÈkaÑ
pattaÑ harissÈmÊ”ti vadeyya, tato so bhikkhu bhikkh|hi jigucchanÊyo assa.
“KuhiÑ gacchasi, kiÑ karonto ÈhiÓÉasÊ”ti pana vutte “tassa pattatthÈya
ÈgatomhÊ”ti vadantassa paÔipÈÔibhattaÔÔhitikÈya gahetvÈ patto dÈtabbo.
“BhattaharaÓapattaÑ dethÈ”ti vuttepi paÔipÈÔibhattaÔÔhitikÈya eva dÈtabbo.
Sace ÈharitvÈ “sabbo saÑgho bhuÒjat|”ti vadati, bhÈjetvÈ bhuÒjitabbaÑ.
PattasÈmikassa atikkantampi ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ paÔipÈÔibhattaÑ
gÈhetabbaÑ.
Eko pÈtiyÈ bhattaÑ ÈharitvÈ “saÑghassa dammÊ”ti vadati,
ÈlopabhattaÔÔhitikato paÔÔhÈya Èlopasa~khepena bhÈjetabbaÑ. Sace pana
tuÓhÊbh|to acchati, “kassa te ÈbhataÑ, kassa
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dÈtukÈmosÊ”ti na vattabbo. Sace pana “kuhiÑ gacchasi, kiÑ karonto
ÈhiÓÉasÊ”ti vutte pana “saÑghassa me bhattaÑ ÈbhataÑ, therÈnaÑ me
bhattaÑ Èbhatan”ti vadati, gahetvÈ ÈlopabhattaÔÔhitikÈya bhÈjetabbaÑ. Sace
pana evaÑ ÈbhataÑ bhattaÑ bahu hoti, sakalasaÑghassa pahoti,
abhihaÔabhikkhÈ nÈma, giÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati, ÔhitikÈpucchanakiccaÑ
natthi, therÈsanato paÔÔhÈya pattaÑ p|retvÈ dÈtabbaÑ.
UpÈsako saÑghattherassa vÈ ganthadhuta~gavasena abhiÒÒÈtassa vÈ
bhattuddesakassa vÈ pahiÓati “amhÈkaÑ bhattagahaÓatthÈya aÔÔha bhikkh|
gahetvÈ ÈgacchathÈ”ti, sacepi ÒÈti-upaÔÔhÈkehi pesitaÑ hoti, ime tayo janÈ
pucchituÑ na labhanti, ÈruÄhÈyeva mÈtikaÑ1. SaÑghato aÔÔha bhikkh|
uddisÈpetvÈ attanavamehi gantabbaÑ. KasmÈ? BhikkhusaÑghassa hi ete
bhikkh| nissÈya lÈbho uppajjatÊti. Ganthadhuta~gÈdÊhi pana anabhiÒÒÈto
ÈvÈsikabhikkhu ÈpucchituÑ labhati, tasmÈ tena “kiÑ saÑghato gaÓhÈmi,
udÈhu ye jÈnÈmi, tehi saddhiÑ ÈgacchÈmÊ”ti mÈtikaÑ ÈropetvÈ yathÈ dÈyakÈ
vadanti, tathÈ paÔipajjitabbaÑ. “TumhÈkaÑ nissitake vÈ ye vÈ jÈnÈtha, te
gahetvÈ ethÈ”ti vutte pana ye icchanti, tehi saddhiÑ gantuÑ labhati. Sace
“aÔÔha bhikkh| pahiÓathÈ”ti pesenti, saÑghatova pesetabbÈ. AttanÈ sace
aÒÒasmiÑ gÈme sakkÈ hoti bhikkhÈ labhituÑ, aÒÒo gÈmo gantabbo. Na
sakkÈ ce hoti labhituÑ, soyeva gÈmo piÓÉÈya pavisitabbo.
Nimantitabhikkh| ÈsanasÈlÈya nisinnÈ honti, tatra ce manussÈ “patte
dethÈ”ti Ègacchanti, animantitehi na dÈtabbÈ, “ete nimantitÈ bhikkh|”ti
vattabbaÑ, “tumhepi dethÈ”ti vutte pana dÈtuÑ vaÔÔati. UssavÈdÊsu manussÈ
sayameva pariveÓÈni ca padhÈnagharÈni ca gantvÈ tipiÔake ca
dhammakathike ca bhikkhusatenapi saddhiÑ nimantenti, tadÈ tehi2 ye
jÈnanti, te gahetvÈ gantuÑ vaÔÔati. KasmÈ? Na hi mahÈbhikkhusaÑghena
atthikÈ manussÈ pariveÓapadhÈnagharÈni gacchanti, sannipÈtaÔÔhÈnatova
yathÈsatti yathÈbalaÑ bhikkh| gaÓhitvÈ gacchantÊti.
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Sace pana saÑghatthero vÈ ganthadhuta~gavasena abhiÒÒÈto vÈ
bhattuddesako vÈ aÒÒatra vÈ vassaÑ vasitvÈ katthaci vÈ gantvÈ puna
sakaÔÔhÈnaÑ Ègacchati, manussÈ ca Ègantukassa sakkÈraÑ karonti, ekavÈraÑ
ye jÈnanti, te gahetvÈ gantabbaÑ. PaÔibaddhakÈlato paÔÔhÈya dutiyavÈre
Èraddhe saÑghatoyeva gahetvÈ gantabbaÑ. Abhinava-ÈgantukÈva hutvÈ
“ÒÈtÊ vÈ upaÔÔhÈke vÈ passissÈmÊ”ti gacchanti, tatra ce tesaÑ ÒÈtÊ ca
upaÔÔhÈkÈ ca sakkÈraÑ karonti, ettha pana ye jÈnanti, te gahetvÈ gantumpi
vaÔÔati. Yo pana atilÈbhÊ hoti, sakaÔÔhÈnaÒca ÈgantukaÔÔhÈnaÒca ekasadisaÑ,
sabbattha manussÈ saÑghabhattaÑ sajjetvÈva nisÊdanti, tena saÑghatova
gahetvÈ gantabbanti ayaÑ nimantane viseso. Avaseso sabbapaÒho
uddesabhatte vuttanayeneva veditabbo. KurundiyaÑ pana “aÔÔha mahÈthere
dethÈti vutte aÔÔha mahÈtherÈva dÈtabbÈ”ti vuttaÑ. Esa nayo majjhimÈdÊsu.
Sace pana avisesetvÈ “aÔÔha bhikkh| dethÈ”ti vadati, saÑghato dÈtabbÈti.
NimantanabhattakathÈ niÔÔhitÈ.
211. SalÈkabhattaÑ1 pana “anujÈnÈmi bhikkhave salÈkÈya vÈ paÔÔikÈya
vÈ upanibandhitvÈ opuÒjitvÈ bhattaÑ uddisitun”ti2 vacanato
rukkhasÈramayÈya salÈkÈya vÈ veÄuvilÊvatÈlapaÓÓÈdimayÈya paÔÔikÈya vÈ
“asukassa nÈma salÈkabhattan”ti evaÑ akkharÈni upanibandhitvÈ pacchiyaÑ
vÈ cÊvarabhoge vÈ katvÈ sabbasalÈkÈyo opuÒjitvÈ punappunaÑ
heÔÔhupariyavasena ÈloÄetvÈ paÒca~gasamannÈgatena bhattuddesakena sace
ÔhitikÈ atthi, Ôhitikato paÔÔhÈya, no ce atthi, therÈsanato paÔÔhÈya salÈkÈ
dÈtabbÈ. PacchÈ ÈgatÈnampi ekÈbaddhavasena d|re ÔhitÈnampi uddesabhatte
vuttanayeneva dÈtabbÈ.
Sace vihÈrassa samantato bah| gocaragÈmÈ, bhikkh| pana na bah|,
gÈmavasenapi salÈkÈ pÈpuÓanti. “TumhÈkaÑ asukagÈme salÈkabhattaÑ
pÈpuÓÈtÊ”ti gÈmavaseneva gÈhetabbaÑ. EvaÑ gÈhentena sacepi
ekamekasmiÑ gÈme nÈnappakÈrÈni saÔÔhi salÈkabhattÈni, sabbÈni gahitÈneva
honti. Tassa pattagÈmasamÊpe aÒÒÈnipi dve tÊÓi
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salÈkabhattÈni honti, tÈni tasseva dÈtabbÈni. Na hi sakkÈ tesaÑ kÈraÓÈ
aÒÒaÑ bhikkhuÑ pahiÓitunti.
Sace ekaccesu gÈmesu bah|ni salÈkabhattÈni sallakkhetvÈ sattannampi
aÔÔhannampi bhikkh|naÑ dÈtabbÈni. Dentena pana catunnaÑ paÒcannaÑ
bhattÈnaÑ salÈkÈyo ekato bandhitvÈ dÈtabbÈ. Sace taÑ gÈmaÑ atikkamitvÈ
aÒÒo gÈmo hoti, tasmiÒca ekameva salÈkabhattaÑ, taÑ pana pÈtova denti,
tampi etesu bhikkh|su ekassa niggahena datvÈ “pÈtova taÑ gahetvÈ pacchÈ
orimagÈme itarÈni bhattÈni gaÓhÈhÊ”ti vattabbo. Sace orimagÈme
salÈkabhattesu aggahitesveva gahitasaÒÒÈya gacchati, parabhÈgagÈme
salÈkabhattaÑ gahetvÈ puna vihÈraÑ ÈgantvÈ itarÈni gahetvÈ orimagÈmo
gantabbo. Na hi bahisÊmÈya saÑghalÈbho gÈhetuÑ labbhatÊti ayaÑ nayo
KurundiyaÑ vutto. Sace pana bhikkh| bah| honti, gÈmasena salÈkÈ na
pÈpuÓanti, vÊthivasena vÈ vÊthiyaÑ ekagehavasena vÈ ekakulavasena vÈ
gÈhetabbaÑ. VÊthi-ÈdÊsu ca yattha bah|ni bhattÈni, tattha gÈme
vuttanayeneva bah|naÑ bhikkh|naÑ gÈhetabbÈni, salÈkÈsu asati uddisitvÈpi
gÈhetabbÈni.
212. SalÈkadÈyakena pana vattaÑ jÈnitabbaÑ. Tena hi kÈlasseva
vuÔÔhÈya pattacÊvaraÑ gahetvÈ bhojanasÈlaÑ gantvÈ asammaÔÔhaÔÔhÈnaÑ
sammajjitvÈ pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetvÈ “idÈni bhikkh|hi vattaÑ
kataÑ bhavissatÊ”ti kÈlaÑ sallakkhetvÈ ghaÓÔiÑ paharitvÈ bhikkh|su
sannipatitesu paÔhamameva vÈragÈme salÈkabhattaÑ gÈhetabbaÑ, “tuyhaÑ
asukasmiÑ nÈma vÈragÈme salÈkÈ pÈpuÓÈti, tatra gacchÈ”ti vattabbaÑ. Sace
abhirekagÈvute1 gÈmo hoti, taÑ divasaÑ gacchantÈ kilamanti, “sve tuyhaÑ
vÈragÈme pÈpuÓÈtÊ”ti ajjeva gÈhetabbaÑ. Yo vÈragÈmaÑ pesiyamÈno na
gacchati, aÒÒaÑ salÈkaÑ maggati, na dÈtabbÈ. SaddhÈnaÒhi manussÈnaÑ
puÒÒahÈni ca saÑghassa ca lÈbhacchedo hoti, tasmÈ tassa dutiyepi tatiyepi
divase aÒÒÈ salÈkÈ na dÈtabbÈ, “attano pattaÔÔhÈnaÑ gantvÈ bhuÒjÈhÊ”ti
vattabbo, tÊÓi pana divasÈni agacchantassa vÈragÈmato orimavÈragÈme
salÈkÈ gÈhetabbÈ. TaÒce na gaÓhÈti2, tato paÔÔhÈya tassa aÒÒaÑ salÈkaÑ
dÈtuÑ na vaÔÔati, daÓÉakammaÑ daÄhaÑ
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kÈtabbaÑ. SaÔÔhito vÈ paÓÓÈsato vÈ na parihÈpetabbaÑ. VÈragÈme gÈhetvÈ
vihÈravÈro gÈhetabbo, “tuyhaÑ vihÈravÈro pÈpuÓÈtÊ”ti vattabbaÑ.
VihÈravÈrikassa dve tisso yÈgusalÈkÈyo tisso catasso bhattasalÈkÈyo ca
dÈtabbÈ, nibaddhaÑ katvÈ pana na dÈtabbÈ. YÈgubhattadÈyakÈ hi “amhÈkaÑ
yÈgubhattaÑ vihÈragopakÈva bhuÒjantÊ”ti aÒÒathattaÑ ÈpajjeyyuÑ, tasmÈ
aÒÒesu kulesu dÈtabbÈ.
Sace vihÈravÈrikÈnaÑ sabhÈgÈ ÈharitvÈ denti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce,
vÈraÑ gahetvÈ tesaÑ yÈgubhattaÑ ÈharÈpetabbaÑ, tÈva nesaÑ salÈkÈ
phÈtikammameva bhavanti. Vassaggena pattaÔÔhÈne pana aÒÒampi
paÓÊtabhattasalÈkaÑ gaÓhituÑ labhantiyeva. Atireka-uttaribha~gassa
ekacÈrikabhattassa1 visuÑ ÔhitikaÑ katvÈ salÈkÈ dÈtabbÈ. Sace yena salÈkÈ
laddhÈ, so taÑ divasaÑ taÑ bhattaÑ na labhati, puna divase gÈhetabbaÑ.
BhattaÒÒeva labhati, na uttaribha~gaÑ, evampi puna gÈhetabbaÑ.
KhÊrabhattasalÈkÈyapi eseva nayo. Sace pana khÊrameva labhati, na bhattaÑ,
khÊralÈbhato paÔÔhÈya puna na gÈhetabbaÑ. Dve tÊÓi ekacÈrikabhattÈni
ekasseva pÈpuÓanti, dubbhikkhasamaye saÑghanavakena laddhakÈle
vijaÔetvÈ visuÑ gÈhetabbÈni. PÈkatikasalÈkabhattaÑ aladdhassapi
punadivase gÈhetabbaÑ.
Sace khuddako vihÈro hoti, sabbe bhikkh| ekasambhogÈ, ucchusalÈkaÑ
gÈhentena yassa kassaci sammukhÊbh|tassa pÈpetvÈ mahÈtherÈdÊnaÑ divÈ
tacchetvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. RasasalÈkaÑ pÈpetvÈ pacchÈbhattampi parissÈvetvÈ
phÈÓitaÑ vÈ kÈretvÈ piÓÉapÈtikÈdÊnampi dÈtabbaÑ, ÈgantukÈnaÑ
ÈgatÈnÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ gÈhetabbÈ. MahÈ-ÈvÈse ÔhitikaÑ katvÈ gÈhetabbÈ.
TakkasalÈkampi sabhÈgaÔÔhÈne pÈpetvÈ vÈ dh|mÈpetvÈ pacÈpetvÈ vÈ
therÈnaÑ dÈtuÑ vaÔÔati. MahÈ-ÈvÈse vuttanayeneva paÔipajjitabbaÑ.
PhalasalÈkap|vasalÈkabhesajjagandhamÈlÈsalÈkÈyopi visuÑ ÔhitikÈya
gÈhetabbÈ. BhesajjÈdisalÈkÈyo cettha kiÒcÈpi piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔanti,
salÈkavasena pana gÈhitattÈ na sÈditabbÈ. AggabhikkhÈmattaÑ
salÈkabhattaÑ denti,
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ÔhitikaÑ pucchitvÈ gÈhetabbaÑ. AsatiyÈ ÔhitikÈya therÈsanato paÔÔhÈya
gÈhetabbaÑ. Sace tÈdisÈni bhattÈni bah|ni honti, ekekassa bhikkhuno dve
tÊÓi dÈtabbÈni. No ce, ekekameva datvÈ paÔipÈÔiyÈ gatÈya puna therÈsanato
paÔÔhÈya dÈtabbaÑ. Atha antarÈva uppacchijjati, ÔhitikÈ sallakkhetabbÈ. Yadi
pana tÈdisaÑ bhattaÑ nibaddhameva hoti, yassa pÈpuÓÈti, so vattabbo
“laddhÈ vÈ aladdhÈ vÈ1 svepi gaÓheyyÈsÊ”ti. EkaÑ anibaddhaÑ hoti,
labhanadivase pana yÈvadatthaÑ labhati. AlabhanadivasÈ bahutarÈ honti,
taÑ yassa pÈpuÓÈti, so alabhitvÈ “sve gaÓheyyÈsÊ”ti vattabbo.
Yo salÈkÈsu gahitÈsu pacchÈ Ègacchati, tassa atikkantÈva salÈkÈ na
upaÔÔhÈpetvÈ dÈtabbÈ. SalÈkaÑ nÈma ghaÓÔiÑ paharaÓato paÔÔhÈya ÈgantvÈ
hatthaÑ pasÈrentova labhati, aÒÒassa ÈgantvÈ samÊpe Ôhitassapi atikkantÈ
atikkantÈva hoti. Sace panassa aÒÒo gaÓhanto atthi, sayaÑ anÈgatopi labhati,
sabhÈgaÔÔhÈne “asuko anÈgato”ti ÒatvÈ “ayaÑ tassa salÈkÈ”ti ÔhapetuÑ
vaÔÔati. Sace “anÈgatassa na dÈtabbÈ”ti katikaÑ karonti, adhammikÈ hoti.
Anto-upacÈre Ôhitassa hi bhÈjanÊyabhaÓÉaÑ pÈpuÓÈti. Sace pana “anÈgatassa
dethÈ”ti mahÈsaddaÑ karonti, daÓÉakammaÑ ÔhapetabbaÑ, “agantvÈ
gaÓhant|”ti vattabbaÑ. Cha paÒcasalÈkÈ naÔÔhÈ honti, bhattuddesako
dÈyakÈnaÑ nÈmaÑ na sarati, so ce naÔÔhasalÈkÈ mahÈtherassa vÈ attano vÈ
pÈpetvÈ bhikkh| vadeyya “mayÈ asukagÈme salÈkabhattaÑ mayhaÑ
pÈpitaÑ, tumhe tattha laddhasalÈkabhattaÑ bhuÒjeyyÈthÈ”ti, vaÔÔati, vihÈre
apÈpitaÑ pana ÈsanasÈlÈya taÑ bhattaÑ labhitvÈ tattheva pÈpetvÈ bhuÒjituÑ
na vaÔÔati. “Ajja paÔÔhÈya mayhaÑ salÈkabhattaÑ gaÓhathÈ”ti vutte tatra
ÈsanasÈlÈya gÈhetuÑ na vaÔÔati, vihÈraÑ ÈnetvÈ gÈhetabbaÑ. “Sve
paÔÔhÈyÈ”ti vutte pana bhattuddesakassa ÈcikkhitabbaÑ “sve paÔÔhÈya
asukakulaÑ nÈma salÈkabhattaÑ deti, salÈkaggÈhaÓakÈle sareyyÈsÊ”ti.
Dubbhikkhe salÈkabhattaÑ pacchinditvÈ subhikkhe jÈte kaÒci bhikkhuÑ
disvÈ “ajja paÔÔhÈya amhÈkaÑ salÈkabhattaÑ gaÓhathÈ”ti puna paÔÔhapenti,
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antogÈme agÈhetvÈ vihÈraÑ ÈnetvÈ gÈhetabbaÑ. IdaÒhi salÈkabhattaÑ nÈma
uddesabhattasadisaÑ na hoti, vihÈrameva sandhÈya dÊyati, tasmÈ bahiupacÈre gÈhetuÑ na vaÔÔati, “sve paÔÔhÈyÈ”ti vutte pana vihÈre
gÈhetabbameva.
Gamiko bhikkhu yaÑ disÈbhÈgaÑ gantukÈmo, tattha aÒÒena
vÈragÈmasalÈkÈ laddhÈ hoti, taÑ gahetvÈ itaraÑ bhikkhuÑ “mayhaÑ pa
ttasalÈkaÑ tvaÑ gaÓhÈhÊ”ti vatvÈ gantuÑ vaÔÔati. Tena pana upacÈrasÊmaÑ
anatikkanteyeva tasmiÑ tassa salÈkÈ gÈhetabbÈ. ChaÉÉitavihÈre vasitvÈ
manussÈ “bodhicetiyÈdÊni jaggitvÈ bhuÒjant|”ti salÈkabhattaÑ paÔÔhapenti,
bhikkh| sabhÈgaÔÔhÈnesu vasitvÈ kÈlasseva gantvÈ tattha vattaÑ karitvÈ taÑ
bhattaÑ bhuÒjanti, vaÔÔati. Sace tesu svÈtanÈya attano pÈpetvÈ gatesu
Ègantuko bhikkhu chaÉÉitavihÈre vasitvÈ kÈlasseva vattaÑ katvÈ ghaÓÔiÑ
paharitvÈ salÈkabhattaÑ attano pÈpetvÈ ÈsanasÈlaÑ gacchati, sova tassa
bhattassa issaro. Yo pana bhikkh|su vattaÑ karontesuyeva bh|miyaÑ dve
tayo sammuÒjanÊpahÈre datvÈ ghaÓÔiÑ paharitvÈ “dhuragÈme salÈkabhattaÑ
mayhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti gacchati, tassa taÑ corikÈya gahitattÈ na pÈpuÓÈti,
vattaÑ katvÈ pÈpetvÈ pacchÈgatabhikkh|naÑyeva hoti.
Eko gÈmo atid|re hoti, bhikkh| niccaÑ gantuÑ na icchanti, manussÈ
“mayaÑ puÒÒena paribÈhirÈ homÈ”ti vadanti, ye tassa gÈmassa
ÈsannavihÈre sabhÈgabhikkh|, te vattabbÈ “imesaÑ bhikkh|naÑ
anÈgatadivase tumhe bhuÒjathÈ”ti, salÈkÈ pana devasikaÑ pÈpetabbÈ. TÈ ca
kho pana ghaÓÔipaharaÓamattena vÈ pacchicÈlanamattena vÈ pÈpitÈ na honti,
pacchiÑ pana gahetvÈ salÈkÈ pÊÔhake ÈkiritabbÈ, pacchi pana
mukhavaÔÔiyaÑ na gahetabbÈ. Sace hi tattha ahi vÈ vicchiko vÈ bhaveyya,
dukkhaÑ uppÈdeyya, tasmÈ heÔÔhÈ gahetvÈ pacchiÑ parammukhaÑ katvÈ
salÈkÈ ÈkiritabbÈ “sacepi sappo bhavissati, ettova palÈyissatÊ”ti. EvaÑ
salÈkÈ ÈkiritvÈ gÈmÈdivasena pubbe vuttanayeneva gÈhetabbÈ.
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Apica ekaÑ mahÈtherassa pÈpetvÈ “avasesÈ mayhaÑ pÈpuÓantÊ”ti
attano pÈpetvÈ vattaÑ katvÈ cetiyaÑ vanditvÈ vitakkamÈÄake Ôhitehi
bhikkh|hi “pÈpitÈ Èvuso salÈkÈ”ti vutte “Èma bhante tumhe gatagatagÈme
salÈkabhattaÑ gaÓhathÈ”ti vattabbaÑ. EvaÒhi pÈpitÈpi supÈpitÈva honti.
Bhikkh| sabbarattiÑ dhammassavanatthaÑ aÒÒaÑ vihÈraÑ gacchantÈ
“mayaÑ tattha dÈnaÑ aggahetvÈva amhÈkaÑ gocaragÈme piÓÉÈya caritvÈ
ÈgamissÈmÈ”ti salÈkÈ aggahetvÈva gatÈ vihÈre therassa pattaÑ
salÈkabhattaÑ bhuÒjituÑ Ègacchanti, vaÔÔati. Atha mahÈtheropi “ahaÑ idha
kiÑ karomÊ”ti tehiyeva saddhiÑ gacchati, tehi gatavihÈre abhuÒjitvÈva
gocaragÈmaÑ anuppattehi “detha bhante patte, salÈkayÈgu-ÈdÊni
ÈharissÈmÈ”ti vutte pattÈ na dÈtabbÈ. KasmÈ bhante na dethÈti.
VihÈraÔÔhakaÑ bhattaÑ vihÈre vutthÈnaÑ pÈpuÓÈti, mayaÑ aÒÒavihÈre
vutthÈti. “Detha bhante, na mayaÑ vihÈre pÈlikÈya1 dema, tumhÈkaÑ dema,
gaÓhatha amhÈkaÑ bhikkhan”ti vutte pana vaÔÔati.
SalÈkabhattakathÈ niÔÔhitÈ.
213. PakkhikÈdÊsu pana yaÑ abhilakkhitesu cÈtuddasÊ paÒcadasÊ
paÒcamÊ aÔÔhamÊti imesu pakkhesu kammappasutehi uposathaÑ kÈtuÑ
satikaraÓatthÈya dÊyati, taÑ pakkhikaÑ nÈma. TaÑ salÈkabhattagatikameva
hoti, gÈhetvÈ bhuÒjitabbaÑ. Sace salÈkabhattampi pakkhikabhattampi
bahuÑ sabbesaÑ vinivijjhitvÈ gacchati, dvepi bhattÈni visuÑ visuÑ
gÈhetabbÈni. Sace bhikkhusaÑgho mahÈ, pakkhikaÑ gÈhetvÈ tassa ÔhitikÈya
salÈkabhattaÑ gÈhetabbaÑ, salÈkabhattaÑ vÈ gÈhÈpetvÈ tassa ÔhitikÈya
pakkhikaÑ gÈhetabbaÑ. YesaÑ na pÈpuÓÈti, te piÓÉÈya carissanti. Sace
dvepi bhattÈni bah|ni, bhikkh| mandÈ, salÈkabhattaÑ nÈma devasikaÑ
labbhati, tasmÈ taÑ ÔhapetvÈ “pakkhikaÑ Èvuso bhuÒjathÈ”ti pakkhikameva
dÈtabbaÑ. PakkhikaÑ paÓÊtaÑ denti, visuÑ ÔhitikÈ kÈtabbÈ, “sve pakkho”ti
ajja pakkhikaÑ na gÈhetabbaÑ. Sace pana dÈyakÈ vadanti “svepi amhÈkaÑ
ghare l|khabhattaÑ bhavissati, ajjeva pakkhikabhattaÑ uddisathÈ”ti, evaÑ
vaÔÔati.
______________________________________________________________
1. VÈsitÈya (SÊ), vÈsikÈya (Ka) Vi-®Ôha 4. 103 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
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UposathikaÑ nÈma anvaÉÉhamÈse uposathadivase uposatha~gÈni
samÈdiyitvÈ yaÑ attanÈ bhuÒjati, tadeva dÊyati. PÈÔipadikaÑ nÈma
“uposathe bah| saddhÈ pasannÈ bhikkh|naÑ sakkÈraÑ karonti, pÈÔipade
pana bhikkh| kilamanti, pÈÔipade dinnaÑ dubbhikkhadÈnasadisaÑ
mahapphalaÑ hoti, uposathakammena vÈ parisuddhasÊlÈnaÑ dutiyadivase
dinnaÑ mahapphalaÑ hotÊ”ti sallakkhetvÈ pÈÔipade dÊyamÈnakadÈnaÑ.
Tampi ubhayaÑ salÈkabhattagatikameva. Iti imÈni sattapi bhattÈni
piÓÉapÈtikÈnaÑ na vaÔÔanti, dhuta~gabhedaÑ karontiyeva.
214. AparÈnipi CÊvarakkhandhake1 VisÈkhÈya varaÑ yÈcitvÈ dinnÈni
ÈgantukabhattaÑ gamikabhattaÑ gilÈnabhattaÑ gilÈnupaÔÔhÈkabhattanti
cattÈri bhattÈni PÈÄiyaÑ ÈgatÈneva. Tattha ÈgantukÈnaÑ dinnaÑ bhattaÑ
ÈgantukabhattaÑ. Esa nayo sesesu. Sace panettha ÈgantukabhattÈnipi
ÈgantukÈpi bah| honti, sabbesaÑ ekekaÑ gÈhetabbaÑ. Bhattesu
appahontesu ÔhitikÈya gÈhetabbaÑ. Eko Ègantuko paÔhamameva ÈgantvÈ
sabbaÑ ÈgantukabhattaÑ attano gÈhetvÈ nisÊdati, sabbaÑ tasseva hoti.
PacchÈ Ègatehi Ègantukehi tena dinnÈni paribhuÒjitabbÈni. Tenapi ekaÑ
attano gahetvÈ sesÈni dÈtabbÈni. AyaÑ uÄÈratÈ2. Sace pana paÔhamaÑ
ÈgantvÈpi attano aggahetvÈ tuÓhÊbh|to nisÊdati, pacchÈ Ègatehi saddhiÑ
paÔipÈÔiyÈ gaÓhitabbaÑ. Sace niccaÑ ÈgantukÈ Ègacchanti, Ègatadivaseyeva
bhuÒjitabbaÑ. AntarantarÈ ce Ègacchanti, dve tÊÓi divasÈni bhuÒjitabbaÑ.
MahÈpaccariyaÑ pana “satta divasÈni bhuÒjituÑ vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. ŒvÈsiko
katthaci gantvÈ Ègato, tenapi ÈgantukabhattaÑ bhuÒjitabbaÑ. Sace pana taÑ
vihÈre nibandhÈpitaÑ hoti, vihÈre gÈhetabbaÑ. Atha vihÈro d|re hoti,
ÈsanasÈlÈya nibandhÈpitaÑ, ÈsanasÈlÈya gÈhetabbaÑ. Sace pana dÈyakÈ
“Ègantukesu asati ÈvÈsikÈpi bhuÒjant|”ti vadanti, vaÔÔati, avutte pana na
vaÔÔati.
Gamikabhattepi ayameva kathÈmaggo. AyaÑ pana viseso–Ègantuko
Ègantukabhattameva labhati, gamiko Ègantukabhattampi gamikabhattampi.
ŒvÈsikopi pakkamitukÈmo gamiko hoti,
______________________________________________________________
1. Vi 3. 405 piÔÔhe.
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gamikabhattaÑ labhati. YathÈ pana ÈgantukabhattaÑ, evamidaÑ dve tÊÓi vÈ
satta vÈ divasÈni na labhati. “GamissÈmÊ”ti bhuttopi taÑ divasaÑ kenaci
kÈraÓena na gato, punadivasepi bhuÒjituÑ vaÔÔati sa-ussÈhattÈ.
“GamissÈmÊ”ti bhuttassa corÈ vÈ panthaÑ rundhanti, udakaÑ vÈ devo vÈ
vassati, sattho vÈ na gacchati, sa-ussÈhena bhuÒjitabbaÑ. “Ete upaddave
olokentena dve tayo divase bhuÒjituÑ vaÔÔatÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ.
“GamissÈmi gamissÈmÊ”ti pana lesaÑ oÉÉetvÈ bhuÒjituÑ na labhati.
GilÈnabhattampi sace sabbesaÑ gilÈnÈnaÑ pahoti, taÑ sabbesaÑ
dÈtabbaÑ. No ce, ÔhitikaÑ katvÈ gÈhetabbaÑ. Eko gilÈno arogar|po sakkoti
antogÈmaÑ gantuÑ, eko na sakkoti, ayaÑ mahÈgilÈno nÈma, etassa
gilÈnabhattaÑ dÈtabbaÑ. Dve mahÈgilÈnÈ, eko lÈbhÊ abhiÒÒÈto bahuÑ
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ labhati, eko anÈtho appalÈbhatÈya antogÈmaÑ
pavisati, etassa gilÈnabhattaÑ dÈtabbaÑ. GilÈnabhatte divasaparicchedo
natthi, yÈva rogo na v|pasammati, sappÈyabhojanaÑ abhuÒjanto na yÈpeti,
tÈva bhuÒjitabbaÑ. YadÈ pana missakayÈguÑ vÈ missakabhattaÑ vÈ
bhuttassapi rogo na kuppati, tato paÔÔhÈya na bhuÒjitabbaÑ.
GilÈnupaÔÔhÈkabhattampi yaÑ sabbesaÑ pahoti, taÑ sabbesaÑ
dÈtabbaÑ. No ce pahoti, ÔhitikaÑ katvÈ gÈhetabbaÑ. Idampi dvÊsu gilÈnesu
mahÈgilÈnupaÔÔhÈkassa gÈhetabbaÑ, dvÊsu mahÈgilÈnesu
anÈthagilÈnupaÔÔhÈkassa. YaÑ kulaÑ gilÈnabhattampi deti
gilÈnupaÔÔhÈkabhattampi, tattha yassa gilÈnassa gilÈnabhattaÑ pÈpuÓÈti,
tadupaÔÔhÈkassapi tattheva gÈhetabbaÑ. GilÈnupaÔÔhÈkabhattepi
divasaparicchedo natthi, yÈva gilÈno labhati, tÈvassa upaÔÔhÈkopi labhatÊti.
ImÈni cattÈri bhattÈni sace evaÑ dinnÈni honti
“ÈgantukagamikagilÈnagilÈnupaÔÔhÈkÈ mama bhikkhaÑ gaÓhant|”ti,
piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. Sace pana “ÈgantukÈdÊnaÑ catunnaÑ bhattaÑ
nibandhÈpemi, mama bhattaÑ gaÓhant|”ti evaÑ dinnÈni honti,
piÓÉapÈtikÈnaÑ na vaÔÔati.
215. AparÈnipi dhurabhattaÑ kuÔibhattaÑ vÈrakabhattanti tÊÓi bhattÈni.
Tattha dhurabhattanti niccabhattaÑ vuccati, taÑ duvidhaÑ saÑghikaÒca
puggalikaÒca. Tattha yaÑ “saÑghassa dhurabhattaÑ demÈ”ti
nibandhÈpitaÑ, taÑ salÈkabhattagatikaÑ.
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“mama nibaddhabhikkhaÑ gaÓhant|”ti vatvÈ dinnaÑ pana
piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. Puggalikepi “tumhÈkaÑ dhurabhattaÑ dammÊ”ti
vutte piÓÉapÈtiko ce, na vaÔÔati, “mama nibaddhabhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti vutte
pana vaÔÔati, sÈditabbaÑ. Sace pacchÈ katipÈhe vÊtivatte “dhurabhattaÑ
gaÓhathÈ”ti vadati, m|le suÔÔhu sampaÔicchitattÈ vaÔÔati.
KuÔibhattaÑ nÈma yaÑ saÑghassa ÈvÈsaÑ kÈretvÈ “amhÈkaÑ
senÈsanavÈsino amhÈkaÑyeva bhattaÑ gaÓhant|”ti evaÑ nibandhÈpitaÑ,
taÑ salÈkabhattagatikameva hoti, gÈhetvÈ bhuÒjitabbaÑ. “AmhÈkaÑ
senÈsanavÈsino amhÈkaÑyeva bhikkhaÑ gaÓhant|”ti vutte pana
piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. YaÑ pana puggale pasÊditvÈ tassa ÈvÈsaÑ katvÈ
“tumhÈkaÑ demÈ”ti dinnaÑ, taÑ tasseva hoti, tasmiÑ katthaci gate
nissitakehi bhuÒjitabbaÑ.
VÈrakabhattaÑ nÈma dubbhikkhasamaye “vÈrena bhikkh|
jaggissÈmÈ”ti dhuragehato paÔÔhÈya dinnaÑ, tampi bhikkhÈvacanena dinnaÑ
piÓÉapÈtikÈnaÑ vaÔÔati, “vÈrakabhattan”ti vutte pana salÈkabhattagatikaÑ
hoti. Sace taÓÉulÈdÊni pesenti “sÈmaÓerÈ pacitvÈ dent|”ti, piÓÉapÈtikÈnaÑ
vaÔÔati. Iti imÈni ca tÊÓi, ÈgantukabhattÈdÊni ca cattÈrÊti satta, tÈni
saÑghabhattÈdÊhi saha cuddasa bhattÈni honti.
216. AÔÔhakathÈyaÑ pana vihÈrabhattaÑ aÔÔhakabhattaÑ
catukkabhattaÑ guÄhakabhattanti aÒÒÈnipi cattÈri bhattÈni vutthÈni. Tattha
vihÈrabhattaÑ nÈma vihÈre tatruppÈdabhattaÑ, taÑ saÑghabhattena
sa~gahitaÑ. TaÑ pana tissamahÈvihÈracittalapabbatÈdÊsu
paÔisambhidÈppattehi khÊÓÈsavehi yathÈ piÓÉapÈtikÈnampi sakkÈ honti
paribhuÒjituÑ, tathÈ paÔiggahitattÈ tÈdisesu ÔhÈnesu piÓÉapÈtikÈnampi
vaÔÔati. “AÔÔhannaÑ bhikkh|naÑ dema, catunnaÑ demÈ”ti evaÑ dinnaÑ
pana aÔÔhakabhattaÒceva catukkabhattaÒca, tampi bhikkhÈvacanena dinnaÑ
piÓÉapÈtikÈnaÑ vaÔÔati. MahÈbhisa~khÈrena atirasakap|vena pattaÑ
thaketvÈ dinnaÑ guÄhakabhattaÑ nÈma. ImÈni tÊÓi salÈkabhattagatikÈneva.
Aparampi guÄhakabhattaÑ nÈma atthi, idhekacce manussÈ
mahÈdhammassavanaÒca vihÈrap|jaÒca kÈretvÈ “sakalasaÑghassa dÈtuÑ na
sakkoma, dve tÊÓi bhikkhusatÈni amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhant|”ti
bhikkhuparicchedajÈnanatthaÑ guÄhake denti, idaÑ piÓÉapÈtikÈnampi
vaÔÔati.
PiÓÉapÈtabhÈjanÊyaÑ niÔÔhitaÑ.
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217. GilÈnapaccayabhÈjanÊyaÑ pana evaÑ veditabbaÑ1–sappi-ÈdÊsu
bhesajjesu rÈjarÈjamahÈmattÈ sappissa tÈva kumbhasatampi
kumbhasahassampi vihÈraÑ pesenti, ghaÓÔiÑ paharitvÈ therÈsanato paÔÔhÈya
gahitabhÈjanaÑ p|retvÈ dÈtabbaÑ, piÓÉapÈtikÈnampi vaÔÔati. Sace
alasajÈtikÈ mahÈtherÈ pacchÈ Ègacchanti, “bhante vÊsativassÈnaÑ dÊyati,
tumhÈkaÑ ÔhitikÈ atikkantÈ”ti na vattabbÈ, ÔhitikaÑ ÔhapetvÈ tesaÑ datvÈ
pacchÈ ÔhitikÈya dÈtabbaÑ. “AsukavihÈre bahu sappi uppannan”ti sutvÈ
yojanantaravihÈratopi bhikkh| Ègacchanti, sampattasampattÈnampi
ÔhitaÔÔhÈnato paÔÔhÈya dÈtabbaÑ. AsampattÈnampi upacÈrasÊmaÑ
paviÔÔhÈnaÑ antevÈsikÈdÊsu gaÓhantesu dÈtabbameva. “Bahi-upacÈrasÊmÈya
ÔhitÈnaÑ dethÈ”ti vadanti, na dÈtabbaÑ. Sace pana upacÈrasÊmaÑ okkantehi
ekÈbaddhÈ hutvÈ attano vihÈradvÈre antovihÈreyeva vÈ honti, parisavasena
vaÉÉhitÈ nÈma sÊmÈ hoti, tasmÈ dÈtabbÈ. SaÑghanavakassa dinnepi pacchÈ
ÈgatÈnaÑ dÈtabbameva. DutiyabhÈge pana therÈsanaÑ ÈruÄhe ÈgatÈnaÑ
paÔhamabhÈgo na pÈpuÓÈti, dutiyabhÈgato vassaggena dÈtabbaÑ. AntoupacÈrasÊmaÑ pavisitvÈ yattha katthaci dinnaÑ hoti, sabbaÑ
sannipÈtaÔÔhÈneyeva bhÈjetabbaÑ.
YasmiÑ vihÈre dasa bhikkh|, daseva ca sappikumbhÈ dÊyanti,
ekekakumbhavasena bhÈjetabbaÑ. Eko sappikumbho hoti, dasabhikkh|hi
bhÈjetvÈ gahetabbaÑ. Sace “yathÈÔhitaÑyeva amhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti gaÓhanti,
duggatitaÑ, taÑ gatagataÔÔhÈne saÑghikameva hoti. KumbhaÑ pana
ÈvajjetvÈ thÈlake thokaÑ sappiÑ katvÈ “idaÑ mahÈtherassa pÈpuÓÈti,
avasesaÑ amhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ tampi kumbheyeva ÈkiritvÈ
yathicchitaÑ gahetvÈ gantabbaÑ. Sace thinaÑ sappi hoti, lekhaÑ katvÈ
“lekhato parabhÈgo mahÈtherassa pÈpuÓÈti, avasesaÑ amhÈkan”ti gahitampi
suggahitaÑ. Vuttaparicchedato |nÈdhikesu bhikkh|su sappikumbhesu ca
eteneva upÈyena bhÈjetabbaÑ. Sace paneko bhikkhu, eko kumbho hoti,
ghaÓÔiÑ paharitvÈ “ayaÑ mayhaÑ pÈpuÓÈtÊ”tipi gahetuÑ vaÔÔati. “AyaÑ
paÔhamabhÈgo mayhaÑ pÈpuÓÈti, ayaÑ dutiyabhÈgo”ti evaÑ thokaÑ
thokampi pÈpetuÑ vaÔÔati. Esa nayo
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 107 piÔÔhÈdÊsu.
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navanÊtÈdÊsupi. YasmiÑ pana vippasannatilatelÈdimhi lekhÈ na santiÔÔhati,
taÑ uddharitvÈ bhÈjetabbaÑ. Si~giveramaricÈdibhesajjampi
avasesapattathÈlakÈdisamaÓaparikkhÈropi sabbo vuttÈnur|peneva nayena
suÔÔhu sallakkhetvÈ bhÈjetabboti. AyaÑ gilÈnapaccayabhÈjanÊyakathÈ.
218. IdÈni senÈsanaggÈhe vinicchayo veditabbo1–ayaÑ senÈsanaggÈho
nÈma duvidho hoti utukÈle ca vassÈvÈse ca. Tattha utukÈle tÈva keci
ÈgantukÈ bhikkh| purebhattaÑ Ègacchanti, keci pacchÈbhattaÑ
paÔhamayÈmaÑ majjhimayÈmaÑ pacchimayÈmaÑ vÈ. Ye yadÈ Ègacchanti,
tesaÑ tadÈva bhikkh| uÔÔhÈpetvÈ senÈsanaÑ dÈtabbaÑ, akÈlo nÈma natthi.
SenÈsanapaÒÒÈpakena pana paÓÉitena bhavitabbaÑ, ekaÑ vÈ dve vÈ
maÒcaÔÔhÈnÈni ÔhapetabbÈni. Sace vikÈle eko vÈ dve vÈ therÈ Ègacchanti, te
vattabbÈ “bhante Èdito paÔÔhÈya vuÔÔhÈpiyamÈne sabbepi bhikkh|
ubbhaÓÉikÈ bhavissanti, tumhe amhÈkaÑ vasanaÔÔhÈne vasathÈ”ti.
Bah|su pana Ègatesu vuÔÔhÈpetvÈ paÔipÈÔiyÈ dÈtabbaÑ. Sace ekekaÑ
pariveÓaÑ pahoti, ekekaÑ pariveÓaÑ dÈtabbaÑ. Tattha
aggisÈlÈdÊghasÈlÈmaÓÉalamÈÄÈdayo sabbepi tasseva pÈpuÓanti. EvaÑ
appahonte pÈsÈdaggena dÈtabbaÑ, pÈsÈdesu appahontesu ovarakaggena
dÈtabbaÑ, ovarakesu appahontesu seyyaggena dÈtabbaÑ, seyyaggesu
appahontesu maÒcaÔÔhÈnena dÈtabbaÑ, maÒcaÔÔhÈne appahonte
ekapÊÔhakaÔÔhÈnavasena dÈtabbaÑ, bhikkhuno pana ÔhitokÈsamattaÑ na
gÈhetabbaÑ. EtaÒhi senÈsanaÑ nÈma na hoti. PÊÔhakaÔÔhÈne pana appahonte
ekaÑ maÒcaÔÔhÈnaÑ vÈ ekaÑ pÊÔhaÔÔhÈnaÑ vÈ “vÈrena vÈrena bhante
vissamathÈ”ti tiÓÓaÑ janÈnaÑ dÈtabbaÑ. Na hi sakkÈ sÊtasamaye
sabbarattiÑ ajjhokÈseva vasituÑ. MahÈtherena paÔhamayÈmaÑ vissamitvÈ
nikkhamitvÈ dutiyattherassa vattabbaÑ “Èvuso idha pavisÈhÊ”ti. Sace
mahÈthero niddÈgaruko hoti, kÈlaÑ na jÈnÈti, ukkÈsitvÈ dvÈraÑ ÈkoÔetvÈ
“bhante kÈlo jÈto, sÊtaÑ anudahatÊ”ti vattabbaÑ. Tena nikkhamitvÈ okÈso
dÈtabbo, adÈtuÑ na labhati. Dutiyattherenapi majjhimayÈmaÑ
______________________________________________________________
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vissamitvÈ purimanayeneva itarassa dÈtabbaÑ. NiddÈgaruko vuttanayeneva
vuÔÔhÈpetabbo. EvaÑ ekarattiÑ ekamaÒcaÔÔhÈnaÑ tiÓÓaÑ dÈtabbaÑ.
JambudÊpe pana ekacce bhikkh|” senÈsanaÑ nÈma maÒcaÔÔhÈnaÑ vÈ
pÊÔhaÔÔhÈnaÑ vÈ kiÒcideva kassaci sappÈyaÑ hoti, kassaci asappÈyan”ti
ÈgantukÈ hontu vÈ mÈ vÈ, devasikaÑ senÈsanaÑ gÈhenti. AyaÑ utukÈle
senÈsanaggÈho nÈma.
219. VassÈvÈse pana atthi ÈgantukavattaÑ, atthi ÈvÈsikavattaÑ.
Œgantukena tÈva sakaÔÔhÈnaÑ muÒcitvÈ aÒÒattha gantvÈ vasitukÈmena
vass|panÈyikadivasameva tattha na gantabbaÑ. VasanaÔÔhÈnaÑ vÈ hi tatra
sambÈdhaÑ bhaveyya, bhikkhÈcÈro vÈ na sampajjeyya, tena na phÈsukaÑ
vihareyya, tasmÈ “idÈni mÈsamattena vass|panÈyikÈ bhavissatÊ”ti taÑ
vihÈraÑ pavisitabbaÑ. Tattha mÈsamattaÑ vasanto sace uddesatthiko,
uddesasampattiÑ sallakkhetvÈ, sace kammaÔÔhÈniko,
kammaÔÔhÈnasappÈyataÑ1 sallakkhetvÈ, sace paccayatthiko, paccayalÈbhaÑ
sallakkhetvÈ antovasse sukhaÑ vasissati. SakaÔÔhÈnato ca tattha gacchantena
na gocaragÈmo ghaÔÔetabbo. Na tattha manussÈ vattabbÈ “tumhe nissÈya
salÈkabhattÈdÊni vÈ yÈgukhajjakÈdÊni vÈ vassÈvÈsikaÑ vÈ natthi, ayaÑ
cetiyassa parikkhÈro, ayaÑ uposathÈgÈrassa idaÑ tÈÄaÒceva s|ci ca,
sampaÔicchatha tumhÈkaÑ vihÈran”ti. SenÈsanaÑ pana jaggitvÈ
dÈrubhaÓÉamattikÈbhaÓÉÈni paÔisÈmetvÈ gamikavattaÑ p|retvÈ gantabbaÑ.
EvaÑ gacchantenapi daharehi pattacÊvarabhaÓÉikÈyo ukkhipÈpetvÈ
telanÈÄikattaradaÓÉÈdÊni gÈhetvÈ chattaÑ paggayha attÈnaÑ dassentena
gÈmadvÈreneva na gantabbaÑ, paÔicchannena aÔavimaggena gantabbaÑ.
AÔavimagge asati gumbÈdÊni maddantena na gantabbaÑ, gamikavattaÑ pana
p|retvÈ vitakkaÑ chinditvÈ suddhacittena gamanavatteneva gantabbaÑ. Sace
pana gÈmadvÈrena maggo hoti, gacchantaÒca naÑ saparivÈraÑ disvÈ
manussÈ “amhÈkaÑ thero viyÈ”ti upadhÈvitvÈ “kuhiÑ bhante
sabbaparikkhÈre gahetvÈ gacchathÈ”ti vadanti, tesu ce eko evaÑ vadati
“vass|panÈyikakÈlo nÈmÈyaÑ, yattha antovasse nibaddhabhikkhÈcÈro
bhaÓÉapaÔicchÈdanaÒca labbhati, tattha bhikkh| gacchantÊ”ti,
______________________________________________________________
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tassa ce sutvÈ te manussÈ “bhante imasmimpi gÈme jano bhuÒjati ceva
nivÈseti ca, mÈ aÒÒattha gacchathÈ”ti vatvÈ mittÈmacce pakkositvÈ sabbe
sammantayitvÈ vihÈre nibaddhavattaÒca salÈkabhattÈdÊni ca vassÈvÈsikaÒca
ÔhapetvÈ “idheva bhante vasathÈ”ti yÈcanti, sabbesaÑ sÈdituÑ vaÔÔati.
SabbaÒcetaÑ kappiyaÒceva anavajjaÒca. KurundiyaÑ pana “kuhiÑ
gacchathÈti vutte ‘asukaÔÔhÈnan’ti vatvÈ ‘kasmÈ tattha gacchathÈ’ti vutte
‘kÈraÓaÑ Ècikkhitabban’ti” vuttaÑ. Ubhayampi panetaÑ suddhacittattÈva
anavajjaÑ. IdaÑ ÈgantukavattaÑ nÈma.
IdaÑ pana ÈvÈsikavattaÑ. PaÔikacceva hi ÈvÈsikehi vihÈro jaggitabbo,
khaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓaparibhaÓÉÈni kÈtabbÈni, rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnavaccakuÔipassÈvaÔÔhÈnÈni padhÈnagharavihÈramaggoti imÈni sabbÈni
paÔijaggitabbÈni. Cetiye sudhÈkammaÑ muÓÉavedikÈya1 telamakkhanaÑ
maÒcapÊÔhajaggananti idampi sabbaÑ kÈtabbaÑ “vassaÑ vasitukÈmÈ
ÈgantvÈ uddesaparipucchÈkammaÔÔhÈnÈnuyogÈdÊni karontÈ sukhaÑ
vasissantÊ”ti. Kataparikammehi ÈsÈÄhÊjuÓhapaÒcamito paÔÔhÈya
vassÈvÈsikaÑ pucchitabbaÑ. Kattha pucchitabbaÑ? Yato pakatiyÈ labbhati.
Yehi pana na dinnapubbaÑ, te pucchituÑ na vaÔÔati. KasmÈ pucchitabbaÑ?
KadÈci hi manussÈ denti, kadÈci dubbhikkhÈdÊhi upaddutÈ na denti, tattha ye
na dassanti, te apucchitvÈ vassÈvÈsike gÈhite gÈhitabhikkh|naÑ
lÈbhantarÈyo hoti, tasmÈ pucchitvÈva gÈhetabbaÑ.
Pucchantena “tumhÈkaÑ vassÈvÈsikaÑ gÈhaÓakÈlo upakaÔÔho”ti
vattabbaÑ. Sace vadanti “bhante imaÑ saÑvaccharaÑ chÈtakÈdÊhi
upaddutamha, na sakkoma dÈtun”ti vÈ “yaÑ pubbe dema, tato |nataraÑ
dassÈmÈ”ti vÈ “idÈni kappÈso sulabho, yaÑ pubbe dema, tato bahutaraÑ
dassÈmÈ”ti vÈ, taÑ sallakkhetvÈ tadanur|pena nayena tesaÑ senÈsane
bhikkh|naÑ vassÈvÈsikaÑ gÈhetabbaÑ. Sace manussÈ vadanti “yassa
amhÈkaÑ vassÈvÈsikaÑ pÈpuÓÈti, so temÈsaÑ pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetu,
vihÈramaggaÑ jaggatu, cetiya~gaÓabodhiya~gaÓÈni jaggatu, Bodhirukkhe
udakaÑ ÈsiÒcat|”ti, yassa taÑ pÈpuÓÈti, tassa ÈcikkhitabbaÑ. Yo pana gÈmo
paÔikkamma yojanadviyojanantare hoti, tatra ce kulÈni
______________________________________________________________
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upanikkhepaÑ ÔhapetvÈ pahÈre vassÈvÈsikaÑ dentiyeva, tÈni kulÈni
ÈpucchitvÈpi tesaÑ senÈsane vattaÑ katvÈ vasantassa vassÈvÈsikaÑ
gÈhetabbaÑ. Sace pana tesaÑ senÈsane paÑsuk|liko vasati, ÈgataÒca taÑ
disvÈ “tumhÈkaÑ vassÈvÈsikaÑ demÈ”ti vadanti, tena saÑghassa
ÈcikkhitabbaÑ. Sace tÈni kulÈni saÑghassa dÈtuÑ na icchanti,
“tumhÈkaÑyeva demÈ”ti vadanti, sabhÈgo bhikkhu “vattaÑ katvÈ gaÓhÈhÊ”ti
vattabbo. PaÑsuk|likassa panetaÑ na vaÔÔati. Iti
saddhÈdeyyadÈyakamanussÈ pucchitabbÈ.
TatruppÈde pana kappiyakÈrakÈ pucchitabbÈ. KathaÑ pucchitabbÈ?
KiÑ Èvuso saÑghassa bhaÓÉapaÔicchÈdanaÑ bhavissatÊti. Sace vadanti
“bhavissati bhante, ekekassa navahatthasÈÔakaÑ dassÈma, vassÈvÈsikaÑ
gÈhethÈ”ti, gÈhetabbaÑ. Sacepi vadanti “sÈÔakÈ natthi, vatthu pana atthi,
gÈhetha bhante”ti, vatthumhi santepi gÈhetuÑ vaÔÔatiyeva.
KappiyakÈrakÈnaÒhi hatthe “kappiyabhaÓÉaÑ paribhuÒjathÈ”ti
dinnavatthuto yaÑ yaÑ kappiyaÑ, sabbaÑ paribhuÒjituÑ anuÒÒÈtaÑ. YaÑ
panettha piÓÉapÈtatthÈya gilÈnapaccayatthÈya ca uddissa dinnaÑ, taÑ cÊvare
upanÈmentehi saÑghasuÔÔhutÈya apaloketvÈ upanÈmetabbaÑ, senÈsanatthÈya
pana uddissa dinnaÑ garubhaÓÉaÑ hoti. CÊvaravaseneva pana
catupaccayavasena vÈ dinnaÑ cÊvare upanÈmentÈnaÑ
apalokanakammakiccaÑ natthi. ApalokanakammaÑ karontehi ca
puggalavasena kÈtabbaÑ, saÑghavasena na kÈtabbaÑ.
JÈtar|parajatavasenapi ÈmakadhaÒÒavasena vÈ apalokanakammaÑ na
vaÔÔati, kappiyabhaÓÉavasena cÊvarataÓÉulÈdivaseneva ca vaÔÔati. TaÑ pana
evaÑ kattabbaÑ “idÈni subhikkhaÑ sulabhapiÓÉaÑ, bhikkh| cÊvarena
kilamanti, ettakaÑ nÈma taÓÉulabhÈgaÑ bhikkh|naÑ cÊvaraÑ kÈtuÑ
ruccatÊ”ti, “gilÈnapaccayo sulabho, gilÈno vÈ natthi, ettakaÑ nÈma
taÓÉulabhÈgaÑ bhikkh|naÑ cÊvaraÑ kÈtuÑ ruccatÊ”ti.
EvaÑ cÊvarapaccayaÑ sallakkhetvÈ senÈsanassa kÈle ghosite sannipatite
saÑghe senÈsanaggÈhako sammannitabbo. Sammannantena ca dve
sammannitabbÈti vuttaÑ. EvaÒhi navako vuÉÉhassa, vuÉÉho ca navakassa
gÈhessatÊti. Mahante pana mahÈvihÈrasadise vihÈre tayo cattÈro janÈ
sammannitabbÈ. KurundiyaÑ pana “aÔÔhapi soÄasapi jane
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sammannituÑ vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. TesaÑ sammuti kammavÈcÈyapi
apalokanenapi vaÔÔatiyeva. Tehi sammatehi bhikkh|hi senÈsanaÑ
sallakkhetabbaÑ. CetiyagharaÑ bodhigharaÑ ÈsanagharaÑ sammuÒjani-aÔÔo
dÈru-aÔÔo vaccakuÔi iÔÔhakasÈlÈ vaÉÉhakisÈlÈ dvÈrakoÔÔhako pÈnÊyamÈÄo
maggo pokkharaÓÊti etÈni hi asenÈsanÈni, vihÈro aÉÉhayogo pÈsÈdo
hammiyaÑ guhÈ maÓÉapo rukkham|laÑ veÄugumboti imÈni senÈsanÈni,
tÈni gÈhetabbÈni.
220. GÈhentena ca “anujÈnÈmi bhikkhave paÔhamaÑ bhikkh| gaÓetuÑ,
bhikkh| gaÓetvÈ seyyÈ gaÓetuÑ, seyyÈ gaÓetvÈ seyyaggena gÈhetun”tiÈdivacanato paÔhamaÑ vihÈre bhikkh| gaÓetvÈ maÒcaÔÔhÈnÈni gaÓetabbÈni,
tato ekekaÑ maÒcaÔÔhÈnaÑ ekekassa bhikkhuno gÈhetabbaÑ. Sace
maÒcaÔÔhÈnÈni atirekÈni honti, vihÈraggena gÈhetabbaÑ. Sace vihÈrÈpi
atirekÈ honti, pariveÓaggena gÈhetabbaÑ. PariveÓesupi atirekesu puna
aparopi bhÈgo dÈtabbo. Atimandesu hi bhikkh|su ekekassa bhikkhuno dve
tÊÓi pariveÓÈni dÈtabbÈni. Gahite pana dutiyabhÈge aÒÒo bhikkhu Ègacchati,
na attano aruciyÈ so bhÈgo tassa dÈtabbo. Sace pana yena gahito, so attano
ruciyÈ taÑ dutiyabhÈgaÑ vÈ paÔhamabhÈgaÑ vÈ deti, vaÔÔati.
“Na bhikkhave nissÊme Ôhitassa senÈsanaÑ gÈhetabbaÑ, yo gÈheyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato upacÈrasÊmato bahi Ôhitassa na gÈhetabbaÑ,
anto-upacÈrasÊmÈya pana d|re Ôhitassapi labbhatiyeva.
“AnujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa patir|paÑ seyyaÑ dÈtun”ti3 vacanato
yo4 kÈsasÈsabhagandarÈtisÈrÈdÊhi gilÈno hoti, kheÄamallakavaccakapÈlÈdÊni
ÔhapetabbÈni honti, kuÔÔhÊ vÈ hoti, senÈsanaÑ d|seti, evar|passa
heÔÔhÈpÈsÈdapaÓÓasÈlÈdÊsu aÒÒataraÑ ekamantaÑ senÈsanaÑ dÈtabbaÑ.
YasmiÑ vasante senÈsanaÑ na dussati, tassa varaseyyÈpi dÈtabbÈva. Yopi
sinehapÈnavirecananatthukammÈdÊsu yaÑ
______________________________________________________________
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kiÒci bhesajjaÑ karoti, sabbo so gilÈnoyeva. Tassapi sallakkhetvÈ patir|paÑ
senÈsanaÑ dÈtabbaÑ.
“Na bhikkhave ekena dve paÔibÈhetabbÈ, yo paÔibÈheyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti vacanato ekena dve senÈsanÈni na gahetabbÈni. Sacepi
gaÓheyya, pacchimena gahaÓena purimaggahaÓaÑ paÔippassambhati.
GahaÓena hi gahaÓaÑ paÔippassambhati, gahaÓena Èlayo paÔippassambhati,
Èlayena gahaÓaÑ paÔippassambhati, Èlayena Èlayo paÔippassambhati.
KathaÑ? Idhekacco2 vass|panÈyikadivase ekasmiÑ vihÈre senÈsanaÑ
gahetvÈ sÈmantavihÈraÑ gantvÈ tatrÈpi gaÓhÈti, tassa iminÈ gahaÓena
purimaggahaÓaÑ paÔippassambhati. Aparo “idha vasissÈmÊ”ti ÈlayamattaÑ
katvÈ sÈmantavihÈraÑ gantvÈ tattha senÈsanaÑ gaÓhÈti, tassa iminÈ
gahaÓeneva purimo Èlayo paÔippassambhati. Eko “idha vasissÈmÊ”ti
senÈsanaÑ vÈ gahetvÈ ÈlayaÑ vÈ katvÈ sÈmantavihÈraÑ gantvÈ “idheva dÈni
vasissÈmÊ”ti ÈlayaÑ karoti, iccassa Èlayena vÈ gahaÓaÑ, Èlayena vÈ Èlayo
paÔippassambhati, sabbattha pacchime gahaÓe vÈ Èlaye vÈ tiÔÔhati. Yo pana
ekasmiÑ vihÈre senÈsanaÑ gahetvÈ “aÒÒasmiÑ vihÈre vasissÈmÊ”ti
gacchati, tassa upacÈrasÊmÈtikkame senÈsanaggÈho paÔippassambhati. Yadi
pana “tattha phÈsu bhavissati, vasissÈmi, no ce, ÈgamissÈmÊ”ti gantvÈ
aphÈsukabhÈvaÑ ÒatvÈ pacchÈ vÈ gacchati, vaÔÔati.
SenÈsanaggÈhakena ca senÈsanaÑ gÈhetvÈ vassÈvÈsikaÑ gÈhetabbaÑ.
GÈhentena sace saÑghiko ca saddhÈdeyyo cÈti dve cÊvarapaccayÈ honti, tesu
yaÑ bhikkh| paÔhamaÑ gahituÑ icchanti, taÑ gahetvÈ tassa Ôhitikato
paÔÔhÈya itaro gÈhetabbo. “Sace bhikkh|naÑ appatÈya pariveÓaggena
senÈsane gÈhiyamÈne ekaÑ pariveÓaÑ mahÈlÈbhaÑ hoti, dasa vÈ dvÈdasa
vÈ cÊvarÈni labhanti, taÑ vijaÔetvÈ aÒÒesu alÈbhakesu ÈvÈsesu pakkhipitvÈ
aÒÒesampi bhikkh|naÑ gÈhetabban”ti MahÈsumatthero Èha.
MahÈpadumatthero panÈha “na
______________________________________________________________
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evaÑ kÈtabbaÑ. ManussÈ hi attano ÈvÈsapaÔijagganatthÈya paccayaÑ denti,
tasmÈ aÒÒehi bhikkh|hi tattha pavisitabban”ti.
221. Sace panettha mahÈthero paÔikkosati “mÈ Èvuso evaÑ gÈhetha,
Bhagavato anusiÔÔhiÑ karotha. VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ “anujÈnÈmi
bhikkhave pariveÓaggena gÈhetun”ti1. Tassa paÔikkosanÈya aÔÔhatvÈ “bhante
bhikkh| bah|, paccayo mando, sa~gahaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti saÒÒÈpetvÈ
gÈhetabbameva. GÈhentena ca sammatena bhikkhunÈ mahÈtherassa
santikaÑ gantvÈ evaÑ vattabbaÑ “bhante tumhÈkaÑ senÈsanaÑ pÈpuÓÈti,
paccayaÑ dhÈrethÈ”ti. Asukakulassa paccayo asukasenÈsanaÒca mayhaÑ
pÈpuÓÈti Èvusoti. PÈpuÓÈti bhante, gaÓhatha nanti. GaÓhÈmi Èvusoti.
GahitaÑ hoti. “Sace pana ‘gahitaÑ vo bhante’ti vutte ‘gahitaÑ me’ti vÈ,
‘gaÓhissatha bhante’ti vutte ‘gaÓhissÈmÊ’ti vÈ vadati, aggahitaÑ hotÊ”ti
MahÈsumatthero Èha. MahÈpadumatthero panÈha “atÊtÈnÈgatavacanaÑ vÈ
hotu vattamÈnavacanaÑ vÈ, satuppÈdamattaÑ2 ÈlayakaraÓamattameva cettha
pamÈÓaÑ, tasmÈ gahitameva hotÊ”ti.
Yopi paÑsuk|liko bhikkhu senÈsanaÑ gahetvÈ paccayaÑ vissajjeti,
ayampi na aÒÒasmiÑ ÈvÈse pakkhipitabbo, tasmiÑyeva pariveÓe aggisÈlÈya
vÈ dÊghasÈlÈya vÈ rukkham|le vÈ aÒÒassa gÈhetuÑ vaÔÔati. PaÑsuk|liko
“vasÈmÊ”ti senÈsanaÑ jaggissati, itaro “paccayaÑ gaÓhÈmÊ”ti evaÑ dvÊhi
kÈraÓehi senÈsanaÑ sujaggitataraÑ bhavissati. MahÈpaccariyaÑ pana
vuttaÑ “paÑsuk|like vÈsatthÈya senÈsanaÑ gaÓhante senÈsanaggÈhakena
vattabbaÑ ‘bhante idha paccayo atthi, so kiÑ kÈtabbo’ti. Tena ‘heÔÔhÈ
aÒÒaÑ gÈhÈpehÊ’ti vattabbo. Sace pana kiÒci avatvÈva vasati, vuÔÔhavassassa
ca pÈdam|le ÔhapetvÈ sÈÔakaÑ denti, vaÔÔati. Atha ‘vassÈvÈsikaÑ demÈ’ti
vadanti, tasmiÑ senÈsane vassaÑvuÔÔhabhikkh|naÑ pÈpuÓÈtÊ”ti. YesaÑ
pana senÈsanaÑ natthi, kevalaÑ paccayameva denti, tesaÑ paccayaÑ
avassÈvÈsikasenÈsane gÈhetuÑ vaÔÔati. ManussÈ th|paÑ katvÈ vassÈvÈsikaÑ
gÈhÈpenti. Th|po
______________________________________________________________
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nÈma asenÈsanaÑ, tassa samÊpe rukkhe vÈ maÓÉape vÈ upanibandhitvÈ
gÈhetabbaÑ. Tena bhikkhunÈ cetiyaÑ jaggitabbaÑ.
Bodhirukkhabodhighara-ÈsanagharasammuÒjani-aÔÔadÈru-aÔÔavacca
kuÔidvÈrakoÔÔhakapÈnÊya kuÔipÈnÊya mÈÄakadantakaÔÔhamÈÄakesupi eseva
nayo. BhojanasÈlÈ pana senÈsanameva, tasmÈ taÑ ekassa vÈ bah|naÑ vÈ
paricchinditvÈ gÈhetuÑ vaÔÔatÊti sabbamidaÑ vitthÈrena MahÈpaccariyaÑ
vuttaÑ.
SenÈsanaggÈhakena pana pÈÔipada-aruÓato paÔÔhÈya yÈva puna aruÓaÑ
na bhijjati, tÈva gÈhetabbaÑ. IdaÒhi senÈsanaggÈhassa khettaÑ. Sace pÈtova
gÈhite senÈsane aÒÒo vitakkacÈriko bhikkhu ÈgantvÈ senÈsanaÑ yÈcati,
“gahitaÑ bhante senÈsanaÑ, vass|pagato saÑgho, ramaÓÊyo vihÈro,
rukkham|lÈdÊsu yattha icchatha, tattha vasathÈ”ti vattabbo.
Pacchimavass|panÈyikadivase pana sace kÈlaÑ ghosetvÈ sannipatite saÑghe
koci dasahatthaÑ vatthaÑ ÈharitvÈ vassÈvÈsikaÑ deti, Ègantuko ce bhikkhu
saÑghatthero hoti, tassa dÈtabbaÑ. Navako ce hoti, sammatena bhikkhunÈ
saÑghatthero vattabbo “sace bhante icchatha, paÔhamabhÈgaÑ muÒcitvÈ
idaÑ vatthaÑ gaÓhathÈ”ti, amuÒcantassa na dÈtabbaÑ. Sace pana pubbe
gÈhitaÑ muÒcitvÈ gaÓhÈti, dÈtabbaÑ. Eteneva upÈyena dutiyattherato
paÔÔhÈya parivattetvÈ pattaÔÔhÈneva Ègantukassa dÈtabbaÑ. Sace pana
paÔhamavass|pagatÈ dve tÊÓi cattÈri paÒca vÈ vatthÈni alatthuÑ, laddhaÑ
laddhaÑ eteneva upÈyena vissajjÈpetvÈ yÈva Ègantukassa samakaÑ hoti,
tÈva dÈtabbaÑ. Tena samake laddhe avasiÔÔho anubhÈgo therÈsane dÈtabbo.
Paccuppanne lÈbhe sati ÔhitikÈya gÈhetuÑ katikaÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
Sace dubbhikkhaÑ hoti, dvÊsupi vass|panÈyikÈsu vass|pagatÈ bhikkh|
bhikkhÈya kilamantÈ “Èvuso idha vasantÈ sabbeva kilamÈma, sÈdhu vata dve
bhÈgÈ homa, yesaÑ ÒÈtipavÈritaÔÔhÈnÈni atthi, te tattha vasitvÈ pavÈraÓÈya
ÈgantvÈ attano pattaÑ vassÈvÈsikaÑ gaÓhant|”ti vadanti, tesu ye tattha
vasitvÈ pavÈraÓÈya Ègacchanti, tesaÑ apaloketvÈ vassÈvÈsikaÑ dÈtabbaÑ.
SÈdiyantÈpi hi teneva vassÈvÈsikassa sÈmino, khÊyantÈpi ca ÈvÈsikÈ neva
adÈtuÑ labhanti. KurundiyaÑ pana vuttaÑ “katikavattaÑ kÈtabbaÑ
‘sabbesaÑ no idha
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yÈgubhattaÑ nappahoti, sabhÈgaÔÔhÈne vasitvÈ Ègacchatha, tumhÈkaÑ
pattaÑ vassÈvÈsikaÑ labhissathÈ’ti. TaÒce eko paÔibÈhati, supaÔibÈhitaÑ. No
ce paÔibÈhati, katikÈ sukatÈ. PacchÈ tesaÑ tattha vasitvÈ ÈgatÈnaÑ
apaloketvÈ dÈtabbaÑ, apalokanakÈle paÔibÈhituÑ na labbhatÊ”ti. Punapi
vuttaÑ “sace vass|pagatesu ekaccÈnaÑ vassÈvÈsike apÈpuÓante bhikkh|
katikaÑ karonti ‘chinnavassÈnaÑ vassÈvÈsikaÒca idÈni
uppajjanakavassÈvÈsikaÒca imesaÑ dÈtuÑ ruccatÊ’ti, evaÑ katikÈya katÈya
gÈhitasadisameva hoti, uppannuppannaÑ tesameva dÈtabban”ti. TemÈsaÑ
pÈnÊyaÑ upaÔÔhÈpetvÈ vihÈramaggacetiya~gaÓabodhiya~gaÓÈni jaggitvÈ
Bodhirukkhe udakaÑ siÒcitvÈ pakkantopi vibbhantopi vassÈvÈsikaÑ
labhatiyeva. BhatiniviÔÔhaÒhi tena kataÑ, saÑghikaÑ pana
apalokanakammaÑ katvÈ gÈhitaÑ antovasse vibbhantopi labhateva,
paccayavasena gÈhitaÑ pana na labhatÊti vadanti.
Sace vuÔÔhavasso disaÑgamiko bhikkhu ÈvÈsikassa hatthato kiÒcideva
kappiyabhaÓÉaÑ gahetvÈ “asukakule mayhaÑ vassÈvÈsikaÑ pattaÑ, taÑ
gaÓhathÈ”ti vatvÈ gataÔÔhÈne vibbhamati, vassÈvÈsikaÑ saÑghikaÑ hoti.
Sace pana manusse sammukhÈ sampaÔicchÈpetvÈ gacchati, labhati. “IdaÑ
vassÈvÈsikaÑ amhÈkaÑ senÈsane vutthabhikkhuno demÈ”ti vutte yassa
gÈhitaÑ, tasseva hoti. Sace pana senÈsanasÈmikassa piyakamyatÈya
puttadhÊtÈdayo bah|ni vatthÈni ÈharitvÈ “amhÈkaÑ senÈsane demÈ”ti denti,
tattha vass|pagatassa ekameva vatthaÑ dÈtabbaÑ, sesÈni saÑghikÈni honti.
VassÈvÈsikaÔhitikÈya gÈhetabbÈni, ÔhitikÈya asati therÈsanato paÔÔhÈya
gÈhetabbÈni. SenÈsane vass|pagataÑ bhikkhuÑ nissÈya uppannena
cittappasÈdena bah|ni vatthÈni ÈharitvÈ “senÈsanassa demÈ”ti dinnesupi
eseva nayo. Sace pana pÈdam|le ÔhapetvÈ “etassa bhikkhuno demÈ”ti
vadanti, tasseva honti.
Ekassa gehe dve vassÈvÈsikÈni, paÔhamabhÈgo sÈmaÓerassa gÈhito hoti,
dutiyo therÈsane. So ekaÑ dasahatthaÑ, ekaÑ aÔÔhahatthaÑ sÈÔakaÑ peseti
“vassÈvÈsikaÑ pattabhikkh|naÑ dethÈ”ti, vicinitvÈ varabhÈgaÑ
sÈmaÓerassa datvÈ anubhÈgo therÈsane
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dÈtabbo. Sace pana ubhopi gharaÑ netvÈ bhojetvÈ sayameva pÈdam|le
Ôhapeti, yaÑ yassa dinnaÑ, tadeva tassa hoti. Ito paraÑ MahÈpaccariyaÑ
Ègatanayo hoti–ekassa ghare daharasÈmaÓerassa vassÈvÈsikaÑ pÈpuÓÈti, so
ce pucchati “amhÈkaÑ vassÈvÈsikaÑ kassa pattan”ti, “sÈmaÓerassÈ”ti avatvÈ
“dÈnakÈle jÈnissasÊ”ti vatvÈ dÈnadivase ekaÑ mahÈtheraÑ pesetvÈ
nÊharÈpetabbaÑ. Sace yassa vassÈvÈsikaÑ pattaÑ, so vibbhamati vÈ kÈlaÑ
vÈ karoti, manussÈ ce pucchanti “kassa amhÈkaÑ vassÈvÈsikaÑ pattan”ti,
tesaÑ yathÈbh|taÑ ÈcikkhitabbaÑ. Sace te vadanti “tumhÈkaÑ demÈ”ti,
tassa bhikkhuno pÈpuÓÈti. Atha saÑghassa vÈ gaÓassa vÈ denti, saÑghassa
vÈ gaÓassa vÈ pÈpuÓÈti. Sace vass|pagatÈ suddhapaÑsuk|likÈyeva honti,
ÈnetvÈ dinnaÑ vassÈvÈsikaÑ senÈsanaparikkhÈraÑ vÈ katvÈ ÔhapetabbaÑ,
bimbohanÈdÊni vÈ kÈtabbÈnÊti.
AyaÑ tÈva antovasse vass|panÈyikadivasavasena
SenÈsanaggÈhakathÈ.
222. Ayamaparopi utukÈle antarÈmuttako nÈma senÈsanaggÈho
veditabbo. Divasavasena hi tividho senÈsanaggÈho purimako pacchimako
antarÈmuttakoti. VuttaÒhetaÑ–
“Tayome bhikkhave senÈsanaggÈhÈ, purimako pacchimako
antarÈmuttako. AparajjugatÈya ÈsÈÄhiyÈ purimako gÈhetabbo,
mÈsagatÈya ÈsÈÄhiyÈ pacchimako gÈhetabbo, aparajjugatÈya pavÈraÓÈya
ÈyatiÑ vassÈvÈsatthÈya antarÈmuttako gÈhetabbo”ti1.
Etesu2 tÊsu senÈsanaggÈhesu purimako pacchimako cÈti ime dve gÈhÈ
thÈvarÈ, antarÈmuttako pana senÈsanapaÔijagganatthaÑ BhagavatÈ anuÒÒÈto.
TathÈ hi ekasmiÑ vihÈre mahÈlÈbhaÑ senÈsanaÑ hoti, senÈsanasÈmikÈ
vass|pagataÑ bhikkhuÑ sabbapaccayehi sakkaccaÑ upaÔÔhahitvÈ pavÈretvÈ
gamanakÈle bahuÑ samaÓaparikkhÈraÑ denti, mahÈtherÈ d|ratova ÈgantvÈ
vass|panÈyikadivase
______________________________________________________________
1. Vi 4. 318 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 4. 65 piÔÔhÈdÊsu.
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taÑ gahetvÈ phÈsuÑ vasitvÈ vuÔÔhavassÈ lÈbhaÑ gaÓhitvÈ pakkamanti.
ŒvÈsikÈ “mayaÑ etthuppannaÑ lÈbhaÑ na labhÈma, niccaÑ
ÈgantukamahÈtherÈva labhanti, teyeva naÑ ÈgantvÈ paÔijaggissantÊ”ti
palujjantampi na olokenti. BhagavÈ tassa paÔijagganatthaÑ “aparajjugatÈya
pavÈraÓÈya ÈyatiÑ vassÈvÈsatthÈya antarÈmuttako gÈhetabbo”ti Èha.
TaÑ gÈhentena saÑghatthero vattabbo “bhante
antarÈmuttakasenÈsanaÑ gaÓhathÈ”ti. Sace gaÓhÈti, dÈtabbaÑ. No ce,
eteneva upÈyena anutheraÑ ÈdiÑ katvÈ yo gaÓhÈti, tassa antamaso
sÈmaÓerassapi dÈtabbaÑ. Tena taÑ senÈsanaÑ aÔÔha mÈse paÔijaggitabbaÑ,
chadanabhittibh|mÊsu yaÑ kiÒci khaÓÉaÑ vÈ phullaÑ vÈ bhoti, taÑ sabbaÑ
paÔisa~kharitabbaÑ. UddesaparipucchÈdÊhi divasaÑ khepetvÈ rattiÑ tattha
vasituÑ vaÔÔati, rattiÑ pariveÓe vasitvÈ tattha divasaÑ khepetumpi vaÔÔati,
rattindivaÑ tattheva vasitumpi vaÔÔati, utukÈle ÈgatÈnaÑ vuÉÉhÈnaÑ na
paÔibÈhitabbaÑ. Vass|panÈyikadivase pana sampatte sace saÑghatthero
“mayhaÑ idaÑ pana senÈsanaÑ dethÈ”ti vadati, na labhati. “Bhante idaÑ
antarÈmuttakaÑ gahetvÈ ekena bhikkhunÈ paÔijaggitan”ti vatvÈ na
dÈtabbaÑ, aÔÔha mÈse paÔijaggitabhikkhusseva gÈhitaÑ hoti. YasmiÑ pana
senÈsane ekasaÑvacchare dvikkhattuÑ paccaye denti chamÈsaccayena
chamÈsaccayena, taÑ antarÈmuttakaÑ na gÈhetabbaÑ. YasmiÑ vÈ
tikkhattuÑ denti catumÈsaccayena catumÈsaccayena, yasmiÑ vÈ
catukkhattuÑ denti temÈsaccayena temÈsaccayena, taÑ antarÈmuttakaÑ na
gÈhetabbaÑ. Paccayeneva hi taÑ paÔijagganaÑ labhissati. YasmiÑ pana
ekasaÑvacchare sakideva bah| paccaye denti, etaÑ antarÈmuttakaÑ
gÈhetabbanti.
223. “AnujÈnÈmi bhikkhave akataÑ vÈ vihÈraÑ vippakataÑ vÈ
navakammaÑ dÈtuÑ, khuddake vihÈre kammaÑ oloketvÈ
chappaÒcavassikaÑ navakammaÑ dÈtuÑ, aÉÉhayoge kammaÑ oloketvÈ
sattaÔÔhavassikaÑ navakammaÑ dÈtuÑ, mahallake vihÈre pÈsÈde vÈ
kammaÑ oloketvÈ dasadvÈdasavassikaÑ navakammaÑ dÈtun”ti1 vacanato
akataÑ vippakataÑ vÈ senÈsanaÑ ekassa bhikkhuno apalokanena vÈ
kammavÈcÈya vÈ sÈvetvÈ
______________________________________________________________
1. Vi 4. 325 piÔÔhe.
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navakammaÑ katvÈ vasituÑ yathÈvuttakÈlaparicchedavasena dÈtabbaÑ.
Navakammiko bhikkhu antovasse taÑ ÈvÈsaÑ labhati, utukÈle paÔibÈhituÑ
na labhati. Laddhanavakammena pana bhikkhunÈ vÈsipharasunikhÈdanÈdÊni
gahetvÈ sayaÑ na kÈtabbaÑ, katÈkataÑ jÈnitabbaÑ. Sace so ÈvÈso jÊrati,
ÈvÈsasÈmikassa vÈ tassa vaÑse uppannassa vÈ kassaci kathetabbaÑ “ÈvÈso
te nassati, jaggatha etaÑ ÈvÈsan”ti. Sace so na sakkoti, bhikkh|hi ÒÈtÊhi vÈ
upaÔÔhÈkehi vÈ1 samÈdÈpetvÈ jaggitabbo. Sace tepi na sakkonti, saÑghikena
paccayena jaggitabbo, tasmimpi asati ekaÑ ÈvÈsaÑ vissajjetvÈ avasesÈ
jaggitabbÈ, bah| vissajjetvÈ ekaÑ saÓÔhapetumpi vaÔÔatiyeva.
Dubbhikkhe bhikkh|su pakkantesu sabbe ÈvÈsÈ nassanti, tasmÈ ekaÑ
vÈ dve vÈ tayo vÈ ÈvÈse vissajjetvÈ tato yÈgubhattacÊvarÈdÊni
paribhuÒjantehi sesÈvÈsÈ jaggitabbayeva.
KurundiyaÑ pana vuttaÑ “saÑghike paccaye asati eko bhikkhu
‘tuyhaÑ ekamaÒcaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ jaggÈhÊ’ti vattabbo. Sace bahutaraÑ
icchati, tibhÈgaÑ vÈ upaÉÉhabhÈgaÑ vÈ datvÈpi jaggÈpetabbaÑ. Atha
thambhamattamevettha avasiÔÔhaÑ, bahukammaÑ kÈtabbanti na icchati,
‘tuyhaÑ puggalikameva katvÈ jaggÈhÊ’ti dÈtabbaÑ. Evampi hi ‘saÑghassa
bhaÓÉakaÔhapanaÔÔhÈnaÒca navakÈnaÒca vasanaÔÔhÈnaÑ labhissatÊ’ti
jaggÈpetabbo. EvaÑ jaggito pana tasmiÑ jÊvante puggaliko hoti, mate
saÑghikova. Sace saddhivihÈrikÈnaÑ dÈtukÈmo hoti, kammaÑ oloketvÈ
tibhÈgaÑ vÈ upaÉÉhaÑ vÈ puggalikaÑ katvÈ jaggÈpetabbo. EvaÒhi
saddhivihÈrikÈnaÑ dÈtuÑ labhati. EvaÑ jagganake pana asati ekaÑ ÈvÈsaÑ
vissajjetvÈti-ÈdinÈ nayena jaggÈpetabbo”ti vuttaÑ. Idampi ca aÒÒaÑ tattheva
vuttaÑ.
Dve bhikkh| saÑghikabh|miÑ gahetvÈ sodhetvÈ saÑghikasenÈsanaÑ
karonti, yena sÈ bh|mi paÔhamaÑ gahitÈ, so sÈmÊ. Ubhopi puggalikaÑ
karonti, soyeva sÈmÊ. So saÑghikaÑ karoti, itaro puggalikaÑ karoti, aÒÒaÑ
ce bahu senÈsanaÔÔhÈnaÑ atthi, puggalikaÑ karontopi na vÈretabbo.
AÒÒasmiÑ pana tÈdise patir|pe ÔhÈne
______________________________________________________________
1. ©ÈtÊ vÈ upaÔÔhÈke vÈ (Vi-®Ôha 4. 85 piÔÔhe.)
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asati taÑ paÔibÈhitvÈ saÑghikaÑ karonteneva kÈtabbaÑ. YaÑ pana tassa
tattha vayakammaÑ kataÑ, taÑ dÈtabbaÑ. Sace pana katÈvÈse vÈ
ÈvÈsakaraÓaÔÔhÈne vÈ chÈy|pagaphal|pagÈ rukkhÈ honti, apaloketvÈ
hÈretabbÈ. PuggalikÈ ce honti, sÈmikÈ ÈpucchitabbÈ. No ce denti,
yÈvatatiyakaÑ ÈpucchitvÈ “rukkha-agghanakam|laÑ dassÈmÈ”ti hÈretabbÈ.
224. Yo pana saÑghikaÑ vallimattampi aggahetvÈ Èharimena
upakaraÓena saÑghikÈya bh|miyÈ puggalikavihÈraÑ kÈreti, upaÉÉhaÑ
saÑghikaÑ hoti, upaÉÉhaÑ puggalikaÑ. PÈsÈdo ce hoti, heÔÔhÈpÈsÈdo
saÑghiko, upari puggaliko. Sace yo heÔÔhÈpÈsÈdaÑ icchati, heÔÔhÈpÈsÈdaÑ
tassa hoti. Atha heÔÔhÈ ca upari ca icchati, ubhayattha upaÉÉhaÑ labhati.
Dve senÈsanÈni kÈreti, ekaÑ saÑghikaÑ, ekaÑ puggalikaÑ. Sace vihÈre
uÔÔhitena dabbasambhÈrena kÈreti, tibhÈgaÑ labhati. Sace akataÔÔhÈne cayaÑ
vÈ pamukhaÑ vÈ karoti bahikuÔÔe, upaÉÉhaÑ saÑghassa, upaÉÉhaÑ tassa.
Atha mahantaÑ visamaÑ p|retvÈ apade padaÑ dassetvÈ kataÑ hoti,
anissaro tattha saÑgho.
Sace bhikkhu saÑghikavihÈrato gopÈnasi-ÈdÊni gahetvÈ aÒÒasmiÑ
saÑghikÈvÈse yojeti, suyojitÈni. PuggalikÈvÈse yojentehi pana m|laÑ vÈ
dÈtabbaÑ, paÔipÈkatikaÑ vÈ kÈtabbaÑ. ChaÉÉitavihÈrato maÒcapÊÔhÈdÊni
theyyacittena gaÓhanto uddhÈreyeva bhaÓÉagghena kÈretabbo. “Puna
ÈvÈsikakÈle dassÈmÊ”ti gahetvÈ saÑghikaparibhogena paribhuÒjantassa
naÔÔhaÑ sunaÔÔhaÑ, jiÓÓaÑ sujiÓÓaÑ. ArogaÑ ce, pÈkatikaÑ kÈtabbaÑ,
puggalikaparibhogena paribhuÒjantassa naÔÔhaÑ vÈ jiÓÓaÑ vÈ gÊvÈ hoti.
Tato dvÈravÈtapÈnÈdÊni saÑghikÈvÈse vÈ puggalikÈvÈse vÈ yojitÈni,
paÔidÈtabbÈniyeva. Sace koci saÑghiko vihÈro undriyati, yaÑ tattha
maÒcapÊÔhÈdikaÑ, taÑ guttatthÈya aÒÒatra harituÑ vaÔÔati. TasmÈ aÒÒatra
haritvÈ saÑghikaparibhogena paribhuÒjantassa naÔÔhaÑ sunaÔÔhaÑ, jiÓÓaÑ
sujiÓÓaÑ. Sace arogaÑ, tasmiÑ vihÈre paÔisa~khate puna pÈkatikaÑ
kÈtabbaÑ. Puggalikaparibhogena paribhuÒjato naÔÔhaÑ vÈ jiÓÓaÑ vÈ gÊvÈ
hoti, tasmiÑ paÔisa~khate dÈtabbameva. AyaÑ senÈsanaggÈhakathÈ.
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225. AyaÑ panettha catupaccayasÈdhÈraÓakathÈ1–sammatena
appamattakavissajjakena bhikkhunÈ cÊvarakammaÑ karontassa “s|ciÑ
dehÊ”ti vadato ekÈ dÊghÈ, ekÈ rassÈti dve s|ciyo dÈtabbÈ. “AvibhattaÑ
saÑghikabhaÓÉan”ti pucchitabbakiccaÑ natthi. Pipphalatthikassa eko
pipphalako, kantÈraÑ paÔipajjitukÈmassa upÈhanayugaÄaÑ,
kÈyabandhanatthikassa kÈyabandhanaÑ, “aÑsabaddhako me jiÓÓo”ti
Ègatassa aÑsabaddhako, parissÈvanatthikassa parissÈvanaÑ dÈtabbaÑ,
dhammakaraÓatthikassa dhammakaraÓo. Sace paÔÔako na hoti,
dhammakaraÓato paÔÔakena saddhiÑ dÈtabbo. “ŒgantukapattaÑ
ÈropessÈmÊ”ti yÈcantassa kusiyÈ ca aÉÉhakusiyÈ ca pahonakaÑ dÈtabbaÑ.
“MaÓÉalaÑ nappahotÊ”ti Ègatassa maÓÉalaÑ ekaÑ dÈtabbaÑ,
aÉÉhamaÓÉalÈni dve dÈtabbÈni, dve maÓÉalÈni yÈcantassa na dÈtabbÈni.
AnuvÈtaparibhaÓÉatthikassa ekassa cÊvarassa pahonakaÑ dÈtabbaÑ,
sappinavanÊtÈdi-atthikassa gilÈnassa ekaÑ bhesajjaÑ nÈÄimattaÑ katvÈ tato
tatiyakoÔÔhÈso dÈtabbo. EvaÑ tÊÓi divasÈni datvÈ nÈÄiyÈ paripuÓÓÈya
catutthadivasato paÔÔhÈya saÑghaÑ ÈpucchitvÈ dÈtabbaÑ, guÄapiÓÉepi
ekadivasaÑ tatiyabhÈgo dÈtabbo. EvaÑ tÊhi divasehi niÔÔhite piÓÉe tato
paraÑ saÑghaÑ ÈpucchitvÈ dÈtabbaÑ. SammannitvÈ ÔhapitayÈgubhÈjakÈdÊhi
ca bhÈjanÊyaÔÔhÈnaÑ ÈgatamanussÈnaÑ anÈpucchitvÈva upaÉÉhabhÈgo
dÈtabbo. Asammatehi pana apaloketvÈ dÈtabboti.
SaÑghassa santakaÑ sammatena vÈ ÈÓattehi vÈ ÈrÈmikÈdÊhi
dÊyamÈnaÑ, gihÊnaÒca santakaÑ sÈmikena vÈ ÈÓattena vÈ dÊyamÈnaÑ
“aparassa bhÈgaÑ dehÊ”ti asantaÑ puggalaÑ vatvÈ gaÓhato bhaÓÉadeyyaÑ.
( ) 2 aÒÒena dÊyamÈnaÑ gaÓhanto bhaÓÉagghena kÈretabbo. Asammatena
vÈ anÈÓattena vÈ dÊyamÈne “aparampi bhÈgaÑ dehÊ”ti vatvÈ vÈ k|ÔavassÈni
gaÓetvÈ vÈ gaÓhanto uddhÈreyeva bhaÓÉagghena kÈretabbo. Itarehi
dÊyamÈnaÑ evaÑ gaÓhato bhaÓÉÈdeyyaÑ sÈmikena pana “imassa dehÊ”ti
dÈpitaÑ vÈ sayaÑ dinnaÑ vÈ sudinnanti ayaÑ sabbaÔÔhakathÈvinicchayato
sÈro.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 108 piÔÔhÈdÊsu.
2. (AÒÒena dÊyamÈnaÑ, gihÊnaÒca santakaÑ sÈmikena vÈ ÈÓatthena vÈ dÊyamÈnaÑ
“aparassa bhÈgaÑ dehÊ”ti asantaÑ puggalaÑ vatvÈ gaÓhato bhaÓÉÈdeyyaÑ.) (Ka)
Vi-®Ôha 1. 334 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
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PiÓÉÈya paviÔÔhassapi odanapaÔivÊso anto-upacÈrasÊmÈyaÑ Ôhitasseva
gahetuÑ vaÔÔati. Yadi pana dÈyakÈ “bahi-upacÈrasÊmaÔÔhÈnampi bhante
gaÓhatha, ÈgantvÈ paribhuÒjissantÊ”ti vadanti, evaÑ antogÈmaÔÔhÈnampi
gahetuÑ vaÔÔati.
PÈÄiÑ AÔÔhakathaÒceva, oloketvÈ vicakkhaÓo.
SaÑghike paccaye evaÑ, appamattova bhÈjayeti1.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe sabbÈkÈrato
CatupaccayabhÈjanÊyavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
29. KathinatthÈravinicchayakathÈ
226. Kathinanti ettha2 pana kathinaÑ attharituÑ ke labhanti, ke na
labhanti? GaÓanavasena tÈva pacchimakoÔiyÈ paÒca janÈ labhanti, uddhaÑ
satasahassampi, paÒcannaÑ heÔÔhÈ na labhanti. VuÔÔhavassavasena
purimikÈya vassaÑ upagantvÈ paÔhamapavÈraÓÈya pavÈritÈ labhanti.
ChinnavassÈ vÈ pacchimikÈya upagatÈ vÈ na labhanti. “AÒÒasmiÑ vihÈre
vuÔÔhavassÈpi na labhantÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. PurimikÈya
upagatÈnaÑ pana sabbe gaÓap|rakÈ honti, ÈnisaÑsaÑ na labhanti, ÈnisaÑso
itaresaÑyeva hoti. Sace purimikÈya upagatÈ cattÈro vÈ honti tayo vÈ dve vÈ
eko vÈ, itare gaÓap|rake katvÈ kathinaÑ attharitabbaÑ. Atha cattÈro
bhikkh| upagatÈ, eko paripuÓÓavasso sÈmaÓero, so ce pacchimikÈya
upasampajjati, gaÓap|rako ceva hoti ÈnisaÑsaÒca labhati. Tayo bhikkh| dve
sÈmaÓerÈ, dve bhikkh| tayo sÈmaÓerÈ, eko bhikkhu cattÈro sÈmaÓerÈti
etthÈpi eseva nayo. Sace purimikÈya upagatÈ kathinatthÈrakusalÈ na honti,
atthÈrakusalÈ KhandhakabhÈÓakattherÈ pariyesitvÈ ÈnetabbÈ. KammavÈcaÑ
sÈvetvÈ kathinaÑ attharÈpetvÈ dÈnaÒca bhuÒjitvÈ gamissanti, ÈnisaÑso pana
itaresaÑyeva hoti.
______________________________________________________________
1. Appamatto vibhÈjayeti (SÊ)

2. Vi-®Ôha 3. 388 piÔÔhÈdÊsu.
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KathinaÑ kena dinnaÑ vaÔÔati? Yena kenaci devena vÈ manussena vÈ
paÒcannaÑ vÈ sahadhammikÈnaÑ aÒÒatarena dinnaÑ vaÔÔati.
KathinadÈyakassa vattaÑ atthi, sace so taÑ ajÈnanto pucchati “bhante
kathaÑ kathinaÑ dÈtabban”ti, tassa evaÑ ÈcikkhitabbaÑ “tiÓÓaÑ cÊvarÈnaÑ
aÒÒatarappahonakaÑ s|riyuggamanasamaye vatthaÑ ‘kathinacÊvaraÑ
demÈ’ti dÈtuÑ vaÔÔati. Tassa parikammatthaÑ ettakÈ nÈma s|ciyo, ettakaÑ
suttaÑ, ettakaÑ rajanaÑ, parikammaÑ karontÈnaÑ ettakÈnaÑ bhikkh|naÑ
yÈgubhattaÒca dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti.
KathinatthÈrakenapi dhammena samena uppannaÑ kathinaÑ
attharantena vattaÑ jÈnitabbaÑ. TantavÈyagehato hi ÈbhatasantÈneneva
khalimakkhitasÈÔako na vaÔÔati, malÊnasÈÔakopi na vaÔÔati, tasmÈ
kathinatthÈrasÈÔakaÑ labhitvÈ suÔÔhu dhovitvÈ s|ci-ÈdÊni
cÊvarakamm|pakaraÓÈni sajjetvÈ bah|hi bhikkh|hi saddhiÑ tadaheva
sibbitvÈ niÔÔhitas|cikammaÑ rajitvÈ kappabinduÑ datvÈ kathinaÑ
attharitabbaÑ. Sace tasmiÑ anatthateyeva aÒÒaÑ kathinasÈÔakaÑ Èharati,
aÒÒÈni ca bah|ni kathinÈnisaÑsavatthÈni deti, yo ÈnisaÑsaÑ bahuÑ deti,
tassa santakena attharitabbaÑ. Itaro tathÈ tathÈ ovaditvÈ saÒÒÈpetabbo.
KathinaÑ pana kena attharitabbaÑ? Yassa saÑgho kathinacÊvaraÑ deti.
SaÑghena pana kassa dÈtabbaÑ? Yo jiÓÓacÊvaro hoti. Sace bah|
jiÓÓacÊvarÈ, vuÉÉhassa dÈtabbaÑ. VuÉÉhesupi yo mahÈpariso tadaheva
cÊvaraÑ katvÈ attharituÑ sakkoti, tassa dÈtabbaÑ. Sace vuÉÉho na sakkoti,
navakataro sakkoti, tassa dÈtabbaÑ. Apica saÑghena mahÈtherassa
sa~gahaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, tasmÈ “tumhe bhante gaÓhatha, mayaÑ katvÈ
dassÈmÈ”ti vattabbaÑ. TÊsu cÊvaresu yaÑ jiÓÓaÑ hoti, tadatthÈya dÈtabbaÑ.
PakatiyÈ dupaÔÔacÊvarassa dupaÔÔatthÈyeva dÈtabbaÑ. Sacepissa
ekapaÔÔacÊvaraÑ ghanaÑ hoti, kathinasÈÔakÈ ca pelavÈ, sÈruppatthÈya
dupaÔÔappahonakameva dÈtabbaÑ, “ahaÑ alabhanto ekapaÔÔaÑ pÈrupÈmÊ”ti
vadantassapi dupaÔÔaÑ dÈtuÑ vaÔÔati. Yo pana lobhapakatiko hoti, tassa na
dÈtabbaÑ. Tenapi “kathinaÑ attharitvÈ pacchÈ visibbitvÈ dve cÊvarÈni
karissÈmÊ”ti na gahetabbaÑ. Yassa pana dÊyati, tassa–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho idaÑ saÑghassa kathinadussaÑ
uppannaÑ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho imaÑ kathinadussaÑ
itthannÈmassa bhikkhuno dadeyya kathinaÑ attharituÑ esÈ Òatti.
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SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ saÑghassa kathinadussaÑ
uppannaÑ, saÑgho imaÑ kathinadussaÑ itthannÈmassa bhikkhuno deti
kathinaÑ attharituÑ, yassÈyasmato khamati imassa kathinadussassa
itthannÈmassa bhikkhuno dÈnaÑ kathinaÑ attharituÑ, so tuÓhassa.
Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
“DinnaÑ idaÑ saÑghena kathinadussaÑ itthannÈmassa bhikkhuno
kathinaÑ attharituÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ
dhÈrayÈmÊ”ti1–
EvaÑ dutiyakammavÈcÈya dÈtabbaÑ.
EvaÑ dinne pana kathine sace taÑ kathinadussaÑ
niÔÔhitaparikammameva hoti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce niÔÔhitaparikammaÑ
hoti, “ahaÑ thero”ti vÈ “bahussuto”ti vÈ ekenapi akÈtuÑ na labbhati,
sabbeheva sannipatitvÈ dhovanasibbanarajanÈni niÔÔhÈpetabbÈni. IdaÒhi
kathinavattaÑ2 nÈma BuddhappasatthaÑ. AtÊte Padumuttaropi BhagavÈ
kathinavattaÑ2 akÈsi. Tassa kira aggasÈvako SujÈtatthero nÈma kathinaÑ
gaÓhi. TaÑ SatthÈ aÔÔhasaÔÔhiyÈ bhikkhusatasahassehi saddhiÑ nisÊditvÈ
akÈsi.
KatapariyositaÑ pana kathinaÑ gahetvÈ atthÈrakena bhikkhunÈ sace
sa~ghÈÔiyÈ kathinaÑ attharitukÈmo hoti, porÈÓikÈ sa~ghÈÔi
paccuddharitabbÈ, navÈ sa~ghÈÔi adhiÔÔhÈpetabbÈ, “imÈya sa~ghÈÔiyÈ
kathinaÑ attharÈmÊ”ti vÈcÈ bhinditabbÈ. Sace uttarÈsa~gena kathinaÑ
attharitukÈmo hoti, porÈÓako uttarÈsa~go paccuddharitabbo, navo
uttarÈsa~go adhiÔÔhÈtabbo, “iminÈ uttarÈsa~gena kathinaÑ attharÈmÊ”ti vÈcÈ
bhinditabbÈ. Sace antaravÈsakena kathinaÑ attharitukÈmo hoti, porÈÓako
antaravÈsako paccuddharitabbo, navo antaravÈsako adhiÔÔhÈpetabbo, “iminÈ
antaravÈsakena kathinaÑ attharÈmÊ”ti vÈcÈ bhinditabbÈ.
Tena3 kathinatthÈrakena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “atthataÑ
bhante saÑghassa kathinaÑ, dhammiko kathinatthÈro, anumodathÈ”ti. Tehi
______________________________________________________________
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anumodakehi bhikkh|hi ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ
evamassa vacanÊyo “atthataÑ Èvuso saÑghassa kathinaÑ, dhammiko
kathinatthÈro, anumodÈmÈ”ti. Tena kathinatthÈrakena bhikkhunÈ sambahule
bhikkh| upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ
evamassa vacanÊyo “atthataÑ bhante saÑghassa kathinaÑ, dhammiko
kathinatthÈro, anumodathÈ”ti. Tehi anumodakehi bhikkh|hi ekaÑsaÑ
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “atthataÑ
Èvuso saÑghassa kathinaÑ, dhammiko kathinatthÈro, anumodÈmÈ”ti. Tena
kathinatthÈrakena bhikkhunÈ ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “atthataÑ
Èvuso saÑghassa kathinaÑ, dhammiko kathinatthÈro, anumodÈhÊ”ti. Tena
anumodakena bhikkhunÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ
evamassa vacanÊyo “atthataÑ Èvuso1 saÑghassa kathinaÑ, dhammiko
kathinatthÈro, anumodÈmÊ”ti. EvaÑ sabbesaÑ atthataÑ hoti kathinaÑ.
VuttaÒhetaÑ parivÈre “dvinnaÑ puggalÈnaÑ atthataÑ hoti kathinaÑ
atthÈrakassa ca anumodakassa cÈ”ti2. Punapi vuttaÑ “na saÑgho kathinaÑ
attharati, na gaÓo kathinaÑ attharati, puggalo kathinaÑ attharati, saÑghassa
anumodanÈya gaÓassa anumodanÈya puggalassa attharÈya saÑghassa
atthataÑ hoti kathinaÑ, gaÓassa atthataÑ hoti kathinaÑ, puggalassa
atthataÑ hoti kathinan”ti3.
EvaÑ atthate pana kathine sace kathinacÊvarena saddhiÑ ÈbhataÑ
ÈnisaÑsaÑ dÈyakÈ “yena amhÈkaÑ kathinaÑ gahitaÑ, tasseva demÈ”ti
denti, bhikkhusaÑgho anissaro. Atha avicÈretvÈva datvÈ gacchanti,
bhikkhusaÑgho issaro. TasmÈ sace kathinatthÈrakassa sesacÊvarÈnipi
dubbalÈni honti, saÑghena apaloketvÈ tesampi atthÈya vatthÈni dÈtabbÈni,
kammavÈcÈ pana ekÈyeva vaÔÔati. AvasesakathinÈnisaÑse balavavatthÈni
vassÈvÈsikaÔhitikÈya dÈtabbÈni, ÔhitikÈya abhÈve therÈsanato paÔÔhÈya
dÈtabbÈni, garubhaÓÉaÑ na bhÈjetabbaÑ. Sace pana ekasÊmÈya bah| vihÈrÈ
honti, sabbehi bhikkh|hi sannipÈtÈpetvÈ ekattha kathinaÑ attharitabbaÑ,
visuÑ visuÑ attharituÑ na vaÔÔati.
______________________________________________________________
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“AtthatakathinÈnaÑ vo bhikkhave paÒca kappissanti, anÈmantacÈro
asamÈdÈnacÈro gaÓabhojanaÑ yÈvadatthacÊvaraÑ yo ca tattha cÊvaruppÈdo
so nesaÑ bhavissatÊ”ti1 vacanato atthatakathinÈnaÑ bhikkh|naÑ
anÈmantacÈrÈdayo pana paÒcÈnisaÑsÈ labbhanti. Tattha anÈmantacÈroti
anÈmantetvÈ caraÓaÑ, yÈva kathinaÑ na uddharÊyati, tÈva
CÈrittasikkhÈpadena anÈpattÊti vuttaÑ hoti. AsamÈdÈnacÈroti cÊvaraÑ
asamÈdÈya caraÓaÑ, cÊvaravippavÈsoti attho. GaÓabhojananti
GaÓabhojanasikkhÈpadena anÈpatti vuttÈ. YÈvadatthacÊvaranti yÈvatÈ
cÊvarena attho, tÈvatakaÑ anadhiÔÔhitaÑ avikappitaÑ vaÔÔatÊti attho. Yo ca
tattha cÊvaruppÈdoti tattha kathinatthatasÊmÈya matakacÊvaraÑ vÈ hotu
saÑghaÑ uddissa dinnaÑ vÈ saÑghikena tatruppÈdena ÈbhataÑ vÈ, yena
kenaci ÈkÈrena yaÑ saÑghikaÑ cÊvaraÑ uppajjati, taÑ tesaÑ bhavissatÊti
attho.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
KathinatthÈravinicchayakathÈ samattÈ.
_____
30. GarubhaÓÉavinicchayakathÈ
227. GarubhaÓÉÈnÊti ettha “paÒcimÈni bhikkhave avissajjiyÈni na
vissajjetabbÈni saÑghena vÈ gaÓena vÈ puggalena vÈ, vissajjitÈnipi
avissajjitÈni honti, yo vissajjeyya, Èpatti thullaccayassÈ”ti-ÈdinÈ2 nayena
dassitÈni ÈrÈmo ÈrÈmavatthu, vihÈro vihÈravatthu, maÒco pÊÔhaÑ bhisi
bimbohanaÑ, lohakumbhÊ lohabhÈÓakaÑ lohavÈrako lohakaÔÈhaÑ vÈsi
pharasu kuÔhÈrÊ kudÈlo nikhÈdanaÑ, valli veÄu muÒjaÑ pabbajaÑ tiÓaÑ
mattikÈ dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉanti imÈni paÒca garubhaÓÉÈni nÈma.
Tattha3 ÈrÈmo nÈma pupphÈrÈmo vÈ phalÈrÈmo vÈ. ŒrÈmavatthu nÈma
tesaÑyeva ÈrÈmÈnaÑ atthÈya paricchinditvÈ ÔhapitokÈso, tesu vÈ ÈrÈmesu
vinaÔÔhesu tesaÑ porÈÓakabh|mibhÈgo.
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VihÈro nÈma yaÑ kiÒci pÈsÈdÈdi senÈsanaÑ. VihÈravatthu nÈma tassa
patiÔÔhÈnokÈso. MaÒco nÈma masÈrako bundikÈbaddho kuÄÊrapÈdako
ÈhaccapÈdakoti imesaÑ catunnaÑ maÒcÈnaÑ aÒÒataro. PÊÔhaÑ nÈma
masÈrakÈdÊnaÑyeva catunnaÑ pÊÔhÈnaÑ aÒÒataraÑ. Bhisi nÈma uÓÓabhisiÈdÊnaÑ paÒcannaÑ aÒÒatarÈ. BimbohanaÑ nÈma
rukkhat|lalatÈt|lapoÔakÊt|lÈnaÑ aÒÒataraÑ. LohakumbhÊ nÈma kÈÄalohena
vÈ tambalohena vÈ yena kenaci lohena katakumbhÊ. LohabhÈÓakÈdÊsupi
eseva nayo. Ettha pana bhÈÓakanti araÒjaro vuccati. VÈrakoti ghaÔo.
KaÔÈhaÑ kaÔÈhameva. VÈsiti-ÈdÊsu valli-ÈdÊsu ca duviÒÒeyyaÑ nÈma natthi.
PaÒcÈti ca rÈsivasena vuttaÑ, sar|pavasena panetÈni paÒcavÊsatividhÈni
honti. VuttaÒhetaÑ–
“Dvisa~gahÈni dve honti, tatiyaÑ catusa~gahaÑ.
CatutthaÑ navakoÔÔhÈsaÑ, paÒcamaÑ aÔÔhabhedanaÑ.
Iti paÒcahi rÈsÊhi, paÒcanimmalalocano.
PaÒcavÊsavidhaÑ NÈtho, garubhaÓÉaÑ pakÈsayÊ”ti.
TatrÈyaÑ vinicchayakathÈ–idaÒhi sabbampi garubhaÓÉaÑ
SenÈsanakkhandhake “avissajjiyan”ti vuttaÑ, KÊÔÈgirivatthusmiÑ
“avebha~giyan”ti dassitaÑ, parivÈre pana–
“AvissajjiyaÑ avebha~giyaÑ,
PaÒca vuttÈ MahesinÈ.
Vissajjentassa paribhuÒjantassa anÈpatti,
PaÒhÈmesÈ kusalehi cintitÈ”ti1–
ÈgataÑ. TasmÈ m|lacchejjavasena avissajjiyaÒca avebha~giyaÒca,
parivattanavasena pana vissajjentassa paribhuÒjantassa ca anÈpattÊti
evamettha adhippÈyo veditabbo.
228. TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–idaÑ tÈva paÒcavidhampi
cÊvarapiÓÉapÈtabhesajjatthÈya upanetuÑ na vaÔÔati, thÈvarena ca thÈvaraÑ,
garubhaÓÉena ca garubhaÓÉaÑ parivattetuÑ vaÔÔati. ThÈvare pana khettaÑ
vatthu taÄÈkaÑ mÈtikÈti
______________________________________________________________
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evar|paÑ bhikkhusaÑghassa vicÈretuÑ vÈ sampaÔicchituÑ vÈ adhivÈsetuÑ
vÈ na vaÔÔati, kappiyakÈrakeheva vicÈritato kappiyabhaÓÉaÑ vaÔÔati.
ŒrÈmena pana ÈrÈmaÑ ÈrÈmavatthuÑ vihÈraÑ1 vihÈravatthunti imÈni
cattÈripi parivattetuÑ vaÔÔati.
TatrÈyaÑ parivattananayo–saÑghassa nÈÄikerÈrÈmo d|re hoti,
kappiyakÈrakÈ bahutaraÑ khÈdanti, yampi na khÈdanti, tato sakaÔavetanaÑ
datvÈ appameva Èharanti, aÒÒesaÑ pana tassa ÈrÈmassa avid|re
gÈmavÈsÊnaÑ manussÈnaÑ vihÈrassa samÊpe ÈrÈmo hoti, te saÑghaÑ
upasa~kamitvÈ sakena ÈrÈmena taÑ ÈrÈmaÑ yÈcanti, saÑghena “ruccati
saÑghassÈ”ti apaloketvÈ sampaÔicchitabbo. Sacepi bhikkh|naÑ
rukkhasahassaÑ hoti, manussÈnaÑ paÒca satÈni, “tumhÈkaÑ ÈrÈmo
khuddako”ti na vattabbo. KiÒcÈpi hi ayaÑ khuddako, atha kho itarato2
bahutaraÑ ÈyaÑ deti. Sacepi samakameva deti, evampi icchiticchitakkhaÓe
paribhuÒjituÑ sakkÈti gahetabbameva. Sace pana manussÈnaÑ bahutarÈ
rukkhÈ honti, “nanu tumhÈkaÑ bahutarÈ rukkhÈ”ti vattabbaÑ. Sace
“atirekaÑ amhÈkaÑ puÒÒaÑ hotu, saÑghassa demÈ”ti vadanti, jÈnÈpetvÈ
sampaÔicchituÑ vaÔÔati. Bhikkh|naÑ rukkhÈ phaladhÈrino, manussÈnaÑ
rukkhÈ na tÈva phalaÑ gaÓhanti, kiÒcÈpi na gaÓhanti, “na cÊrena
gaÓhissantÊ”ti sampaÔicchitabbameva. ManussÈnaÑ rukkhÈ phaladhÈrino,
bhikkh|naÑ rukkhÈ na tÈva phalaÑ gaÓhanti, “nanu tumhÈkaÑ rukkhÈ
phaladhÈrino”ti vattabbaÑ. Sace “gaÓhatha bhante, amhÈkaÑ puÒÒaÑ
bhavissatÊ”ti denti, jÈnÈpetvÈ sampaÔicchituÑ vaÔÔati. EvaÑ ÈrÈmena ÈrÈmo
parivattetabbo. Eteneva nayena ÈrÈmavatthupi vihÈropi vihÈravatthupi
ÈrÈmena parivattetabbaÑ, ÈrÈmavatthunÈ ca mahantena vÈ khuddakena vÈ
ÈrÈma-ÈrÈmavatthuvihÈravihÈravatth|ni.
KathaÑ vihÈrena vihÈro parivattetabbo? SaÑghassa antogÈme gehaÑ
hoti, manussÈnaÑ vihÈramajjhe pÈsÈdo hoti, ubhopi agghena samakÈ, sace
manussÈ tena pÈsÈdena taÑ gehaÑ yÈcanti, sampaÔicchituÑ vaÔÔati.
Bhikkh|naÑ ce mahagghataraÑ gehaÑ hoti, “mahagghataraÑ amhÈkaÑ
gehan”ti vutte ca “kiÒcÈpi mahagghataraÑ pabbajitÈnaÑ asÈruppaÑ,
______________________________________________________________
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na sakkÈ tattha pabbajitehi vasituÑ, idaÑ pana sÈruppaÑ, gaÓhathÈ”ti
vadanti, evampi sampaÔicchituÑ vaÔÔati. Sace pana manussÈnaÑ mahagghaÑ
hoti, “nanu tumhÈkaÑ gehaÑ mahagghan”ti vattabbaÑ. “Hotu bhante,
amhÈkaÑ puÒÒaÑ bhavissati, gaÓhathÈ”ti vutte pana sampaÔicchituÑ vaÔÔati.
Evampi vihÈrena vihÈro parivattetabbo. Eteneva nayena vihÈravatthupi
ÈrÈmopi ÈrÈmavatthupi vihÈrena parivattetabbaÑ, vihÈravatthunÈ ca
mahagghena vÈ appagghena vÈ vihÈravihÈravatthu-ÈrÈma-ÈrÈmavatth|ni.
EvaÑ thÈvarena thÈvara parivattanaÑ veditabbaÑ.
GarubhaÓÉena garubhaÓÉaparivattane pana maÒcapÊÔhaÑ mahantaÑ vÈ
hotu khuddakaÑ vÈ, antamaso catura~gulapÈdakaÑ gÈmadÈrakehi
paÑsvÈgÈrakesu kÊÄantehi katampi saÑghassa dinnakÈlato paÔÔhÈya
garubhaÓÉaÑ hoti. Sacepi rÈjarÈjamahÈmattÈdayo ekappahÈreneva
maÒcasataÑ vÈ maÒcasahassaÑ vÈ denti, sabbe kappiyamaÒcÈ
sampaÔicchitabbÈ, sampaÔicchitvÈ “vuÉÉhapaÔipÈÔiyÈ saÑghikaparibhogena
paribhuÒjathÈ”ti dÈtabbÈ, puggalikavasena na dÈtabbÈ. AtirekamaÒce
bhaÓÉÈgÈrÈdÊsu paÒÒapetvÈ pattacÊvaraÑ nikkhipitumpi vaÔÔati. BahisÊmÈya
“saÑghassa demÈ”ti dinnamaÒco saÑghattherassa vasanaÔÔhÈne dÈtabbo.
Tattha ce bah| maÒcÈ honti, maÒcena kammaÑ natthi. Yassa vasanaÔÔhÈne
kammaÑ atthi, tattha “saÑghikaparibhogena paribhuÒjathÈ”ti dÈtabbo.
Mahagghena satagghanakena vÈ sahassagghanakena vÈ maÒcena aÒÒaÑ
maÒcasataÑ labhati, parivattetvÈ gahetabbaÑ. Na kevalaÑ maÒcena
maÒceyeva, ÈrÈma-ÈrÈmavatthuvihÈravihÈravatthupÊÔhabhisibimbo-hanÈnipi
parivattetuÑ vaÔÔanti. Esa nayo pÊÔhabhisibimbohanesupi. Etesu pana
akappiyaÑ na paribhuÒjitabbaÑ, kappiyaÑ SaÑghikaparibhogena
paribhuÒjitabbaÑ. AkappiyaÑ vÈ mahagghaÑ kappiyaÑ vÈ parivattetvÈ
vuttavatth|ni gahetabbÈni. AgarubhaÓÉupagaÑ pana bhisibimbohanaÑ
nÈma natthi.
229. LohakumbhÊ lohabhÈÓakaÑ lohakaÔÈhanti imÈni tÊÓi mahantÈni vÈ
hontu khuddakÈni vÈ, antamaso pasatamatta-udakagaÓhanakÈnipi
garubhaÓÉÈniyeva. LohavÈrako pana
kÈÄalohatambalohavaÔÔalohakaÑsalohÈnaÑ yena kenaci kato SÊhaÄadÊpe
pÈdagaÓhanako bhÈjetabbo. PÈdo ca nÈma MagadhanÈÄiyÈ paÒcanÈÄimattaÑ

Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ

305

gaÓhÈti, tato atirekagaÓhanako garubhaÓÉaÑ. ImÈni tÈva PÈÄiyaÑ ÈgatÈni
lohabhÈjanÈni. PÈÄiyaÑ pana anÈgatÈni bhi~gÈrapaÔiggahauÄu~kadabbikaÔacchupÈtitaÔÔakasarakasamuggaa~gÈrakapalladh|makaÔacchu-ÈdÊni khuddakÈni vÈ mahantÈni vÈ sabbÈni
garubhaÓÉÈni. Patto ayathÈlakaÑ tambalohathÈlakanti imÈni pana
bhÈjanÊyÈni. KaÑsalohavaÔÔalohabhÈjanavikati saÑghikaparibhogena vÈ
gihivikaÔÈ vÈ vaÔÔati, puggalikaparibhogena na vaÔÔati.
KaÑsalohÈdibhÈjanaÑ saÑghassa dinnampi hi pÈrihÈriyaÑ na vaÔÔati,
gihivikaÔanÊhÈreneva paribhuÒjitabbanti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ.
®hapetvÈ pana bhÈjanavikatiÑ aÒÒasmimpi kappiyalohabhaÓÉe aÒjanÊ
aÒjanisalÈkÈ kaÓÓamalaharaÓÊ s|ci paÓÓas|ci khuddako pipphalako
khuddakaÑ ÈrakaÓÔakaÑ kuÒcikÈ tÈÄaÑ kattarayaÔÔhi vedhako natthudÈnaÑ
bhiÓÉivÈlo lohak|Ôo lohakutti lohaguÄo lohapiÓÉi lohacakkalikaÑ aÒÒampi
vippakatalohabhaÓÉaÑ bhÈjanÊyaÑ.
Dh|manettaphÈladÊparukkhadÊpakapallaka-olambakadÊpa-itthipurisatiracchÈnagatar|pakÈni pana aÒÒÈni vÈ bhitticchadanakavÈÔÈdÊsu upanetabbÈni
antamaso lohakhilakaÑ upÈdÈya sabbÈni lohabhaÓÉÈni garubhaÓÉÈniyeva
honti, attanÈ laddhÈnipi pariharitvÈ puggalikaparibhogena na
paribhuÒjitabbÈni, saÑghikaparibhogena vÈ gihivikaÔÈni vÈ vaÔÔanti.
TipubhaÓÉepi eseva nayo. KhÊrapÈsÈÓamayÈni taÔÔakasarakÈdÊni
garubhaÓÉÈniyeva.
GhaÔako pana telabhÈjanaÑ vÈ pÈdagaÓhanakato atirekameva
garubhaÓÉaÑ. SuvaÓÓarajatahÈrak|ÔajÈtiphalikabhÈjanÈni gihivikaÔÈnipi na
vaÔÔanti, pageva saÑghikaparibhogena vÈ puggalikaparibhogena vÈ.
SenÈsanaparibhoge pana ÈmÈsampi anÈmÈsampi sabbaÑ vaÔÔati.
VÈsi-ÈdÊsu yÈya vÈsiyÈ ÔhapetvÈ dantakaÔÔhacchedanaÑ vÈ
ucchutacchanaÑ vÈ aÒÒaÑ mahÈkammaÑ kÈtuÑ na sakkÈ, ayaÑ bhÈjanÊyÈ.
Tato mahantatarÈ yena kenaci ÈkÈrena katÈ vÈsi garubhaÓÉameva. Pharasu
pana antamaso vejjÈnaÑ sirÈvedhanapharasupi garubhaÓÉameva.
KuÔhÈriyaÑ pharasusadisoyeva vinicchayo. YÈ pana Èvudhasa~khepena
katÈ, ayaÑ anÈmÈsÈ. KudÈlo antamaso catura~gulamattopi
garubhaÓÉameva. NikhÈdanaÑ caturassamukhaÑ vÈ hotu doÓimukhaÑ vÈ
va~kaÑ vÈ ujukaÑ vÈ,

306

VinayapiÔaka

antamaso sammuÒjanÊdaÓÉakavedhanampi daÓÉabaddhaÑ ce,
garubhaÓÉameva. SammuÒjanÊdaÓÉakhaÓanakaÑ pana adaÓÉakaÑ
phalamattameva. YaÑ sakkÈ sipÈÔikÈya pakkhipitvÈ pariharituÑ, taÑ
bhÈjanÊyaÑ. Sikharampi nikhÈdaneneva sa~gahitaÑ. Yehi manussehi vihÈre
vÈsi-ÈdÊni dinnÈni honti, te ce ghare daÉÉhe vÈ corehi vÈ vilutte “detha no
bhante upakaraÓe, puna pÈkatike karissÈmÈ”ti vadanti, dÈtabbÈ. Sace
Èharanti, na vÈretabbÈ, anÈharantÈpi na codetabbÈ.
KammÈratacchakÈracundakÈranaÄakÈramaÓikÈrapattabandhakÈnaÑ
adhikaraÓimuÔÔhikasaÓÉÈsatulÈdÊni sabbÈni lohamaya-upakaraÓÈni saÑghe
dinnakÈlato paÔÔhÈya garubhaÓÉÈni. TipukoÔÔakasuvaÓÓakÈracammakÈraupakaraÓesupi eseva nayo. AyaÑ pana viseso–tipukoÔÔaka-upakaraÓesupi
tipucchedanakasatthakaÑ, suvaÓÓakÈra-upakaraÓesu
suvaÓÓacchedanakasatthakaÑ, cammakÈra-upakaraÓesu
kataparikammacammacchedanakakhuddakasatthakanti imÈni
bhÈjanÊyabhaÓÉÈni. NahÈpitatunnakÈra-upakaraÓesupi ÔhapetvÈ
mahÈkattariÑ mahÈsaÓÉÈsaÑ mahÈpipphalikaÒca sabbaÑ bhÈjanÊyaÑ,
mahÈkatthari-ÈdÊni garubhaÓÉÈni.
Valli-ÈdÊsu vettavalli-ÈdikÈ yÈ kÈci aÉÉhabÈhuppamÈÓÈ valli saÑghassa
dinnÈ vÈ tatthajÈtakÈ vÈ rakkhitagopitÈ garunbhaÓÉaÑ hoti, sÈ
saÑghakamme ca cetiyakamme ca kate sace atirekÈ hoti, puggalikakammepi
upanetuÑ vaÔÔati. ArakkhitÈ pana garubhaÓÉameva na hoti.
SuttamakacivÈkanÈÄikerahÊracammamayÈ rajjukÈ vÈ yottÈni vÈ vÈke ca
nÈÄikerahÊre ca vaÔÔetvÈ katÈ ekavaÔÔÈ vÈ dvivaÔÔÈ vÈ saÑghassa dinnakÈlato
paÔÔhÈya garubhaÓÉaÑ. SuttaÑ pana avaÔÔetvÈ dinnaÑ
makacivÈkanÈÄikerahÊrÈ ca bhÈjanÊyÈ. Yehi panetÈni rajjukayottÈdÊni dinnÈni
honti, te attano karaÓÊyena harantÈ na vÈretabbÈ.
Yo koci antamaso aÔÔha~gulas|cidaÓÉakamattopi veÄu saÑghassa dinno
vÈ tatthajÈtako vÈ rakkhitagopito garubhaÓÉaÑ, sopi saÑghakamme ca
cetiyakamme ca kate atireko puggalikakamme ca dÈtuÑ vaÔÔati.
PÈdagaÓhanakatelanÈÄi pana kattarayaÔÔhi upÈhanadaÓÉako chattadaÓÉako
chattasalÈkÈti idamettha bhÈjanÊyabhaÓÉaÑ. DaÉÉhagehamanussÈ
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gaÓhitvÈ gacchantÈ na vÈretabbÈ. RakkhitagopitaÑ veÄuÑ gaÓhantena
samakaÑ vÈ atirekaÑ vÈ thÈvaraÑ antamaso taÑagghanakavallikÈyapi
phÈtikammaÑ katvÈ gahetabbo, phÈtikammaÑ akatvÈ gaÓhantena tattheva
vaÄaÒjetabbo. GamanakÈle saÑghike ÈvÈse ÔhapetvÈ gantabbaÑ, asatiyÈ
gahetvÈ gatena pahiÓitvÈ dÈtabbo. Desantaragatena sampattavihÈro
saÑghikÈvÈse Ôhapetabbo.
TiÓanti muÒjaÒca pabbajaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ yaÑ kiÒci tiÓaÑ.
Yattha pana tiÓaÑ natthi, tattha paÓÓehi chÈdenti, tasmÈ paÓÓampi tiÓeneva
sa~gahitaÑ. Iti muÒjÈdÊsu yaÑ kiÒci muÔÔhippamÈÓaÑ tiÓaÑ tÈlapaÓÓÈdÊsu
ca ekapaÓÓampi saÑghassa dinnaÑ vÈ tatthajÈtakaÑ vÈ bahÈrÈme
saÑghassa tiÓavatthuto1 jÈtatiÓaÑ vÈ rakkhitagopitaÑ garubhaÓÉaÑ hoti,
tampi saÑghakamme ca cetiyakamme ca kate atirekaÑ puggalikakamme
dÈtuÑ vaÔÔati, daÉÉhagehamanussÈ gahetvÈ gacchantÈ na vÈretabbÈ.
AÔÔha~gulappamÈÓopi rittapotthako garubhaÓÉameva.
MattikÈ pakatimattikÈ vÈ hotu paÒcavaÓÓÈ vÈ sudhÈ vÈ
sajjurasaka~guÔÔhasilesÈdÊsu2 vÈ yaÑ kiÒci dullabhaÔÔhÈne ÈnetvÈ dinnaÑ
tatthajÈtakaÑ vÈ, rakkhitagopitaÑ tÈlaphalapakkamattaÑ garubhaÓÉaÑ hoti,
tampi saÑghakamme ca cetiyakamme ca niÔÔhite atirekaÑ puggalikakamme
ca dÈtuÑ vaÔÔati, hi~guhi~gulakaharitÈlamanosilaÒjanÈni pana
bhÈjanÊyabhaÓÉÈni.
DÈrubhaÓÉe “yo koci aÔÔha~gulas|cidaÓÉamattopi dÈrubhaÓÉako
dÈrudullabhaÔÔhÈne saÑghassa dinno vÈ tatthajÈtako vÈ rakkhitagopito,
ayaÑ garubhaÓÉaÑ hotÊ”ti KurundiyaÑ vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana
sabbampi dÈruveÄucammapÈsÈÓÈdivikatiÑ dÈrubhaÓÉena sa~gaÓhitvÈ
Èsandikato paÔÔhÈya dÈrubhaÓÉe vinicchayo vutto. TatrÈyaÑ nayo–
Èsandiko satta~go bhaddapÊÔhaÑ pÊÔhikÈ ekapÈdakapÊÔhaÑ
ÈmaÓÉakavaÓÔakapÊÔhaÑ phalakaÑ kocchaÑ palÈlapÊÔhanti imesu tÈva yaÑ
kiÒci khuddakaÑ vÈ hotu mahantaÑ vÈ, saÑghassa dinnaÑ garubhaÓÉaÑ
hoti. PalÈlapÊÔhena cettha kadalipattÈdipÊÔhÈnipi sa~gahitÈni.
Byagghacamma-onaddhampi vÈÄar|paparikkhittaÑ ratanaparisibbitaÑ
kocchaÑ garubhaÓÉameva, va~kaphalakaÑ dÊghaphalakaÑ
cÊvaradhovanaphalakaÑ
______________________________________________________________
1. SaÑghassa tiÓaÑ vÈ vatthusmiÑ (SÊ), saÑghassa dinnaÑ vatthusmiÑ (Ka), saÑghiketiÓavatthusmiÑ (Ka~khÈ-®Ôha 263 piÔÔhe) Vi-®Ôha 4. 82 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
2. SajjurasasaÑsaÔÔhasilesÈdÊsu (SÊ)
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ghaÔÔanaphalakaÑ ghaÔÔanamuggaro dantakaÔÔhacchedanagaÓÔhikÈ
daÓÉamuggaro1 ambaÓaÑ rajanadoÓi udakapaÔicchako dÈrumayo vÈ
dantamayo vÈ veÄumayo vÈ sapÈdakopi apÈdakopi samuggo maÒj|sÈ
pÈdagaÓhanakato atirekappamÈÓo karaÓÉo udakadoÓi udakakaÔÈhaÑ uÄu~ko
kaÔacchu pÈnÊyasarÈvaÑ pÈnÊyasa~khoti etesupi yaÑ kiÒci saÑghe dinnaÑ
garubhaÓÉaÑ. Sa~khathÈlakaÑ pana bhÈjanÊyaÑ, tathÈ dÈrumayo
udakatumbo.
PÈdakathalikamaÓÉalaÑ dÈrumayaÑ vÈ hotu coÄapaÓÓÈdimayaÑ vÈ,
sabbaÑ garubhaÓÉaÑ. ŒdhÈrako pattapidhÈnaÑ tÈlavaÓÔaÑ bÊjanÊ
ca~koÔakaÑ pacchi yaÔÔhisammuÒjanÊ muÔÔhisammuÒjanÊti etesupi yaÑ kiÒci
khuddakaÑ vÈ hotu mahantaÑ vÈ, dÈruveÄupaÓÓacammÈdÊsu yena kenaci
kataÑ garubhaÓÉameva. ThambhatulÈsopÈnaphalakÈdÊsu dÈrumayaÑ vÈ
pÈsÈÓamayaÑ vÈ yaÑ kiÒci gehasambhÈrar|paÑ yo koci kaÔasÈrako yaÑ
kiÒci bh|mattharaÓaÑ yaÑ kiÒci akappiyacammaÑ, sabbaÑ saÑghe
dinnaÑ garubhaÓÉaÑ, bh|mattharaÓaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. EÄakacammaÑ pana
paccattharaÓagatikaÑ hoti, tampi garubhaÓÉameva. KappiyacammÈni
bhÈjanÊyÈni. KurundiyaÑ pana “sabbaÑ maÒcappamÈÓaÑ cammaÑ
garubhaÓÉan”ti vuttaÑ.
UdukkhalaÑ musalaÑ nisadaÑ nisadapoto pÈsÈÓadoÓi pÈsÈÓakaÔÈhaÑ
turivemabhastÈdi sabbaÑ pesakÈrÈdibhaÓÉaÑ sabbaÑ kasibhaÓÉaÑ sabbaÑ
cakkayuttakaÑ yÈnaÑ garubhaÓÉameva. MaÒcapÈdo maÒca-aÔanÊ pÊÔhapÈdo
pÊÔha-aÔanÊ vÈsipharasu-ÈdÊnaÑ daÓÉÈti etesu yaÑ kiÒci
vippakatatacchanakammaÑ aniÔÔhitameva bhÈjanÊyaÑ, tacchitamaÔÔhaÑ
pana garubhaÓÉaÑ hoti. AnuÒÒÈtavÈsiyÈ pana daÓÉo chattamuÔÔhipaÓÓaÑ
kattarayaÔÔhi upÈhanÈ araÓisahitaÑ dhammakaraÓo pÈdagaÓhanakato
anatirittaÑ ÈmalakatumbaÑ ÈmalakaghaÔo lÈbukatumbaÑ lÈbughaÔo
visÈÓakatumbanti sabbamevetaÑ bhÈjanÊyaÑ tato mahantataraÑ
garubhaÓÉaÑ. Hatthidanto vÈ yaÑ kiÒci visÈÓaÑ vÈ atacchitaÑ
yathÈgatameva bhÈjanÊyaÑ. Tehi katamaÒcapÈdÈdÊsu purimasadisoyeva
vinicchayo. TacchitaniÔÔhitopi hi~gukaraÓÉako gaÓÔhikÈ vidho aÒjanÊ
aÒjanÊsalÈkÈ udakapuÒchanÊti idaÑ sabbaÑ bhÈjanÊyameva.
MattikÈbhaÓÉe sabbaÑ manussÈnaÑ upabhogaparibhogaÑ
ghaÔapÊÔharÈdikulÈlabhÈjanaÑ pattakaÔÈhaÑ a~gÈrakaÔÈhaÑ dh|madÈnaÑ
dÊparukkhako
______________________________________________________________
1. DaÓÉamuggaro nÈvo (SÊ)
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dÊpakapallikÈ cayaniÔÔhakÈ chadaniÔÔhakÈ th|pikÈti saÑghassa dinnakÈlato
paÔÔhÈya garubhaÓÉaÑ, pÈdagaÓhanakato anatirittappamÈÓo pana ghaÔako
pattaÑ thÈlakaÑ kaÒcanako kuÓÉikÈti idamettha bhÈjanÊyabhaÓÉaÑ. YathÈ
ca mattikÈbhaÓÉe, evaÑ lohabhaÓÉepi kuÓÉikÈ bhÈjanÊyakoÔÔhÈsameva
bhajatÊti ayamettha anupubbikathÈ.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
GarubhaÓÉavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
31. CodanÈdivinicchayakathÈ
230. CodanÈdivinicchayoti ettha1 pana codetuÑ ko labhati, ko na
labhati? 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
bhaÓati, 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 bhikkhunÊmeva codetuÑ labhatÊti
MahÈpadumatthero Èha. MahÈsumatthero pana “paÒcapi sahadhammikÈ
labhantÊ”ti Èha. Godattatthero “na koci na labhatÊ”ti vatvÈ “bhikkhussa sutvÈ
codeti, bhikkhuniyÈ sutvÈ -pa- titthiyasÈvakÈnaÑ sutvÈ codetÊ”ti idaÑ
suttaÑ2 Èhari. TiÓÓampi therÈnaÑ vÈde cuditakasseva paÔiÒÒÈya kÈretabbo.
AyaÑ pana codanÈ nÈma diÔÔhacodanÈ sutacodanÈ parisa~kitacodanÈti
tividhÈ hoti. AparÈpi catubbidhÈ hoti sÊlavipatticodanÈ ÈcÈravipatticodanÈ
diÔÔhivipatticodanÈ ÈjÊvavipatticodanÈti. Tattha garukÈnaÑ dvinnaÑ
ÈpattikkhandhÈnaÑ vasena sÊlavipatticodanÈ
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 2. 173 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 5. 382 piÔÔhe.
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veditabbÈ, avasesÈnaÑ vasena ÈcÈravipatticodanÈ, micchÈdiÔÔhiantaggÈhikadiÔÔhivasena1 diÔÔhivipatticodanÈ, ÈjÊvahetu paÒÒattÈnaÑ
channaÑ sikkhÈpadÈnaÑ vasena ÈjÊvavipatticodanÈ veditabbÈ.
AparÈpi catubbidhÈ hoti vatthusandassanÈ ÈpattisandassanÈ
saÑvÈsapaÔikkhepo sÈmÊcipaÔikkhepoti. Tattha vatthusandassanÈ nÈma
“tvaÑ methunaÑ dhammaÑ paÔisevi, adinnaÑ Èdiyi, 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 pavatto. SÈmÊcipaÔikkhepo nÈma
abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalÊkammabÊjanÈdikammÈnaÑ akaraÓaÑ. TaÑ
paÔipÈÔiyÈ vandanÈdÊni karonto ekassa akatvÈ senÈsanaÑ karaÓakÈle
veditabbaÑ. EttÈvatÈpi codanÈ nÈma hoti. YÈgubhattÈdinÈ pana yaÑ icchati,
taÑ Èpucchati, na tÈvatÈ2 codanÈ hoti.
AparÈ PÈtimokkhaÔÔhapanakkhandhake3 “ekaÑ bhikkhave
adhammikaÑ pÈtimokkhaÔÔhapanaÑ, ekaÑ dhammikan”ti-ÈdiÑ katvÈ yÈva
dasa adhammikÈni pÈtimokkhaÔÔhapanÈni, dasa dhammikÈnÊti evaÑ
adhammikÈ paÒcapaÒÒÈsa, dhammikÈ paÒcapaÒÒÈsÈti dasuttarasataÑ codanÈ
vuttÈ. TÈ diÔÔhena codentassa dasuttarasataÑ, sutena codentassa
dasuttarasataÑ, parisa~kÈya codentassa dasuttarasatanti tiÑsÈdhikÈni4 tÊÓi
satÈni honti. TÈni kÈyena codentassa, vÈcÈya codentassa, kÈyavÈcÈya
codentassÈti tiguÓÈni katÈni navutÈdhikÈni5 nava satÈni honti. TÈni attanÈ
codentassapi parena codÈpentassapi tattakÈnevÈti vÊsati-|nÈni dve sahassÈni
honti. Puna diÔÔhÈdibhede sam|likÈm|likavasena anekasahassÈ codanÈ
hontÊti veditabbÈ.
231. VuttappabhedÈsu pana imÈsu codanÈsu yÈya kÈyaci codanÈya
vasena saÑghamajjhe osaÔe vatthusmiÑ cuditakacodakÈ vattabbÈ “tumhe
amhÈkaÑ vinicchayena tuÔÔhÈ bhavissathÈ”ti. Sace
______________________________________________________________
1. MicchÈdiÔÔhi-antaggÈhikÈdivasena (SÊ)
4. TiÑsÈni (Vi-®Ôha 2. 174 piÔÔhe)

2. Na tÈva sÈ (SÊ)
3. Vi 4. 425 piÔÔhe.
5. NavutÈni (Vi-®Ôha 2. 174 piÔÔhe)
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“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 nesaÑ 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|pasammati, tathÈ taÑ
adhikaraÓaÑ v|pasametabbaÑ.
Tattha ca dhammoti bh|taÑ vatthu. Vinayoti codanÈ ceva sÈraÓÈ ca.
SatthusÈsananti ÒattisampadÈ ca anussÈvanasampadÈ ca. TasmÈ codakena
vatthusmiÑ Èrocite cuditako pucchitabbo “santametaÑ, no”ti. EvaÑ
vatthuÑ upaparikkhitvÈ bh|tena vatthunÈ codetvÈ sÈretvÈ ÒattisampadÈya ca
anussÈvanasampadÈya 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 codetun”ti uyyojetabbo, nÈssa anuyogo dÈtabbo. Sace pana so
alajjÊ paÓÉito 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 itarassÈti, nanu na yuttaÑ vinayadharÈnaÑ agatigamananti? Na
yuttameva. IdaÑ pana agatigamanaÑ na hoti, dhammÈnuggaho nÈma eso.
AlajjiniggahatthÈya hi lajjipaggahatthÈya ca sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ. Tatra
alajjÊ nayaÑ labhitvÈ ajjhottharanto ehiti1,
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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, alajjissa1 paÔiÒÒÈya eva kÈtabbaÑ.
TadatthadÊpanatthaÒca idaÑ vatthu veditabbaÑ–
TipiÔakac|ÄÈbhayatthero kira lohapÈsÈdassa heÔÔhÈ bhikkh|naÑ vinayaÑ
kathetvÈ sÈyanhasamaye vuÔÔhÈti, tassa vuÔÔhÈnasamaye dve attapaccatthikÈ
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 kilamitÈttha 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. Sace panassa aÒÒampi tÈdisaÑ vatthu uppajjati, na
vinicchinitabbaÑ, tathÈ nÈsitako bhavissati. Sace pana alajjÊyeva alajjiÑ
codeti, so vattabbo “Èvuso tava vacanenÈyaÑ kiÑ sakkÈ vattun”ti. Itarampi
tatheva vatvÈ “ubhopi ekasambhogaparibhogÈ hutvÈ jÊvathÈ”ti uyyojetabbÈ.
SÊlatthÈya nesaÑ vinicchayo na kÈtabbo, pattacÊvarapariveÓÈdi-atthÈya pana
patir|paÑ sakkhiÑ labhitvÈ kÈtabboti.
Atha lajjÊ lajjiÑ codeti, vivÈdo ca nesaÑ kismiÒcideva appamattako
hoti, saÒÒÈpetvÈ “mÈ evaÑ karothÈ”ti accayaÑ desÈpetvÈ
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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.
232. AdinnÈdÈnavatthuÑ vinicchinantena1 pana paÒcavÊsati avahÈrÈ
sÈdhukaÑ sallakkhetabbÈ. Tesu ca kusalena vinayadharena otiÓÓaÑ vatthuÑ
sahasÈ avinicchinitvÈva paÒca ÔhÈnÈni oloketabbÈni, yÈni sandhÈya porÈÓÈ
Èhu–
“VatthuÑ kÈlaÒca desaÒca, agghaÑ paribhogapaÒcamaÑ.
TulayitvÈ paÒca ÔhÈnÈni, dhÈreyyatthaÑ vicakkhaÓo”ti.
Tattha vatthunti bhaÓÉaÑ. AvahÈrakena hi “mayÈ idaÑ nÈma
avahaÔan”ti vuttepi ÈpattiÑ anÈropetvÈva taÑ bhaÓÉaÑ “sasÈmikaÑ vÈ
asÈmikaÑ vÈ”ti upaparikkhitabbaÑ. SasÈmikepi sÈmikÈnaÑ sÈlayabhÈvo vÈ
nirÈlayabhÈvo vÈ upaparikkhitabbo. Sace tesaÑ sÈlayakÈle avahaÔaÑ,
bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ Èpatti kÈtabbÈ. Sace nirÈlayakÈle, pÈrÈjikena na
kÈtabbÈ. BhaÓÉasÈmikesu pana bhaÓÉaÑ ÈharÈpentesu bhaÓÉaÑ dÈtabbaÑ.
Ayamettha sÈmÊci.
Imassa panatthassa dÊpanatthamidaÑ vatthu–BhÈtiyarÈjakÈle kira
mahÈcetiyap|jÈya dakkhiÓadisato eko bhikkhu sattahatthaÑ paÓÉukÈsÈvaÑ
aÑse karitvÈ ce tiya~gaÓaÑ pÈvisi. Ta~khaÓameva ca rÈjÈpi
cetiyavandanatthaÑ Ègato. Tato ussÈraÓÈya vattamÈnÈya
mahÈjanasammaddo ahosi. Atha so bhikkhu janasammaddapÊÄito aÑsato
patantaÑ kÈsÈvaÑ adisvÈva nikkhanto, nikkhamitvÈ kÈsÈvaÑ apassanto “ko
Êdise janasammadde kÈsÈvaÑ lacchati, na dÈni taÑ mayhan”ti
dhuranikkhepaÑ katvÈ gato. AthaÒÒo bhikkhu pacchÈ Ègacchanto taÑ
kÈsÈvaÑ disvÈ theyyacittena gahetvÈ puna vippaÔisÈrÊ hutvÈ “assamaÓo
dÈnimhi, vibbhamissÈmÊ”ti citte uppanne “vinayadhare pucchitvÈ ÒassÈmÊ”ti
cintesi.
______________________________________________________________
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vinayÈcariyapÈmokkho MahÈvihÈre paÔivasati. So bhikkhu theraÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ okÈsaÑ kÈretvÈ attano kukkuccaÑ pucchi. Thero
tena bhaÔÔhe janakÈye pacchÈ ÈgantvÈ gahitabhÈvaÑ ÒatvÈ “atthi dÈni ettha
okÈso”ti cintetvÈ Èha “sace kÈsÈvasÈmikaÑ bhikkhuÑ ÈneyyÈsi, sakkÈ
bhaveyya tava patiÔÔhÈ kÈtun”ti. KathÈhaÑ bhante taÑ dakkhissÈmÊti. TahiÑ
tahiÑ gantvÈ olokehÊti. So paÒcapi MahÈvihÈre oloketvÈ neva addakkhi.
Tato naÑ thero pucchi “katarÈya disÈya bah| bhikkh| ÈgacchantÊ”ti.
DakkhiÓadisÈya bhanteti. Tena hi kÈsÈvaÑ dÊghato ca tiriyaÒca minitvÈ
Ôhapehi, ÔhapetvÈ dakkhiÓadisÈya vihÈrapaÔipÈÔiyÈ vicinitvÈ taÑ bhikkhuÑ
ÈnehÊti. So tathÈ katvÈ taÑ bhikkhuÑ disvÈ therassa santikaÑ Ènesi. Thero
pucchi “tavedaÑ kÈsÈvan”ti. Œma bhanteti. KuhiÑte pÈtitanti. So sabbaÑ
Ècikkhi. Thero tena kataÑ dhuranikkhepaÑ sutvÈ itaraÑ pucchi “tayÈ idaÑ
kuhiÑ disvÈ gahitan”ti. Sopi sabbaÑ Èrocesi. Tato taÑ thero Èha “sace te
suddhacittena gahitaÑ abhavissa, anÈpattiyeva te assa, theyyacittena pana
gahitattÈ dukkaÔaÑ Èpannosi, taÑ desetvÈ anÈpattiko hoti, idaÒca kÈsÈvaÑ
attano santakaÑ katvÈ etasseva bhikkhuno dehÊ”ti. So bhikkhu amateneva
abhisitto paramassÈsappatto ahosi. EvaÑ vatthu oloketabbaÑ.
KÈloti avahÈrakÈlo. Tadeva hi bhaÓÉaÑ kadÈci appagghaÑ hoti, kadÈci
mahagghaÑ. TasmÈ taÑ bhaÓÉaÑ yasmiÑ kÈle avahaÔaÑ, tasmiÑyeva kÈle
yo tassa aggho hoti, tena agghena Èpatti kÈretabbÈ. EvaÑ kÈlo oloketabbo.
Desoti avahÈradeso. TaÒhi bhaÓÉaÑ yasmiÑ dese avahaÔaÑ,
tasmiÑyeva dese yo tassa aggho hoti, tena agghena Èpatti kÈretabbÈ.
BhaÓÉuÔÔhÈnadese hi bhaÓÉaÑ appagghaÑ hoti, aÒÒattha mahagghaÑ.
Imassapi ca atthassa dÊpanatthamidaÑ vatthu–antarasamudde kira eko
bhikkhu susaÓÔhÈnaÑ nÈÄikeraÑ labhitvÈ bhamaÑ ÈropetvÈ
sa~khathÈlakasadisaÑ manoramaÑ pÈnÊyathÈlakaÑ katvÈ tattheva ÔhapetvÈ
CetiyagiriÑ
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agamÈsi. AÒÒo bhikkhu antarasamuddaÑ gantvÈ tasmiÑ vihÈre paÔivasanto
taÑ thÈlakaÑ disvÈ theyyacittena gahetvÈ Cetiyagirimeva Ègato. Tassa
tattha yÈguÑ pivantassa taÑ thÈlakaÑ disvÈ thÈlakasÈmiko bhikkhu Èha
“kuto te idaÑ laddhan”ti. Antarasamuddato me ÈnÊtanti. So taÑ “netaÑ tava
santakaÑ, theyyÈya te gahitan”ti saÑghamajjhaÑ ÈkaÉÉhi. Tattha ca
vinicchayaÑ alabhitvÈ MahÈvihÈraÑ agamiÑsu, tattha ca bheriÑ
paharÈpetvÈ mahÈcetiyasamÊpe sannipÈtaÑ katvÈ vinicchayaÑ ÈrabhiÑsu.
vinayadharattherÈ avahÈraÑ saÒÒÈpesuÑ.
TasmiÒca sannipÈte Œbhidhammikagodattatthero nÈma vinayakusalo
hoti, so evamÈha “iminÈ idaÑ thÈlakaÑ kuhiÑ avahaÔan”ti. Antarasamudde
avahaÔanti. Tattha taÑ kiÑ agghatÊti. Na kiÒci agghati. Tatra hi nÈÄikeraÑ
bhinditvÈ miÒjaÑ khÈditvÈ kapÈlaÑ chaÉÉeti, dÈru-atthaÑ pana pharatÊti.
Imassa bhikkhuno ettha hatthakammaÑ kiÑ agghatÊti. MÈsakaÑ vÈ
|namÈsakaÑ vÈti. Atthi pana katthaci SammÈsambuddhena mÈsake vÈ
|namÈsake vÈ pÈrÈjikaÑ paÒÒattanti. EvaÑ vutte “sÈdhu sÈdhu sukathitaÑ
suvinicchitan”ti ekasÈdhukÈro ahosi. Tena ca samayena BhÈtiyarÈjÈpi
cetiyavandanatthaÑ nagarato nikkhanto taÑ saddaÑ sutvÈ “kiÑ idan”ti
pucchitvÈ sabbaÑ paÔipÈÔiyÈ sutvÈ nagare bheriÑ carÈpesi “mayi sante
bhikkh|nampi bhikkhunÊnampi gihÊnampi adhikaraÓaÑ
Œbhidhammikagodattattherena vinicchitaÑ suvinicchitaÑ, tassa vinicchaye
atiÔÔhamÈnaÑ rÈjÈÓÈya ÔhapemÊ”ti. EvaÑ deso oloketabbo.
Agghoti bhaÓÉaggho. NavabhaÓÉassa hi yo aggho hoti, so pacchÈ
parihÈyati. YathÈ navadhoto patto aÔÔha vÈ dasa vÈ agghati, so pacchÈ
bhinno vÈ chiddo vÈ ÈÓigaÓÔhikÈhato vÈ appaggho hoti, tasmÈ na sabbadÈ
bhaÓÉaÑ pakati-aggheneva kÈtabbanti. EvaÑ aggho oloketabbo.
Paribhogoti bhaÓÉaparibhogo. Paribhogenapi hi vÈsi-ÈdibhaÓÉassa
aggho parihÈyati. TasmÈ evaÑ upaparikkhitabbaÑ–sace koci kassaci
pÈdagghanakaÑ vÈsiÑ harati, tatra vÈsisÈmiko pucchitabbo “tayÈ ayaÑ vÈsi
kittakena kÊtÈ”ti. PÈdena bhanteti. KiÑ pana te kiÓitvÈva ÔhapitÈ, udÈhu naÑ
vaÄaÒjesÊti. Sace vadati “ekadivasaÑ me
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dantakaÔÔhaÑ vÈ rajanachalli vÈ pattapacanakadÈru vÈ chinnaÑ, ghaÑsitvÈ
vÈ nisitÈ”ti, atthassa porÈÓako aggho bhaÔÔhoti veditabbo. YathÈ ca vÈsiyÈ,
evaÑ aÒjaniyÈ vÈ aÒjanisalÈkÈya vÈ kuÒcikÈya vÈ palÈlena vÈ thusehi vÈ
iÔÔhakacuÓÓena vÈ ekavÈraÑ ghaÑsitvÈ dhovitamattenapi aggho bhassati.
TipumaÓÉalassa makaradantacchedanenapi parimajjanamattenapi,
udakasÈÔakassa sakiÑ nivÈsanapÈrupanenapi paribhogasÊsena aÑse vÈ sÊse
vÈ Ôhapanamattenapi, taÓÉulÈdÊnaÑ papphoÔanenapi tato ekaÑ vÈ dve vÈ
apanayanenapi antamaso ekaÑ pÈsÈÓasakkharaÑ uddharitvÈ
chaÉÉitamattenapi, sappitelÈdÊnaÑ bhÈjanantaraparivattanenapi antamaso
tato makkhikaÑ vÈ kipillikaÑ vÈ uddharitvÈ chaÉÉitamattenapi,
guÄapiÓÉakassa madhurabhÈvajÈnanatthaÑ nakhena vijjhitvÈ aÓumattaÑ
gahitamattenapi aggho bhassati. TasmÈ yaÑ kiÒci pÈdagghanakaÑ
vuttanayeneva sÈmikehi paribhogena |naÑ kataÑ hoti, na taÑ avahaÔo
bhikkhu pÈrÈjikena kÈtabboti1. EvaÑ aggho oloketabbo.
EvaÑ imÈni tulayitvÈ paÒca ÔhÈnÈni dhÈreyya atthaÑ vicakkhaÓo,
ÈpattiÑ vÈ anÈpattiÑ vÈ garukaÑ vÈ lahukaÑ vÈ ÈpattiÑ yathÈÔhÈne
ÔhapeyyÈti. TenÈhu AÔÔhakathÈcariyÈ–
“SikkhÈpadaÑ samaÑ tena, aÒÒaÑ kiÒci na vijjati.
AnekanayavokiÓÓaÑ, gambhÊratthavinicchayaÑ.
TasmÈ vatthumhi otiÓÓe, bhikkhunÈ vinayaÒÒunÈ.
VinayÈnuggahenettha, karontena vinicchayaÑ.
PÈÄiÑ AÔÔhakathaÒceva, sÈdhippÈyamasesato.
Ogayha appamattena, karaÓÊyo vinicchayo.
ŒpattidassanussÈho, na kattabbo kudÈcanaÑ.
PassissÈmi anÈpatti-miti kayirÈtha mÈnasaÑ.
PassitvÈpi ca ÈpattiÑ, avatvÈva punappunaÑ.
VÊmaÑsitvÈtha viÒÒ|hi, saÑsanditvÈ ca taÑ vade.
______________________________________________________________
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Kappiyepi ca vatthusmiÑ, cittassa lahuvattino.
Vasena sÈmaÒÒaguÓÈ, cavantÊdha puthujjanÈ.
TasmÈ paraparikkhÈraÑ, ÈsÊvisamivoragaÑ.
AggiÑ viya ca sampassaÑ, nÈ’maseyya vicakkhaÓo”ti1.
233. UttarimanussadhammÈrocanaÑ vinicchinantena2 pana “kiÑ te
adhigataÑ, kinti te adhigataÑ, kadÈ te adhigataÑ, kattha te adhigataÑ,
katame te kilesÈ pahÊnÈ, katamesaÑ tvaÑ dhammÈnaÑ lÈbhÊ”ti imÈni cha
ÔhÈnÈni visodhetabbÈni. Sace hi koci bhikkhu
uttarimanussadhammÈdhigamaÑ byÈkareyya, na so ettÈvatÈ sakkÈro
kÈtabbo, imesaÑ pana channaÑ ÔhÈnÈnaÑ sodhanatthaÑ evaÑ 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. SabbesaÒhi attanÈ adhigatakÈso pÈkaÔo hoti. Sace
“amukasmiÑ nÈma kÈle adhigatan”ti vadati, tato “kattha te adhigatan”ti
pucchitabbo, “kiÑ divÈÔÔhÈne, udÈhu rattiÔÔhÈnÈdÊsu aÒÒatarasmiÑ okÈse”ti.
SabbesaÒhi attanÈ adhigatokÈso pÈkaÔo hoti. Sace “amukasmiÑ nÈma me
okÈse adhigatan”ti vadati, tato “katame te kilesÈ pahÊnÈ”ti pucchitabbo,
“kiÑ paÔhamamaggavajjhÈ, udÈhu dutiyÈdimaggavajjhÈ”ti. SabbesaÒhi
attanÈ adhigatamaggena pahÊnÈ kilesÈ pÈkaÔÈ honti.
Sace “ime nÈma me kilesÈ pahÊnÈ”ti vadati, tato “katamesaÑ tvaÑ
dhammÈnaÑ lÈbhÊ”ti pucchitabbo, “kiÑ sotÈpattimaggassa, udÈhu
sakadÈgÈmimaggÈdÊsu aÒÒatarassÈ”ti. SabbesaÒhi attanÈ adhigatadhammo
______________________________________________________________
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pakaÔo hoti. 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 viharatÊti paÒÒÈyati, tassa bhikkhuno byÈkaraÓaÑ
paÔipadÈya saddhiÑ saÑsandati. “SeyyathÈpi nÈma Ga~godakaÑ
Yamunodakena saÑsandati sameti, evameva supaÒÒattÈ tena BhagavatÈ
sÈvakÈnaÑ nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ, saÑsandati nibbanaÒca paÔipadÈ cÈ”ti1
vuttasadisaÑ hoti. Apica kho na etthakenapi sakkÈro kÈtabbo. KasmÈ?
Ekaccassa hi puthujjanassapi sato khÊÓÈsavassa paÔipattisadisÈ paÔipatti hoti,
tasmÈ so bhikkhu tehi tehi upÈyehi uttÈsetabbo. KhÊÓÈsavassa nÈma
asaniyÈpi matthake patamÈnÈya bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ
na hoti, puthujjanassa appamattakenapi hoti.
TatrimÈni vatth|ni2–DÊghabhÈÓaka-abhayatthero kira ekaÑ
piÓÉapÈtikaÑ pariggahetuÑ asakkonto daharassa saÒÒaÑ adÈsi. So taÑ
nahÈyamÈnaÑ KalyÈÓÊnadÊmukhadvÈre nimujjitvÈ pÈde aggahesi.
PuÓÉapÈtiko “kumbhÊlo”ti saÒÒÈya mahÈsaddamakÈsi, tadÈ naÑ
“puthujjano”ti janiÑsu.
CandamukhatissarÈjakÈle pana MahÈvihÈre saÑghatthero khÊÓÈsavo
dubbalacakkhuko vihÈreyeva acchati. RÈjÈ “theraÑ pariggaÓhissÈmÊ”ti
bhikkh|su bhikkhÈcÈraÑ gatesu appasaddo upasa~kamitvÈ sappo viya pÈde
aggahesi. Thero silÈthambho viya niccalo hutvÈ “ko etthÈ”ti Èha. AhaÑ
bhante tissoti. SugandhaÑ vÈyasi no tissÈti. EvaÑ khÊÓÈsavassa bhayaÑ
nÈma natthi.
Ekacco pana puthujjanopi atis|ro hoti nibbhayo. So rajanÊyena
ÈrammaÓena pariggaÓhitabbo. VasabharÈjÈpi ekaÑ theraÑ pariggaÓhamÈno
ghare nisÊdÈpetvÈ tassa santike badarasÈÄavaÑ
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 180 piÔÔhe.

2. Ma-®Ôha 4. 66 piÔÔhÈdÊsu.
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maddamÈno nisÊdi. MahÈtherassa kheÄo calito, therassa puthujjanabhÈvo
Èvibh|to. KhÊÓÈsavassa hi rasataÓhÈ nÈma suppahÊnÈ, dibbesupi rasesu
nikanti nÈma na hoti, tasmÈ imehi upÈyehi pariggahetvÈ sacassa bhayaÑ vÈ
chambhitattaÑ vÈ rasataÓhÈ vÈ uppajjati, “na ca tvaÑ arahÈ”ti apanetabbo.
Sace pana abhÊru acchambhÊ anutrÈsÊ hutvÈ sÊho viya nisÊdati,
dibbÈrammaÓepi nikantiÑ na janeti, ayaÑ bhikkhu sampannaveyyÈkaraÓo
samantÈ rÈjarÈjamahÈmattÈdÊhi pesitaÑ sakkÈraÑ arahatÊti veditabbo. EvaÑ
tÈva uttarimanussadhammÈrocanaÑ vinicchinitabbaÑ.
234. Sakale pana vinayavinicchaye1 kosallaÑ patthayantena catubbidho
vinayo jÈnitabbo.
CatubbidhaÒhi vinayaÑ, mahÈtherÈ mahiddhikÈ.
NÊharitvÈ pakÈsesuÑ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ.
KatamaÑ catubbidhaÑ? SuttaÑ suttÈnulomaÑ ÈcariyavÈdaÑ
attanomatinti. YaÑ sandhÈya vuttaÑ “Èhaccapadena kho mahÈrÈja rasena
ÈcariyavaÑsena adhippÈyÈ”ti2. Ettha hi Èhaccapadanti suttaÑ adhippetaÑ.
Rasoti suttÈnulomaÑ. ŒcariyavaÑsoti ÈcariyavÈdo. AdhippÈyoti attanomati.
Tattha suttaÑ nÈma sakalavinayapiÔake PÈÄi.
SuttÈnulomaÑ nÈma cattÈro mahÈpadesÈ. Ye BhagavatÈ evaÑ vuttÈ–
“YaÑ bhikkhave mayÈ ‘idaÑ na kappatÊ’ti appaÔikkhittaÑ, taÒce
akappiyaÑ anulometi, kappiyaÑ paÔibÈhati, taÑ vo na kappati. YaÑ
bhikkhave mayÈ ‘idaÑ na kappatÊ’ti appaÔikkhittaÑ, taÒce kappiyaÑ
anulometi, akappiyaÑ paÔibÈhati, taÑ vo kappati. YaÑ bhikkhave mayÈ
‘idaÑ kappatÊ’ti ananuÒÒÈtaÑ, taÑ ce akappiyaÑ anulometi, kappiyaÑ
paÔibÈhati, taÑ vo na kappati. YaÑ bhikkhave mayÈ ‘idaÑ kappatÊ’ti
ananuÒÒÈtaÑ, taÒce kappiyaÑ anulometi, akappiyaÑ paÔibÈhati, taÑ vo
kappatÊ”ti3.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 1. 195 piÔÔhe. 2. Khu 11. 150 piÔÔhe MilindapaÒhe. 3. Vi 3. 348 piÔÔhe.
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PÈÄivinimuttÈ okkantavinicchayappavattÈ AÔÔhakathÈtanti.
Attanomati nÈma suttasuttÈnuloma-ÈcariyavÈde muÒcitvÈ anumÈnena
attano anubuddhiyÈ nayaggÈhena upaÔÔhitÈkÈrakathanaÑ.
Apica suttantabhidhammavinayaÔÔhakathÈsu Ègato sabbopi theravÈdo
attanomati nÈma. TaÑ pana attanomatiÑ gahetvÈ kathentena na
daÄhaggÈhaÑ gahetvÈ voharitabbaÑ, kÈraÓaÑ sallakkhetvÈ atthena PÈÄiÑ,
PÈÄiyÈ ca atthaÑ saÑsanditvÈ kathetabbaÑ, attanomati ÈcariyavÈde
otÈretabbÈ. Sace tattha otarati ceva sameti ca, gahetabbÈ. Sace neva otarati
na sameti, na gahetabbÈ. AyaÒhi attanomati nÈma sabbadubbalÈ,
attanomatito ÈcariyavÈdo balavataro.
ŒcariyavÈdopi suttÈnulome otÈretabbo. Tattha otaranto samento eva
gahetabbo, itaro na gahetabbo. ŒcariyavÈdato hi suttÈnulomaÑ balavataraÑ.
SuttÈnulomampi sutte otÈretabbaÑ. Tattha otarantaÑ samentameva
gahetabbaÑ, itaraÑ na gahetabbaÑ. SuttÈnulomato hi suttameva
balavataraÑ. SuttaÒhi appaÔivattiyaÑ kÈrakasaÑghasadisaÑ BuddhÈnaÑ
ÔhitakÈlasadisaÑ. TasmÈ yadÈ dve bhikkh| sÈkacchanti, sakavÈdÊ suttaÑ
gahetvÈ katheti, paravÈdÊ suttÈnulomaÑ. Tehi aÒÒamaÒÒaÑ khepaÑ vÈ
garahaÑ vÈ akatvÈ suttÈnulomaÑ sutte otÈretabbaÑ. Sace otarati sameti,
gahetabbaÑ, no ce, na gahetabbaÑ, suttasmiÑyeva ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ
suttaÑ gahetvÈ katheti, paro ÈcariyavÈdaÑ. Tehipi aÒÒamaÒÒaÑ khepaÑ vÈ
garahaÑ vÈ akatvÈ ÈcariyavÈdo sutte otÈretabbo. Sace otarati sameti,
gahetabbo. Anotaranto asamento ca gÈrayhÈcariyavÈdo na gahetabbo,
suttasmiÑyeva ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ suttaÑ gahetvÈ katheti, paro
attanomatiÑ. Tehipi aÒÒamaÒÒaÑ khepaÑ vÈ garahaÑ vÈ akatvÈ attanomati
sutte otÈretabbÈ. Sace otarati sameti, gahetabbÈ, no ce, na gahetabbÈ,
suttasmiÑyeva ÔhÈtabbaÑ.
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AthÈyaÑ suttÈnulomaÑ gahetvÈ katheti, paro suttaÑ, suttÈnulome
otÈretabbaÑ. Sace otarati sameti, Tisso sa~gÊtiyo ÈruÄhaÑ PÈÄi-ÈgataÑ
paÒÒÈyati, gahetabbaÑ, no ce tathÈ paÒÒÈyati, na otarati na sameti,
bÈhirakasuttaÑ vÈ hoti siloko vÈ aÒÒaÑ vÈ gÈrayhasuttaÑ
guÄhavessantaraguÄhavinayavedallÈdÊnaÑ aÒÒatarato ÈbhataÑ, na
gahetabbaÑ, suttÈnulomasmiÑyeva ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ suttÈnulomaÑ
gahetvÈ katheti, paro ÈcariyavÈdaÑ. ŒcariyavÈdo suttÈnulome otÈretabbo.
Sace otarati sameti, gahetabbo. No ce, na gahetabbo, suttÈnulomeyeva
ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ suttÈnulomaÑ gahetvÈ katheti, paro attanomatiÑ.
Attanomati suttÈnulome otÈretabbÈ. Sace otarati sameti, gahetabbÈ. No ce,
na gahetabbÈ, suttÈnulomeyeva ÔhÈtabbaÑ.
AthÈyaÑ ÈcariyavÈdaÑ gahetvÈ katheti, paro suttaÑ. SuttaÑ
ÈcariyavÈde otÈretabbaÑ. Sace otarati sameti, gahetabbaÑ. ItaraÑ
gÈrayhasuttaÑ na gahetabbaÑ, ÈcariyavÈdeyeva ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ
ÈcariyavÈdaÑ gahetvÈ katheti, paro suttÈnulomaÑ. SuttÈnulomaÑ
ÈcariyavÈde otÈretabbaÑ. OtarantaÑ samentameva gahetabbaÑ, itaraÑ na
gahetabbaÑ, ÈcariyavÈdeyeva ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ ÈcariyavÈdaÑ gahetvÈ
katheti, paro attanomatiÑ. Attanomati ÈcariyavÈde otÈretabbÈ. Sace otarati
sameti, gahetabbÈ. No ce, na gahetabbÈ, ÈcariyavÈdeyeva ÔhÈtabbaÑ.
Atha panÈyaÑ attanomatiÑ gahetvÈ katheti, paro suttaÑ. SuttaÑ
attanomatiyaÑ otÈretabbaÑ. Sace otarati sameti, gahetabbaÑ. ItaraÑ
gÈrayhasuttaÑ na gahetabbaÑ, attanomatiyameva ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ
attanomatiÑ gahetvÈ katheti, paro suttÈnulomaÑ. SuttÈnulomaÑ
attanomatiyaÑ otÈretabbaÑ. OtarantaÑ samentameva gahetabbaÑ, itaraÑ
na gahetabbaÑ, attanomatiyameva ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ attanomatiÑ
gahetvÈ katheti, paro ÈcariyavÈdaÑ. ŒcariyavÈdo attanomatiyaÑ otÈretabbo.
Sace otarati sameti, gahetabbo. Itaro gÈrayhÈcariyavÈdo na gahetabbo,
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attanomatiyameva ÔhÈtabbaÑ, attano gahaÓameva baliyaÑ kÈtabbaÑ.
SabbaÔÔhÈnesu ca khepo vÈ garahÈ vÈ na kÈtabbÈti.
Atha panÈyaÑ kappiyanti gahetvÈ katheti, paro akappiyanti, sutte ca
suttÈnulome ca otÈretabbaÑ. Sace kappiyaÑ hoti, kappiye ÔhÈtabbaÑ. Sace
akappiyaÑ, akappiye ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ tassa kappiyabhÈvasÈdhakaÑ
suttato bahuÑ kÈraÓaÒca vinicchayaÒca dasseti, paro kÈraÓaÑ na vindati,
kappiyeva ÔhÈtabbaÑ. Atha paro tassa akappiyabhÈvasÈdhakaÑ suttato
bahuÑ kÈraÓaÒca vinicchayaÒca dasseti, anena attano gahaÓanti katvÈ
daÄhaÑ ÈdÈya na ÔhÈtabbaÑ, “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ akappiye eva
ÔhÈtabbaÑ. Atha dvinnampi kÈraÓacchÈyÈ dissati, paÔikkhittabhÈvoyeva
sÈdhu, akappiye ÔhÈtabbaÑ. vinayaÒhi patvÈ kappiyÈkappiyavicÈraÓaÑ
Ègamma rundhitabbaÑ, gÈÄhaÑ kattabbaÑ, sotaÑ pacchinditabbaÑ,
garukabhÈveyeva ÔhÈtabbaÑ.
Atha panÈyaÑ akappiyanti gahetvÈ katheti, paro kappiyanti, sutte ca
suttÈnulome ca otÈretabbaÑ. Sace kappiyaÑ hoti, kappiye ÔhÈtabbaÑ. Sace
akappiyaÑ, akappiye ÔhÈtabbaÑ. AthÈyaÑ bah|hi suttavinicchayakÈraÓehi
akappiyabhÈvaÑ dasseti, paro kÈraÓaÑ na vindati, akappiye ÔhÈtabbaÑ.
Atha paro bah|hi suttavinicchayakÈraÓehi kappiyabhÈvaÑ dasseti, ayaÑ
kÈraÓaÑ na vindati, kappiye ÔhÈtabbaÑ. Atha dvinnampi kÈraÓacchÈyÈ
dissati, attano gahaÓaÑ na vissajjetabbaÑ. YathÈ cÈyaÑ kappiyÈkappiye
akappiyakappiye ca vinicchayo vutto, evaÑ anÈpatti-ÈpattivÈde
ÈpattÈnÈpattivÈde ca, lahukagarukÈpattivÈde garukalahukÈpattivÈde cÈpi
vinicchayo veditabbo. NÈmamatteyeva hi ettha nÈnaÑ, yojanÈnaye nÈnaÑ
natthi, tasmÈ na vitthÈritaÑ.
EvaÑ kappiyÈkappiyÈdivinicchaye uppanne yo suttasuttÈnulomaÈcariyavÈda-attanomatÊsu atirekakÈraÓaÑ labhati, tassa vÈde ÔhÈtabbaÑ,
sabbaso pana kÈraÓavinicchayaÑ alabhantena suttaÑ na jahitabbaÑ,
suttasmiÑyeva ÔhÈtabbanti. EvaÑ sakalavinayavinicchaye kosallaÑ
patthayantena ayaÑ catubbidho vinayo jÈnitabbo.
ImaÒca pana catubbidhaÑ vinayaÑ ÒatvÈpi vinayadharena puggalena
tilakkhaÓasamannÈgatena bhavitabbaÑ. TÊÓi hi vinayadharassa lakkhaÓÈni
icchitabbÈni.
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KatamÈni tÊÓi? SuttaÒcassa svÈgataÑ hoti suppavatti suvinicchitaÑ suttato
anubyaÒjanasoti idamekaÑ lakkhaÓaÑ. Vinaye kho pana Ôhito hoti
asaÑhÊroti idaÑ dutiyaÑ. ŒcariyaparamparÈ kho panassa suggahitÈ hoti
sumanasikatÈ s|padhÈritÈti idaÑ tatiyaÑ.
Tattha suttaÑ nÈma sakalaÑ VinayapiÔakaÑ. Tadassa svÈgataÑ hotÊti
suÔÔhu ÈgataÑ. SuppavattÊti suÔÔhu pavattaÑ paguÓaÑ vÈcuggataÑ.
SuvinicchitaÑ suttaso anubyaÒjanasoti PÈÄito ca paripucchato ca
AÔÔhakathÈto ca suvinicchitaÑ hoti ka~khÈchedanaÑ katvÈ uggahitaÑ.
Vinaye kho pana Ôhito hotÊti vinaye lajjibhÈvena patiÔÔhito hoti. AlajjÊ hi
bahussutopi samÈno lÈbhagarukatÈya tantiÑ visaÑvÈdetvÈ uddhammaÑ
ubbinayaÑ SatthusÈsanaÑ dÊpetvÈ sÈsane mahantaÑ upaddavaÑ karoti,
saÑghabhedampi saÑgharÈjimpi uppÈdeti. LajjÊ pana kukkuccako
sikkhÈkÈmo jÊvitahetupi tantiÑ avisaÑvÈdetvÈ dhammameva vinayameva
dÊpeti, SatthusÈsanaÑ garukaÑ katvÈ Ôhapeti. TathÈ hi pubbe mahÈtherÈ
tikkhattuÑ vÈcaÑ nicchÈresuÑ “anÈgate lajjÊ rakkhissati, lajjÊ rakkhissati,
lajjÊ rakkhissatÊ”ti1. EvaÑ yo lajjÊ, so vinayaÑ avijahanto avokkamanto
lajjibhÈveneva vinaye Ôhito hoti suppatiÔÔhitoti.
AsaÑhÊroti saÑhÊro nÈma yo PÈÄiyaÑ vÈ AÔÔhakathÈyaÑ vÈ heÔÔhato vÈ
uparito vÈ padapaÔipÈÔiyÈ vÈ pucchiyamÈno vitthunati vipphandati
santiÔÔhituÑ na sakkoti, yaÑ yaÑ parena vuccati, taÑ taÑ anujÈnÈti,
sakavÈdaÑ chaÉÉetvÈ paravÈdaÑ gaÓhÈti. Yo pana PÈÄiyaÑ vÈ
AÔÔhakathÈyaÑ vÈ heÔÔhupariyena vÈ padapaÔipÈÔiyÈ vÈ pucchiyamÈno na
vitthunati na vipphandati, ekekalomaÑ saÓÉÈsena gaÓhanto viya “evaÑ
mayaÑ vadÈma, evaÑ no ÈcariyÈ vadantÊ”ti vissajjeti, yamhi PÈÄi ca
PÈÄivinicchayo ca suvaÓÓabhÈjane pakkhittasÊhavasÈ viya parikkhayaÑ
pariyÈdÈnaÑ agacchanto tiÔÔhati, ayaÑ vuccati “asaÑhÊro”ti.
ŒcariyaparamparÈ kho panassa suggahitÈ hotÊti theraparamparÈ
vaÑsaparamparÈ assa suÔÔhu gahitÈ hoti. SumanasikatÈti suÔÔhu manasikatÈ,
Èvajjitamatte ujjalitapadÊpo viya hoti. S|padhÈritÈti suÔÔhu upadhÈritÈ
pubbÈparÈnusandhito atthato kÈraÓato ca
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 1. 199 piÔÔhe.
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upadhÈritÈ. AttanomatiÑ pahÈya ÈcariyasuddhiyÈ vattÈ1 hoti, “mayhaÑ
Ècariyo asukÈcariyassa santike uggaÓhi, so asukassÈ”ti evaÑ sabbaÑ
ÈcariyaparamparaÑ theravÈda~gaÑ2 haritvÈ yÈva UpÈlitthero
SammÈsambuddhassa santike uggaÓhÊti pÈpetvÈ Ôhapeti, tatopi ÈharitvÈ
UpÈlitthero SammÈsambuddhassa santike uggaÓhi, DÈsakatthero attano
upajjhÈyassa UpÈlittherassa, SoÓatthero attano upajjhÈyassa
DÈsakattherassa, Siggavatthero attano upajjhÈyassa SoÓattherassa,
Moggaliputtatissatthero attano upajjhÈyassa Siggavattherassa
CaÓÉavajjittherassa cÈti evaÑ sabbaÑ ÈcariyaparamparaÑ theravÈda~gaÑ2
ÈharitvÈ attano ÈcariyaÑ pÈpetvÈ Ôhapeti. EvaÑ uggahitÈ hi
ÈcariyaparamparÈ suggahitÈ hoti. EvaÑ asakkontena pana avassaÑ dve tayo
parivaÔÔÈ uggahetabbÈ. Sabbapacchimena hi nayena yathÈ Ècariyo
ÈcariyÈcariyo ca PÈÄiÒca paripucchaÒca vadanti, tathÈ ÒÈtuÑ vaÔÔati.
Imehi ca pana tÊhi lakkhaÓehi samannÈgatena vinayadharena
vatthuvinicchayatthaÑ sannipatite saÑghe otiÓÓe vatthusmiÑ codakena ca
cuditakena ca vutte vattabbe sahasÈ avinicchinitvÈva cha ÔhÈnÈni
oloketabbÈni. KatamÈni cha? Vatthu oloketabbaÑ, mÈtikÈ oloketabbÈ,
padabhÈjanÊyaÑ oloketabbaÑ, tikaparicchedo oloketabbo, antarÈpatti
oloketabbÈ, anÈpatti oloketabbÈti.
VatthuÑ olokentopi hi “tiÓena vÈ paÓÓena vÈ paÔicchÈdetvÈ
ÈgantabbaÑ, na tveva naggena ÈgantabbaÑ, yo Ègaccheyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 evaÑ ekaccaÑ ÈpattiÑ passati, so taÑ suttaÑ ÈnetvÈ taÑ
adhikaraÓaÑ v|pasamessati.
MÈtikaÑ olokentopi “asmpajÈnamusÈvÈde pÈcittiyan”ti-ÈdinÈ4 nayena
paÒcannaÑ ÈpattÊnaÑ aÒÒataraÑ ÈpattiÑ passati, so taÑ suttaÑ ÈnetvÈ taÑ
adhikaraÓaÑ v|pasamessati.
PadabhÈjanÊyaÑ olokentopi “akkhayite sarÊre methunaÑ dhammaÑ
paÔisevati, Èpatti pÈrÈjikassa. Yebhuyyena khayite sarÊre methunaÑ
______________________________________________________________
1. Vutto (Ka)

2. Theratara~gaÑ (SÊ)

3. Vi 1. 314 piÔÔhe.

4. Vi 2. 2 piÔÔhe.
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dhammaÑ paÔisevati, Èpatti thullaccayassÈ”ti-ÈdinÈ1 nayena sattannaÑ
ÈpattÊnaÑ aÒÒataraÑ ÈpattiÑ passati, so padabhÈjanÊyato suttaÑ ÈnetvÈ taÑ
adhikaraÓaÑ v|pasamessati.
TikaparicchedaÑ olokentopi tikasaÑghÈdisesaÑ vÈ tikapÈcittiyaÑ vÈ
tikadukkaÔaÑ vÈ aÒÒataraÑ vÈ ÈpattiÑ tikaparicchede passati, so tato suttaÑ
ÈnetvÈ taÑ adhikaraÓaÑ v|pasamessati.
AntarÈpattiÑ olokentopi “paÔilÈtaÑ ukkhipati, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2
evaÑ yÈ sikkhÈpadantaresu antarÈpatti hoti, taÑ passati, so taÑ suttaÑ
ÈnetvÈ taÑ adhikaraÓaÑ v|pasamessati.
AnÈpattiÑ olokentopi “anÈpatti bhikkhu asÈdiyantassa, atheyyacittassa,
na maraÓÈdhippÈyassa, anullapanÈdhippÈyassa, na mocanÈdhippÈyassa
asaÒcicca asatiyÈ ajÈnantassÈ”ti3 evaÑ tasmiÑ tasmiÑ sikkhÈpade
niddiÔÔhaÑ anÈpattiÑ passati, so taÑ suttaÑ ÈnetvÈ taÑ adhikaraÓaÑ
v|pasamessati.
Yo hi bhikkhu catubbidhavinayakovido tilakkhaÓasampanno imÈni cha
ÔhÈnÈni oloketvÈ adhikaraÓaÑ v|pasamessati, tassa vinicchayo appaÔivattiyo
buddhena sayaÑ nisÊditvÈ vinicchitasadiso hoti. TaÑ ce evaÑ
vinicchayakusalaÑ bhikkhuÑ koci katasikkhÈpadavÊtikkamo bhikkhu
upasa~kamitvÈ attano kukkuccaÑ puccheyya, tena sÈdhukaÑ sallakkhetvÈ
sace anÈpatti hoti, “anÈpattÊ”ti vattabbaÑ. Sace pana Èpatti hoti, sÈ
desanÈgÈminÊ ce, “desanÈgÈminÊ”ti vattabbaÑ. VuÔÔhÈnagÈminÊ ce,
“vuÔÔhÈnagÈminÊ”ti vattabbaÑ. Athassa pÈrÈjikacchÈyÈ dissati,
“pÈrÈjikÈpattÊ”ti na vattabbaÑ. KasmÈ? MethunadhammavÊtikkamo hi
uttarimanussadhammavÊtikkamo ca oÄÈriko,
adinnÈdÈnamanussaviggahavÊtikkamÈ pana sukhumÈ cittalahukÈ. Te
sukhumeneva Èpajjati, sukhumena rakkhati, tasmÈ visesena taÑvatthukaÑ
kukkuccaÑ pucchiyamÈno “ÈpattÊ”ti avatvÈ sacassa Ècariyo dharati, tato
tena so bhikkhu “amhÈkaÑ ÈcariyaÑ pucchÈ”ti pesetabbo. Sace
______________________________________________________________
1. Vi 1. 36 piÔÔhedÊsu atthato sameti.
3. Vi 1. 45, 72, 101, 141, 166 piÔÔhesu.

2. Vi 2. 154 piÔÔhe.
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so puna ÈgantvÈ “tumhÈkaÑ Ècariyo suttato nayato oloketvÈ ‘satekiccho’ti
maÑ ÈhÈ”ti vadati, tato tena so “sÈdhu suÔÔhu yaÑ Ècariyo bhaÓati, taÑ
karohÊ”ti vattabbo. Atha panassa Ècariyo natthi, saddhiÑ Uggahitatthero
pana atthi, tassa santikaÑ pesetabbo “amhehi saha Uggahitatthero
gaÓapÈmokkho, taÑ gantvÈ pucchÈ”ti. Tenapi “satekiccho”ti vinicchite
“sÈdhu suÔÔhu tassa vacanaÑ karohÊ”ti vattabbo. Atha tassa saddhiÑ
Uggahitattheropi natthi, antevÈsiko paÓÉito atthi, tassa santikaÑ pesetabbo
“asukadaharaÑ gantvÈ pucchÈ”ti. Tenapi “satekiccho”ti vinicchite “sÈdhu
suÔÔhu tassa vacanaÑ karohÊ”ti vattabbo. Atha daharassapi pÈrÈjikacchÈyÈva
upaÔÔhÈti, tenapi “pÈrÈjikosÊ”ti na vattabbo. Dullabho hi BuddhuppÈdo, tato
dullabhatarÈ pabbajjÈ ca upasampadÈ ca. EvaÑ pana vattabbo “vivittaÑ
okÈsaÑ sammajjitvÈ divÈvihÈraÑ nisÊditvÈ sÊlÈni visodhetvÈ dvattiÑsÈkÈraÑ
tÈva manasikarohÊ”ti. Sace tassa arogaÑ sÊlaÑ, kammaÔÔhÈnaÑ ghaÔayati,
sa~khÈrÈ pÈkaÔÈ hutvÈ upaÔÔhahanti, upacÈrappanÈppattaÑ viya cittaÑ
ekaggaÑ hoti, divasaÑ atikkantampi na jÈnÈti, so divasÈtikkame upaÔÔhÈnaÑ
Ègato evaÑ vattabbo “kÊdisÈ te cittappavattÊ”ti. ŒrocitÈya ca cittapavattiyÈ
vattabbo “pabbajjÈ nÈma cittavisuddhatthÈya, appamatto samaÓadhammaÑ
karohÊ”ti.
Yassa pana sÊlaÑ bhinnaÑ hoti, tassa kammaÔÔhÈnaÑ na ghaÔayati,
patodÈbhitunnaÑ viya cittaÑ vikampati, vippaÔisÈragginÈ Éayhati,
tattapÈsÈÓe nisinno viya ta~khaÓeyeva vuÔÔhÈti. So Ègato “kÈ te
cittapavattÊ”ti pucchitabbo. ŒrocitÈya cittapavattiyÈ “natthi loke raho nÈma
pÈpakammaÑ pakubbato. SabbapaÔhamaÒhi pÈpaÑ karonto attanÈ jÈnÈti.
Athassa ÈrakkhadevatÈ paracittavid| samaÓabrÈhmaÓÈ aÒÒÈ ca devatÈ
jÈnanti, taÑyeva dÈni tava sotthiÑ1 pariyesÈhÊ”ti vattabbo. EvaÑ
katavÊtikkameneva bhikkhunÈ sayameva ÈgantvÈ Èrocite paÔipajjitabbaÑ.
235. IdÈni yÈ sÈ pubbe vuttappabhedÈ codanÈ, tassÈyeva
sampattivipattijÈnanatthaÑ ÈdimajjhapariyosÈnÈdÊnaÑ vasena vinicchayo
______________________________________________________________
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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”tiÈdinÈ1 nayena UpÈlipaÒcakesu vuttesu pannarasasu dhammesu
patiÔÔhÈtabbaÑ. Cuditakena dvÊsu dhammesu patiÔÔhÈtabbaÑ sacce ca
akuppe cÈti.
Anuvijjakena2 ca codako pucchitabbo “yaÑ kho tvaÑ Èvuso imaÑ
bhikkhuÑ codesi, kimhi naÑ codesi, sÊlavipattiyÈ codesi, ÈcÈravipattiyÈ
codesi, diÔÔhivipattiyÈ codesÊ”ti. So ce evaÑ vadeyya “sÊlavipattiyÈ vÈ
codemi, ÈcÈravipattiyÈ vÈ codemi, diÔÔhivipattiyÈ vÈ codemÊ”ti. So evamassa
vacanÊyo “jÈnÈsi panÈyasmÈ sÊlavipattiÑ, jÈnÈsi ÈcÈravipattiÑ, jÈnÈsi
diÔÔhivipattin”ti. So ce evaÑ vadeyya “jÈnÈmi kho ahaÑ Èvuso sÊlavipattiÑ,
jÈnÈmi ÈcÈravipattiÑ, jÈnÈmi diÔÔhivipattin”ti. So evamassa vacanÊyo
“katamÈ panÈvuso sÊlavipatti, katamÈ ÈcÈravipatti, katamÈ diÔÔhivipattÊ”ti. So
ce evaÑ vadeyya “cattÈri pÈrÈjikÈni terasa saÑghÈdisesÈ, ayaÑ sÊlavipatti.
ThullaccayaÑ pÈcittiyaÑ pÈÔidesanÊyaÑ dukkaÔaÑ dubbhÈsitaÑ, ayaÑ
ÈcÈravipatti. MicchÈdiÔÔhi antaggÈhikÈ diÔthi, ayaÑ diÔÔhivipattÊ”ti.
So evamassa vacanÊyo “yaÑ kho tvaÑ Èvuso imaÑ bhikkhuÑ codesi,
diÔÔhena vÈ codesi, sutena vÈ codesi, parisa~kÈya vÈ
______________________________________________________________
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codesÊ”ti. So ce evaÑ vadeyya “diÔÔhena vÈ codemi, sutena vÈ codemi,
parisa~kÈya vÈ codemÊ”ti. So evamassa vacanÊyo “yaÑ kho tvaÑ Èvuso
imaÑ bhikkhuÑ diÔÔhena codesi, kiÑ te diÔÔhaÑ, kinti te diÔÔhaÑ, kadÈ te
diÔÔhaÑ, kattha te diÔÔhaÑ, pÈrÈjikaÑ ajjhÈpajjanto diÔÔho, saÑghÈdisesaÑ
ajjhÈpajjanto diÔÔho, thullaccayaÑ pÈcittiyaÑ pÈÔidesanÊyaÑ dukkaÔaÑ
dubbhÈsitaÑ ajjhÈpajjanto diÔÔho, kattha cÈyaÑ bhikkhu ahosi, kattha ca
tvaÑ karosi, kiÑ ca tvaÑ karosi, kiÑ ayaÑ bhikkhu karotÊ”ti.
So ce evaÑ vadeyya “na kho ahaÑ Èvuso imaÑ bhikkhuÑ diÔÔhena
codemi, apica sutena codemÊ”ti. So evamassa vacanÊyo “yaÑ kho tvaÑ
Èvuso imaÑ bhikkhuÑ sutena codesi, kiÑ te sutaÑ, kinti te sutaÑ, kadÈ te
sutaÑ, kattha te sutaÑ, pÈrÈjikaÑ ajjhÈpannoti sutaÑ, saÑghÈdisesaÑ
ajjhÈpannoti sutaÑ, thullaccayaÑ pÈcittiyaÑ pÈÔidesanÊyaÑ dukkaÔaÑ
dubbhÈsitaÑ ajjhÈpannoti sutaÑ, bhikkhussa sutaÑ, bhikkhuniyÈ sutaÑ,
sikkhamÈnÈya sutaÑ, sÈmaÓerassa sutaÑ, sÈmaÓeriyÈ sutaÑ, upÈsakassa
sutaÑ, upÈsikÈya sutaÑ, rÈj|naÑ sutaÑ, rÈjamahÈmattÈnaÑ sutaÑ,
titthiyÈnaÑ sutaÑ, titthiyasÈvakÈnaÑ sutan”ti.
So ce evaÑ vadeyya “na kho ahaÑ Èvuso imaÑ bhikkhuÑ sutena
codemi, apica parisa~kÈya codemÊ”ti. So evamassa vacanÊyo “yaÑ kho tvaÑ
Èvuso imaÑ bhikkhuÑ parisa~kÈya codesi, kiÑ parisa~kasi, kinti
parisa~kasi, kadÈ parisa~kasi, kattha parisa~kasi, pÈrÈjikaÑ dhammaÑ
ajjhÈpannoti parisa~kasi, saÑghÈdisesaÑ thullaccayaÑ pÈcittiyaÑ
pÈÔidesanÊyaÑ dukkaÔaÑ dubbhÈsitaÑ ajjhÈpannoti parisa~kasi, bhikkhussa
sutvÈ parisa~kasi, bhikkhuniyÈ sutvÈ -pa- titthiyasÈvakÈnaÑ sutvÈ
parisa~kasÊ”ti.
DiÔÔhaÑ diÔÔhena sameti, diÔÔhena saÑsandate diÔÔhaÑ.
DiÔÔhaÑ paÔicca na upeti, asuddhaparisa~kito.
So puggalo paÔiÒÒÈya, kÈtabbo tenuposatho.
SutaÑ sutena sameti, sutena saÑsandate sutaÑ.
SutaÑ paÔicca na upeti, asuddhaparisa~kito.
So puggalo paÔiÒÒÈya, kÈtabbo tenuposatho.
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MutaÑ mutena sameti, mutena saÑsandate mutaÑ.
MutaÑ paÔicca na upeti, asuddhaparisa~kito.
So puggalo paÔiÒÒÈya, kÈtabbo tenuposatho.
PaÔiÒÒÈ lajjÊsu katÈ, alajjÊsu evaÑ na vijjati.
Bahumpi alajjÊ bhÈseyya, vattÈnusandhitena kÈrayeti1.
Apicettha2 sa~gÈmÈvacarena bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamantena
nÊcacittena saÑgho upasa~kamitabbo rajoharaÓasamena cittena,
Èsanakusalena bhavitabbaÑ nisajjakusalena, there bhikkh| anupakhajjantena
nave bhikkh| Èsanena appaÔibÈhantena yathÈpatir|pe Èsane nisÊditabbaÑ,
anÈnÈkathikena bhavitabbaÑ atiracchÈnakathikena, sÈmaÑ vÈ dhammo
bhÈsitabbo, paro vÈ ajjhesitabbo, ariyo vÈ tuÓhÊbhÈvo nÈtimaÒÒitabbo.
SaÑghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukÈmena na
upajjhÈyo pucchitabbo, na Ècariyo pucchitabbo, na saddhivihÈriko
pucchitabbo, na antevÈsiko pucchitabbo, na samÈnupajjhÈyako pucchitabbo,
na samÈnÈcariyako pucchitabbo, na jÈti pucchitabbÈ, na nÈmaÑ
pucchitabbaÑ, na gottaÑ pucchitabbaÑ, na Ègamo pucchitabbo, na
kulapadeso pucchitabbo, na jÈtibh|mi pucchitabbÈ. TaÑ kiÑ kÈraÓÈ?
Atrassa pemaÑ vÈ doso vÈ, peme vÈ sati dose vÈ chandÈpi gaccheyya
dosÈpi gaccheyya mohÈpi gaccheyya bhayÈpi gaccheyyÈti.
SaÑghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukÈmena
saÑghagarukena bhavitabbaÑ, no puggalagarukena, saddhammagarukena
bhavitabbaÑ, no Èmisagarukena, atthavasikena bhavitabbaÑ, no
parisakappikena, kÈlena anuvijjitabbaÑ, no akÈlena, bh|tena anuvijjitabbaÑ,
no abh|tena, saÓhena anuvijjitabbaÑ, no pharusena, atthasaÑhitena
anuvijjitabbaÑ, no anatthasaÑhitena, mettacittena anuvijjitabbaÑ, no
dosantarena, na upakaÓÓakajappinÈ bhavitabbaÑ, na jimhaÑ pekkhitabbaÑ,
na akkhi nikhaÓitabbaÑ, na bhamukaÑ ukkhipitabbaÑ, na sÊsaÑ
ukkhipitabbaÑ, na hatthavikÈro kÈtabbo, na hatthamuddÈ dassetabbÈ.
______________________________________________________________
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Œsanakusasena bhavitabbaÑ nisajjakusalena, yugamattaÑ pekkhantena
atthaÑ anuvidhiyantena sake Èsane nisÊditabbaÑ, na ca ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ,
na vÊtihÈtabbaÑ, na kummaggo sevitabbo, na bÈhÈvikkhepakaÑ
bhaÓitabbaÑ, aturitena bhavitabbaÑ asÈhasikena, acaÓÉikatena bhavitabbaÑ
vacanakkhamena, mettacittena bhavitabbaÑ hitÈnukampinÈ, kÈruÓikena
bhavitabbaÑ hitaparisakkinÈ, asamphappalÈpinÈ bhavitabbaÑ
pariyantabhÈÓinÈ, averavasikena bhavitabbaÑ anasuruttena, attÈ
pariggahetabbo, paro pariggahetabbo, codako pariggahetabbo, cuditako
pariggahetabbo, adhammacodako pariggahetabbo, adhammacuditako
pariggahetabbo, dhammacodako pariggahetabbo, dhammacuditako
pariggahetabbo, vuttaÑ ahÈpentena avuttaÑ appakÈsentena otiÓÓÈni
padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ paro paripucchitvÈ yathÈpaÔiÒÒÈya
kÈretabbo, mando hÈsetabbo, bhÊru assÈsetabbo, caÓÉo nisedhetabbo, asuci
vibhÈvetabbo, ujumaddavena na chandÈgati gantabbÈ, na dosÈgati gantabbÈ,
na mohÈgati gantabbÈ, na bhayÈgati gantabbÈ, majjhattena bhavitabbaÑ
dhammesu ca puggalesu ca, evaÒca pana anuvijjako anuvijjamÈno Satthu
ceva sÈsanakaro hoti, viÒÒ|naÒca sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca
garu ca bhÈvanÊyo cÈti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
CodanÈdivinicchayakathÈ samattÈ.
_____
32. GarukÈpattivuÔÔhÈnavinicchayakathÈ
236. GarukÈpattivuÔÔhÈnanti parivÈsamÈnattÈdÊhi vinayakammehi
garukÈpattito vuÔÔhÈnaÑ. Tattha1 tividho parivÈso paÔicchannaparivÈso
suddhantaparivÈso samodhÈnaparivÈsoti. Tesu paÔicchannaparivÈso tÈva
yathÈpaÔicchannÈya ÈpattiyÈ dÈtabbo. Kassaci hi ekÈhappaÔicchannÈ Èpatti
hoti, kassaci dvÊhappaÔicchannÈ, kassaci ekÈpatti hoti, kassaci dve Tisso
tatuttari vÈ. TasmÈ paÔicchannaparivÈsaÑ
______________________________________________________________
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dentena paÔhamaÑ tÈva paÔicchannabhÈvo jÈnitabbo. AyaÒhi Èpatti nÈma
dasahÈkÈrehi paÔicchannÈ hoti.
TatrÈyaÑ mÈtikÈ–Èpatti ca hoti ÈpattisaÒÒÊ ca, pakatatto ca hoti
pakatattasaÒÒÊ ca, anantarÈyiko ca hoti anantarÈyikasaÒÒÊ ca, pahu ca hoti
pahusaÒÒÊ ca, chÈdetukÈmo ca hoti chÈdeti cÈti. Tattha Èpatti ca hoti
ÈpattisaÒÒÊ cÈti yaÑ Èpanno, sÈ Èpattiyeva hoti, sopi ca tattha
ÈpattisaÒÒÊyeva. Iti jÈnanto chÈdeti, channÈ hoti, atha panÈyaÑ tattha
anÈpattisaÒÒÊ, acchannÈ hoti. AnÈpatti pana ÈpattisaÒÒÈyapi
anÈpattisaÒÒÈyapi chÈdentena acchÈditÈva hoti, lahukaÑ vÈ garukÈti
garukaÑ vÈ lahukÈti chÈdeti, alajjipakkhe tiÔÔhati, Èpatti pana acchannÈ hoti,
garukaÑ lahukÈti maÒÒamÈno deseti, neva desitÈ hoti, na channÈ, garukaÑ
vÈ garukÈti ÒatvÈ chÈdeti, channÈ hoti, garukalahukabhÈvaÑ na jÈnÈti,
ÈpattiÑ chÈdemÊti chÈdeti, channÈva hoti.
Pakatattoti tividhaÑ ukkhepanÊyakammaÑ akato. So ce pakatattasaÒÒÊ
hutvÈ chÈdeti, channÈ hoti. Atha “mayhaÑ saÑghena kammaÑ katan”ti
apakatattasaÒÒÊ hutvÈ chÈdeti, acchannÈ hoti. Apakatattena pana
pakatattasaÒÒinÈ vÈ apakatattasaÒÒinÈ vÈ chÈditÈpi acchannÈva hoti.
Vuttampi cetaÑ–
“Œpajjati garukaÑ sÈvasesaÑ,
ChÈdeti anÈdariyaÑ paÔicca.
Na bhikkhunÊ no ca phuseyya vajjaÑ,
PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti1.
AyaÒhi paÒho ukkhittakena kathito.
AnantarÈyikoti yassa dasasu antarÈyesu ekopi natthi, so ce
anantarÈyikasaÒÒÊ hutvÈ chÈdeti, channÈ hoti. Sacepi so bhÊrujÈtikatÈya
andhakÈre amanussacaÓÉamigabhayena antarÈyikasaÒÒÊ hutvÈ chÈdeti,
acchannÈva hoti. Yassapi pabbatavihÈre vasantassa
______________________________________________________________
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kandaraÑ vÈ nadiÑ vÈ atikkamitvÈ ÈrocetabbaÑ hoti, antarÈmagge ca
caÓÉavÈÄa-amanussÈdibhayaÑ atthi, magge ajagarÈ nipajjanti, nadÊ p|rÈ
hoti, etasmiÑ pana satiyeva antarÈye antarÈyikasaÒÒÊ chÈdeti, acchannÈ hoti.
AntarÈyikassa pana antarÈyikasaÒÒÈya chÈdayato acchannÈva.
Pah|ti yo sakkoti bhikkhuno santikaÑ gantuÒceva ÈrocetuÒca, so ce
pahusaÒÒÊ hutvÈ chÈdeti, channÈ hoti. Sacassa mukhe appamattako gaÓÉo vÈ
hoti, hanukavÈto vÈ vijjhati, danto vÈ rujjati, bhikkhÈ vÈ mandÈ laddhÈ hoti,
tÈvatakena pana neva vattuÑ na sakkoti, na gantuÑ, apica kho “na
sakkomÊ”ti saÒÒÊ hoti, ayaÑ pahu hutvÈ appahusaÒÒÊ nÈma. IminÈ chÈditÈpi
acchÈditÈ. AppahunÈ pana vattuÑ vÈ gantuÑ vÈ asamatthena pahusaÒÒinÈ
vÈ appahusaÒÒinÈ vÈ chÈditÈ hoti, acchÈditÈva.
ChÈdetukÈmo ca hoti chÈdeti cÈti idaÑ uttÈnatthameva. Sace pana
“chÈdessÈmÊ”ti dhuranikkhepaÑ katvÈ purebhatte vÈ pacchÈbhatte vÈ
paÔhamayÈmÈdÊsu vÈ lajjidhammaÑ okkamitvÈ anto-aruÓeyeva Èroceti,
ayaÑ chÈdetukÈmo na chÈdeti nÈma. Yassa pana abhikkhuke ÔhÈne
vasantassa ÈpajjitvÈ sabhÈgassa bhikkhuno ÈgamanaÑ Ègamentassa,
sabhÈgassa santikaÑ vÈ gacchantassa aÉÉhamÈsopi mÈsopi atikkamati, ayaÑ
na chÈdetukÈmo chÈdeti nÈma, ayampi acchannÈva hoti. Yo pana
Èpannamattova aggiÑ akkantapuriso viya sahasÈ pakkamitvÈ
sabhÈgaÔÔhÈnaÑ gantvÈ Èvikaroti, ayaÑ na chÈdetukÈmova na chÈdeti nÈma.
Sace pana sabhÈgaÑ disvÈpi “ayaÑ me upajjhÈyo vÈ Ècariyo vÈ”ti lajjÈya
nÈroceti, channÈva hoti Èpatti. UpajjhÈyÈdibhÈvo hi idha appamÈÓaÑ,
averisabhÈgamattameva pamÈÓaÑ. TasmÈ averisabhÈgassa santike
ÈrocetabbÈ. Yo pana visabhÈgo hoti sutvÈ pabhÈsetukÈmo, evar|passa
upajjhÈyassapi santike na ÈrocetabbÈ.
Tattha purebhattaÑ vÈ ÈpattiÑ Èpanno hotu pacchÈbhattaÑ vÈ divÈ vÈ
rattiÑ vÈ, yÈva aruÓaÑ na uggacchati, tÈva ÈrocetabbaÑ.
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uddhaste aruÓe paÔicchannÈ hoti, paÔicchÈdanapaccayÈ ca dukkaÔaÑ Èpajjati,
sabhÈgasaÑghÈdisesaÑ Èpannassa pana santike ÈvikÈtuÑ na vaÔÔati. Sace
Èvikaroti, Èpatti ÈvikatÈ hoti, dukkaÔÈ pana na muccati. TasmÈ suddhassa
santike ÈvikÈtabbÈ. Œvikaronto ca “tuyhaÑ santike ekaÑ ÈpattiÑ
ÈvikaromÊ”ti vÈ “ÈcikkhÈmÊ”ti vÈ ÈrocemÊ”ti vÈ “mama ekaÑ ÈpattiÑ
ÈpannabhÈvaÑ jÈnÈhÊ”ti vÈ vadatu, “ekaÑ garukÈpattiÑ ÈvikaromÊ”ti-ÈdinÈ
vÈ nayena vadatu, sabbehipi ÈkÈrehi appaÔicchannÈva hotÊti KurundiyaÑ
vuttaÑ. Sace pana “lahukÈpattiÑ ÈvikaromÊ”ti-ÈdinÈ nayena vadati,
paÔicchannÈva hoti. VatthuÑ Èroceti, ÈpattiÑ Èroceti, ubhayaÑ Èroceti,
tividhenapi ÈrocitÈva hoti.
237. Iti imÈni dasa kÈraÓÈni upaparikkhitvÈ paÔicchannaparivÈsaÑ
dentena paÔhamameva paÔicchannabhÈvo jÈnitabbo, tato paÔicchannadivase
ca Èpattiyo ca sallakkhetvÈ sace ekÈhappaÔicchannÈ hoti, “ahaÑ bhante
ekaÑ ÈpattiÑ ÈpajjiÑ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhiÑ ekÈhappaÔicchannan”ti
evaÑ yÈcÈpetvÈ Khandhake1 Ègatanayeneva kammavÈcaÑ vatvÈ parivÈso
dÈtabbo. Atha dvÊhatÊhÈdipaÔicchannÈ hoti, “dvÊhappaÔicchannaÑ,
tÊhappaÔicchannaÑ, cat|happaÔicchannaÑ, paÒcÈhappaÔicchannaÑ -pacuddasÈhappaÔicchannan”ti evaÑ yÈva cuddasa divasÈni divasavasena
yojanÈ kÈtabbÈ, paÒcadasadivasapaÔicchannÈya “pakkhapaÔicchannan”ti
yojanÈ kÈtabbÈ. Tato yÈva ek|natiÑsatimo divaso, tÈva
“atirekapakkhapaÔicchannan”ti, tato “mÈsapaÔicchannaÑ,
atirekamÈsapaÔicchannaÑ, dvemÈsapaÔicchannaÑ,
atirekadvemÈsapaÔicchannaÑ, temÈsa -pa- atirekaekÈdasamÈsapaÔicchannan”ti evaÑ yojanÈ kÈtabbÈ. SaÑvacchare puÓÓe
“ekasaÑvaccharapaÔicchannan”ti, tato paraÑ “atirekasaÑvaccharaÑ,
dvesaÑvaccharan”ti evaÑ yÈva “saÔÔhisaÑvaccharaÑ,
atirekasaÔÔhisaÑvaccharapaÔicchannan”ti vÈ tato vÈ bhiyyopi vatvÈ yojanÈ
kÈtabbÈ.
Sace pana dve tisso tatuttari vÈ Èpattiyo honti, yathÈ “ekaÑ Èpattin”ti
vuttaÑ, evaÑ “dve Èpattiyo, tisso Èpattiyo”ti vattabbaÑ. Tato paraÑ pana
sataÑ vÈ hotu sahassaÑ vÈ, “sambahulÈ”ti vattuÑ vaÔÔati. NÈnÈvatthukÈsupi
“ahaÑ bhante sambahulÈ
______________________________________________________________
1. Vi 4. 104 piÔÔhÈdÊsu.
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saÑghÈdisesÈ Èpattiyo apajjiÑ ekaÑ sukkavissaÔÔhiÑ, ekaÑ
kÈyasaÑsaggaÑ, ekaÑ duÔÔhullavÈcaÑ, ekaÑ attakÈmaÑ, ekaÑ saÒcarittaÑ,
ekÈhappaÔicchannÈyo”ti evaÑ gaÓanavasena vÈ “ahaÑ bhante sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ nÈnÈvatthukÈ ekÈhappaÔicchannÈyo”ti evaÑ
vatthukittanavasena vÈ “ahaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo
ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo”ti evaÑ nÈmamattavasena vÈ yojanÈ kÈtabbÈ.
Tattha nÈmaÑ duvidhaÑ sajÈtisÈdhÈraÓaÑ sabbasÈdhÈraÓaÒca. Tattha
saÑghÈdisesoti sajÈtisÈdhÈraÓaÑ. ŒpattÊti sabbasÈdhÈraÓaÑ. TasmÈ
“sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo”ti evaÑ
sabbasÈdhÈraÓanÈmavasenapi vaÔÔati. IdaÒhi parivÈsÈdivinayakammaÑ
vatthuvasena gottavasena nÈmavasena Èpattivasena ca kÈtuÑ vaÔÔatiyeva.
Tattha sukkavissaÔÔhÊti vatthu ceva gottaÒca. SaÑghÈdisesoti
nÈmaÒceva Èpatti ca. Tattha “sukkavissaÔÔhiÑ kÈyasaÑsaggan”ti-ÈdinÈ
vacanenapi “nÈnÈvatthukÈyo”ti vacanenapi vatthu ceva gottaÒca gahitaÑ
hoti. “SaÑghÈdiseso”ti vacanenapi “Èpattiyo”ti vacanenapi nÈmaÒceva Èpatti
ca gahitÈ hoti. TasmÈ etesu yassa kassaci vasena kammavÈcÈ kÈtabbÈ. Idha
pana sabbÈpattÊnaÑ sÈdhÈraÓavasena sambahulanayeneva ca sabbattha
kammavÈcaÑ yojetvÈ dassayissÈma. EkaÒhi ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ “sambahulÈ”ti
vinayakammaÑ karontassapi vuÔÔhÈti ekaÑ vinÈ sambahulÈnaÑ abhÈvato.
SambahulÈ pana ÈpajjitvÈ “ekaÑ Èpajjin”ti karontassa na vuÔÔhÈti, tasmÈ
sambahulanayeneva yojayissÈma. SeyyathidaÑ? PaÔicchannaparivÈsaÑ
dentena sace ekÈhappaÔicchannÈ Èpatti hoti.
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ bhante saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈcÈmi. AhaÑ bhante
sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo, dutiyampi bhante
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈcÈmi. AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
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ekÈhappaÔicchannÈyo, tatiyampi bhante saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈcÈmÊti–
EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈcati, yadi
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ
dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈcati, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ deti, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsassa dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa
nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈso, khamati saÑghassa,
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ yo yo Èpanno hoti, tassa tassa nÈmaÑ gahetvÈ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne ca tena bhikkhunÈ mÈÄakasÊmÈyameva
“parivÈsaÑ samÈdiyÈmi, vattaÑ samÈdiyÈmÊ”ti vattaÑ samÈdÈtabbaÑ,
samÈdiyitvÈ tattheva saÑghassa ÈrocetabbaÑ. Œrocentena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
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ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasÈmi,
VediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–

EvaÑ ÈrocetabbaÑ. ImaÒca atthaÑ gahetvÈ yÈya kÈyaci vÈcÈya ÈrocetuÑ
vaÔÔatiyeva.
ŒrocetvÈ1 sace nikkhipitukÈmo hoti, “parivÈsaÑ nikkhipÈmi, vattaÑ
nikkhipÈmÊ”ti nikkhipitabbaÑ. Ekapadenapi cettha nikkhitto hoti parivÈso,
dvÊhi pana sunikkhittoyeva. SamÈdÈnepi eseva nayo. NikkhittakÈlato
paÔÔhÈya pakatattaÔÔhÈne tiÔÔhati. MÈÄakato bhikkh|su nikkhantesu ekassapi
santike nikkhipituÑ vaÔÔati, mÈÄakato nikkhamitvÈ satiÑ paÔilabhantena
sahagacchantassa santike nikkhipitabbaÑ. Sace sopi pakkanto, aÒÒassa yassa
mÈÄake nÈrocitaÑ, tassa ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ. Œrocentena ca avasÈne
“vediyatÊti maÑ ÈyasmÈ dhÈret|”ti vattabbaÑ. DvinnaÑ Èrocentena
“ÈyasmantÈ dhÈrent|”ti, tiÓÓaÑ Èrocentena “Èyasmanto dhÈrent|”ti
vattabbaÑ. Sace appabhikkhuko vihÈro hoti, sabhÈgÈ bhikkh| vasanti,
vattaÑ anikkhipitvÈ vihÈreyeva rattipariggaho kÈtabbo. Atha na sakkÈ
sodhetuÑ, vuttanayeneva vattaÑ nikkhipitvÈ pacc|sasamaye ekena
bhikkhunÈ saddhiÑ parikkhittassa vihÈrassa parikkhepato, aparikkhittassa
vihÈrassa parikkhepÈrahaÔÔhÈnato dve leÉÉupÈte atikkamitvÈ mahÈmaggato
okkamma gumbena vÈ vatiyÈ vÈ paÔicchannaÔÔhÈne nisÊditabbaÑ, antoaruÓeyeva vuttanayena vattaÑ samÈdiyitvÈ ÈrocetabbaÑ. Œrocentena sace
navakataro hoti, “Èvuso”ti vattabbaÑ. Sace vuÉÉhataro, “bhante”ti
vattabbaÑ. Sace aÒÒo koci bhikkhu kenacideva karaÓÊyena taÑ ÔhÈnaÑ
Ègacchati, sace esa taÑ passati, saddaÑ vÈssa suÓÈti, ÈrocetabbaÑ,
anÈrocentassa ratticchedo ceva vattabhedo ca. Atha dvÈdasahatthaÑ
upacÈraÑ okkamitvÈ ajÈnantasseva gacchati, ratticchedo hotiyeva,
vattabhedo pana natthi, uggate aruÓe vattaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace so
bhikkhu kenacideva karaÓÊyena pakkanto hoti, yaÑ aÒÒaÑ sabbapaÔhamaÑ
passati, tassa ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ. VihÈraÑ gantvÈpi yaÑ paÔhamaÑ
passati, tassa ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ. AyaÑ nikkhittavattassa parihÈro.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 23 piÔÔhÈdÊsu.
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238. EvaÑ yattakÈni divasÈni Èpatti paÔicchannÈ hoti, tattakÈni tato
adhikatarÈni vÈ kukkuccavinodanatthÈya parivasitvÈ saÑghaÑ
upasa~kamitvÈ vattaÑ samÈdiyitvÈ mÈnattaÑ yÈcitabbaÑ. AyaÒhi vatte
samÈdinne eva mÈnattÈraho hoti nikkhittavattena parivutthattÈ.
Anikkhittavattassa pana puna samÈdÈnakiccaÑ natthi. So hi
paÔicchannadivasÈtikkameneva mÈnattÈraho hoti, tasmÈ tassa mÈnattaÑ
dÈtabbameva. TaÑ dentena–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ bhante
parivutthaparivÈso saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmi. AhaÑ bhante -pasohaÑ parivutthaparivÈso, dutiyampi bhante saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmi. AhaÑ
bhante -pa- sohaÑ parivutthaparivÈso, tatiyampi bhante saÑghaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcÈmÊ”ti–
EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so
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saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, so
parivutthaparivÈso saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa
nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
DinnaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–

EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne ca tena bhikkhunÈ mÈÄakasÊmÈyameva
“mÈnattaÑ samÈdiyÈmi, vattaÑ samÈdiyÈmÊ”ti vattaÑ samÈdÈtabbaÑ,
samÈdiyitvÈ tattheva saÑghassa ÈrocetabbaÑ. Œrocentena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivuttaparivÈso
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ
carÈmi, vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–
EvaÑ ÈrocetabbaÑ. ImaÒca pana atthaÑ gahetvÈ yÈya kÈyaci vÈcÈya
ÈrocetuÑ vaÔÔatiyeva.
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ŒrocetvÈ sace nikkhipitukÈmo hoti, “mÈnattaÑ nikkhipÈmi, vattaÑ
nikkhipÈmÊ”ti saÑghamajjhe nikkhipitabbaÑ. MÈÄakato bhikkh|su
nikkhantesu ekassapi santike nikkhipituÑ vaÔÔati. MÈÄakato nikkhamitvÈ
satiÑ paÔilabhantena sahagacchantassa santike nikkhipitabbaÑ. Sace sopi
pakkanto, aÒÒassa yassa mÈÄake ÈrocitaÑ, tassa ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ.
Œrocentena pana avasÈne “vediyatÊti maÑ ÈyasmÈ dhÈret|”ti vattabbaÑ.
DvinnaÑ Èrocentena “ÈyasmantÈ dhÈrent|”ti, tiÓÓaÑ Èrocentena
“Èyasmanto dhÈrent|”ti vattabbaÑ. NikkhittakÈlato paÔÔhÈya pakatattaÔÔhÈne
tiÔÔhati. Sace appabhikkhuko vihÈro hoti, sabhÈgÈ bhikkh| vasanti, vattaÑ
anikkhipitvÈ antovihÈreyeva rattiyo gaÓetabbÈ. Atha na sakkÈ sodhetuÑ,
vuttanayeneva vattaÑ nikkhipitvÈ pacc|sasamaye cat|hi paÒcahi vÈ
bhikkh|hi saddhiÑ parikkhittassa vihÈrassa parikkhepato, aparikkhittassa
parikkhepÈrahaÔÔhÈnato dve leÉÉupÈte atikkamitvÈ mahÈmaggato okkamma
gumbena vÈ vatiyÈ vÈ paÔicchannaÔÔhÈne nisÊditabbaÑ, anto-aruÓeyeva
vuttanayena vattaÑ samÈdiyitvÈ ÈrocetabbaÑ. Sace aÒÒo koci bhikkhu
kenacideva karaÓÊyena taÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati, sace esa taÑ passati, saddaÑ
vÈssa suÓÈti, ÈrocetabbaÑ. AnÈrocentassa ratticchedo ceva vattabhedo ca,
atha dvÈdasahatthaÑ upacÈraÑ okkamitvÈ ajÈnantasseva gacchati,
ratticchedo hoti eva, vattabhedo pana natthi. ŒrocitakÈlato paÔÔhÈya ekaÑ
bhikkhuÑ ÔhapetvÈ sesehi sati karaÓÊye gantumpi vaÔÔati, aruÓe uÔÔhite tassa
bhikkhussa santike vattaÑ nikkhipitabbaÑ. Sace sopi kenaci kammena pure
aruÓeyeva gacchati, aÒÒaÑ vihÈrato nikkhantaÑ vÈ ÈgantukaÑ vÈ yaÑ
paÔhamaÑ passati, tassa santike ÈrocetvÈ vattaÑ nikkhipitabbaÑ. AyaÒca
yasmÈ gaÓassa ÈrocetvÈ bhikkh|naÒca atthibhÈvaÑ sallakkhetvÈva vasi,
tenassa |ne gaÓe caraÓadoso vÈ vippavÈso vÈ na hoti. Sace na kaÒci passati,
vihÈraÑ gantvÈpi yaÑ paÔhamaÑ passati, tassa ÈrocetvÈ nikkhipitabbaÑ.
AyaÑ nikkhittavattassa parihÈro.
239. EvaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ akhaÓÉaÑ caritvÈ yattha siyÈ
vÊsatigaÓo bhikkhusaÑgho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. Abbhentehi ca
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paÔhamaÑ abbhÈnÈraho kÈtabbo. AyaÒhi nikkhittavattattÈ pakatattaÔÔhÈne
Ôhito, pakatattassa ca abbhÈnaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati, tasmÈ vattaÑ
samÈdÈpetabbo, vatte samÈdinne abbhÈnÈraho hoti. Tenapi vattaÑ
samÈdiyitvÈ ÈrocetvÈ abbhÈnaÑ yÈcitabbaÑ. Anikkhittavattassa puna
vattasamÈdÈnakiccaÑ natthi. So hi chÈrattÈtikkameneva abbhÈnÈraho hoti,
tasmÈ so abbhetabbo. Abbhentena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ
parivutthaparivÈso saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
adÈsi, sohaÑ bhante ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmi. AhaÑ
bhante -pa- sohaÑ ciÓÓamÈnatto dutiyampi bhante saÑghaÑ abbhÈnaÑ
yÈcÈmÊ”ti–
EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi so
ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ,
saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so
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saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, so
parivutthaparivÈso saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto
saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheti,
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so
tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Abbhito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
EvaÑ tÈva ekÈhappaÔicchannÈya ÈpattiyÈ paÔicchannaparivÈso
mÈnattadÈnaÑ abbhÈnaÒca veditabbaÑ. IminÈva nayena
dvÊhÈdipaÔicchannÈsupi tadanur|pÈ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
240. Sace pana appaÔicchannÈ Èpatti hoti, parivÈsaÑ adatvÈ
mÈnattameva datvÈ ciÓÓamÈnatto abbhetabbo. KathaÑ? MÈnattaÑ dentena
tÈva–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ
bhante saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈcÈmi. AhaÑ bhante -pa-. Dutiyampi bhante saÑghaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcÈmi. AhaÑ bhante -pa-. Tatiyampi bhante saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ
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sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattassa
dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
DinnaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati saÑghassa,
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–

EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne ca vattasamÈdÈnaÑ vattanikkhepo
mÈnattacaraÓaÒca sabbaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ carÈmi,
vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–
EvaÑ ÈrocetabbaÑ.
Ekassa dvinnaÑ tiÓÓaÑ vÈ Èrocentena paÔicchannamÈnatte
vuttanayeneva ÈrocetabbaÑ. CiÓÓamÈnatto ca yattha siyÈ vÊsatigaÓo
bhikkhusaÑgho, tattha so abbhetabbo. Abbhentena ca–
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“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ ciÓÓamÈnatto
saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmi. AhaÑ bhante -pa- sohaÑ ciÓÓamÈnatto
dutiyampi bhante saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmi. AhaÑ bhante -pasohaÑ ciÓÓamÈnatto tatiyampi bhante saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti–
EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so

ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi

saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ
Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, saÑgho
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa
bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Abbhito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcaÑ vatvÈ abbhetabbo. EvaÑ appaÔicchannÈya ÈpattiyÈ
vuÔÔhÈnaÑ veditabbaÑ.
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241. Sace kassaci ekÈpatti paÔicchannÈ hoti, ekÈ appaÔicchannÈ, tassa
paÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivÈsaÑ datvÈ parivutthaparivÈsassa mÈnattaÑ
dentena appaÔicchannÈpattiÑ paÔicchannÈpattiyÈ samodhÈnetvÈpi dÈtuÑ
vaÔÔati. KathaÑ? Sace paÔicchannÈpatti ekÈhappaÔicchannÈ hoti,
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ
parivutthaparivÈso, ahaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
appaÔicchannÈyo, sohaÑ bhante saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso,
ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo,
so saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca
appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso,
ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
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Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca
chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so
bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
DinnaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ,
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne ca vattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ vuttanayameva.
Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ
parivutthaparivÈso, ahaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
appaÔicchannÈyo, sohaÑ bhante saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi,
sohaÑ mÈnattaÑ carÈmi, vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho
dhÈret|”ti–
EvaÑ ÈrocetabbaÑ.
SamÈdinnamÈnattena ca an|naÑ katvÈ vuttanayena chÈrattaÑ mÈnattaÑ
caritabbaÑ. CiÓÓamÈnatto ca yattha siyÈ vÊsatigaÓo bhikkhusaÑgho, tattha
so abbhetabbo. Abbhentena ca–
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“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ
ekÈhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ
parivutthaparivÈso, ahaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
appaÔicchannÈyo, sohaÑ bhante saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi,
sohaÑ bhante ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti–

EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso,
ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo,
so saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca
appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈÒca
appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto
saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji ekÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
ekÈhappaÔicchannÈnaÑ ekÈhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso,
ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo,
so saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchÈnnÈnaÒca
appaÔicchannÈnaÒca
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chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ
sambuhulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca
chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati,
saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so
bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Abbhito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcaÑ katvÈ abbhetabbo.
PaÔicchannaparivÈsakathÈ niÔÔhitÈ.
242. SuddhantaparivÈso samodhÈnaparivÈsoti dve avasesÈ. Tattha1
suddhantaparivÈso duvidho c|Äasuddhanto mahÈsuddhantoti. Duvidhopi
cesa rattiparicchedaÑ sakalaÑ vÈ ekaccaÑ vÈ ajÈnantassa ca assarantassa ca
tattha vematikassa ca dÈtabbo. ŒpattipariyantaÑ pana “ettakÈ ahaÑ Èpattiyo
Èpanno”ti jÈnÈtu vÈ mÈ vÈ, akÈraÓametaÑ, tattha yo upasampadato paÔÔhÈya
anulomakkamena vÈ Èrocitadivasato paÔÔhÈya paÔilomakkamena vÈ
“asukaÒca asukaÒca divasaÑ vÈ pakkhaÑ vÈ mÈsaÑ vÈ saÑvaccharaÑ vÈ
tava suddhabhÈvaÑ jÈnÈsÊ”ti pucchiyamÈno “Èma bhante jÈnÈmi, ettakaÑ
nÈma kÈlaÑ ahaÑ suddho”ti vadati, tassa dinno suddhantaparivÈso
c|Äasuddhantoti vuccati.
TaÑ gahetvÈ parivasantena yattakaÑ kÈlaÑ attano suddhiÑ jÈnÈti,
tattakaÑ apanetvÈ avasesaÑ mÈsaÑ vÈ dvemÈsaÑ vÈ parivasitabbaÑ. Sace
“mÈsamattaÑ asuddhomhÊ”ti sallakkhetvÈ aggahesi, parivasanto ca puna
aÒÒaÑ mÈsaÑ sarati, tampi mÈsaÑ parivasitabbameva, puna
parivÈsadÈnakiccaÑ natthi. Atha “dvemÈsaÑ asuddhomhÊ”ti sallakkhetvÈ
aggahesi, parivasanto ca “mÈsamattamevÈhaÑ asuddhomhÊ”ti sanniÔÔhÈnaÑ
karoti, mÈsameva parivasitabbaÑ, puna parivÈsadÈnakiccaÑ natthi. AyaÒhi
suddhantaparivÈso nÈma
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 25 piÔÔhÈdÊsu.
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uddhampi Èrohati, heÔÔhÈpi orohati. Idamassa lakkhaÓaÑ. AÒÒasmiÑ pana
ÈpattivuÔÔhÈne idaÑ lakkhaÓaÑ–yo appaÔicchannaÑ ÈpattiÑ
“paÔicchannÈ”ti vinayakammaÑ karoti, tassÈpatti vuÔÔhÈti. Yo paÔicchannaÑ
“appaÔicchannÈ”ti vinayakammaÑ karoti, tassa na vuÔÔhÈti.
AcirapaÔicchannaÑ “cirapaÔicchannÈ”ti karontassapi vuÔÔhÈti,
cirapaÔicchannaÑ “acirapaÔicchannÈ”ti karontassa na vuÔÔhÈti. EkaÑ ÈpattiÑ
ÈpajjitvÈ “sambahulÈ”ti karontassa vuÔÔhÈti ekaÑ vinÈ sambahulÈnaÑ
abhÈvato. SambahulÈ pana ÈpajjitvÈ “ekaÑ Èpajjin”ti karontassa na vuÔÔhÈti.
Yo pana yathÈvuttena anulomapaÔilomanayena pucchiyamÈnopi
rattipariyantaÑ na jÈnÈti nassarati, vematiko vÈ hoti, tassa dinno
suddhantaparivÈso mahÈsuddhantoti vuccati. TaÑ gahetvÈ gahitadivasato
paÔÔhÈya yÈva upasampadadivaso, tÈva rattiyo gaÓetvÈ parivasitabbaÑ, ayaÑ
uddhaÑ nÈrohati, heÔÔhÈ pana orohati. TasmÈ sace parivasanto
rattiparicchede sanniÔÔhÈnaÑ karoti “mÈso vÈ saÑvaccharo vÈ mayhaÑ
ÈpannassÈ”ti, mÈsaÑ vÈ saÑvaccharaÑ vÈ parivasitabbaÑ.
ParivÈsayÈcanadÈnalakkhaÓaÑ panettha evaÑ veditabbaÑ–tena
bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ
vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ,
ÈpattipariyantaÑ nÈ jÈnÈmi, rattipariyantaÑ na jÈnÈmi, ÈpattipariyantaÑ
nassarÈmi, rattipariyantaÑ nassarÈmi, Èpattipariyante vematiko,
rattipariyante vematiko, sohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti.
Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo.
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ
na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ nassarati,
Èpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ
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suddhantaparivÈsaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho
itthannÈmassa
bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ
dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ
na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ nassarati,
Èpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ deti, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsassa dÈnaÑ
so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈso, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ
dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ suddhantaparivÈso dÈtabbo.
KammavÈcÈpariyosÈne vattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ vuttanayameva.
Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ,
ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈmi, rattipariyantaÑ na jÈnÈmi, ÈpattipariyantaÑ
nassarÈmi, rattipariyantaÑ nassarÈmi, Èpattipariyante vematiko,
rattipariyante vematiko, sohaÑ bhante saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasÈmi, vediyÈmahaÑ bhante,
vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti ÈrocetabbaÑ.
Ekassa dvinnaÑ vÈ tiÓÓaÑ vÈ ÈrocanaÑ vuttanayameva.
ParivutthaparivÈsassa mÈnattaÑ dentena–
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“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ,
ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈmi, rattipariyantaÑ na jÈnÈmi, ÈpattipariyantaÑ
nassarÈmi, rattipariyantaÑ nassarÈmi, Èpattipariyante vematiko,
rattipariyante vematiko, sohaÑ bhante saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ bhante parivutthaparivÈso saÑghaÑ
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈrattaÑ yÈcÈmÊ”ti–

EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ
na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ nassarati,
Èpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
chÈrattaÑ mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ
na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ nassarati,
Èpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti,
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so
bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
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DinnaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ
dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne mÈnattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ vuttanayameva.
Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ,
ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈmi, rattipariyantaÑ na jÈnÈmi, ÈpattipariyantaÑ
nassarÈmi, rattipariyantaÑ nassarÈmi, Èpattipariyante vematiko,
rattipariyante vematiko, sohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ carÈmi,
vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–
EvaÑ ÈrocetabbaÑ.
CiÓÓamÈnatto ca yattha siyÈ vÊsatigaÓo bhikkhusaÑgho, tattha so
bhikkhu abbhetabbo. Abbhantena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ,
ÈpattipariyantaÑ nÈ jÈnÈmi, rattipariyantaÑ na jÈnÈmi, ÈpattipariyantaÑ
nassarÈmi, rattipariyantaÑ nassarÈmi, Èpattipariyante vematiko,
rattipariyante vematiko, sohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
suddhantaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ bhante ciÓÓamÈnatto
saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti–
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EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ
na jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ nassarati,
Èpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ adÈsi, so parivuttaparivÈso
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi,
so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji, ÈpattipariyantaÑ na jÈnÈti, rattipariyantaÑ
nÈ jÈnÈti, ÈpattipariyantaÑ nassarati, rattipariyantaÑ nassarati,
Èpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ suddhantaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi,
so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmaÑ
bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno
abbhÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Abbhito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcaÑ katvÈ abbhetabbo.
SuddhantaparivÈsakathÈ niÔÔhitÈ.
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243. SamodhÈnaparivÈso pana tividho hoti odhÈnasamodhÈno
agghasamodhÈno missakasamodhÈnoti. Tattha1 odhÈnasamodhÈno nÈma
antarÈpattiÑ ÈpajjitvÈ paÔicchÈdentassa parivutthadivase odhunitvÈ
makkhetvÈ purimÈya ÈpattiyÈ m|ladivasaparicchede pacchÈ ÈpannaÑ
ÈpattiÑ samodahitvÈ dÈtabbaparivÈso vuccati.
AyaÑ panettha vinicchayo–yo paÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivÈsaÑ
gahetvÈ parivasanto vÈ mÈnattÈraho vÈ mÈnattaÑ caranto vÈ abbhÈnÈraho
vÈ anikkhittavatto aÒÒaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ purimÈya ÈpattiyÈ samÈ vÈ
|natarÈ vÈ rattiyo paÔicchÈdeti, tassa m|lÈyapaÔikassanena te
parivutthadivase ca mÈnattaciÓÓadivase ca sabbe odhunitvÈ adivase katvÈ
pacchÈ ÈpannÈpattiÑ m|la-ÈpattiyaÑ samodhÈya parivÈso dÈtabbo. Tena
sace m|lÈpatti pakkhapaÔicchannÈ, antarÈpatti |nakapakkhapaÔicchannÈ,
puna pakkhameva parivÈso parivasitabbo. AthÈpi antarÈpatti
pakkhapaÔicchannÈva, pakkhameva parivasitabbaÑ. EtenupÈyena yÈva
saÔÔhivassapaÔicchannÈ m|lÈpatti, tÈva vinicchayo veditabbo. SaÔÔhivassÈnipi
parivasitvÈ mÈnattÈraho hutvÈpi hi ekadivasaÑ antarÈpattiÑ paÔicchÈdetvÈ
puna saÔÔhivassÈni parivÈsÈraho hoti. EvaÑ mÈnattacÈrikamÈnattÈrahakÈlepi
ÈpannÈya ÈpattiyÈ m|lÈyapaÔikassane kate mÈnattaciÓÓadivasÈpi
parivÈsavutthadivasÈpi sabbe makkhitÈva honti. Sace pana nikkhittavatto
Èpajjati, m|lÈyapaÔikassanÈraho nÈma na hoti. KasmÈ? YasmÈ na so
parivasanto Èpanno, pakatattaÔÔhÈne Ôhito Èpanno, tasmÈ tassÈ ÈpattiyÈ visuÑ
mÈnattaÑ caritabbaÑ. Sace paÔicchannÈ hoti, parivÈsopi vasitabbo.
“Sace pana antarÈpatti m|lÈpattito atirekapaÔicchannÈ hoti, tattha kiÑ
kÈtabban”ti vutte MahÈsumatthero Èha “atekiccho ayaÑ puggalo, atekiccho
nÈmÈ vikÈrÈpetvÈ vissajjetabbo”ti. MahÈpadumatthero panÈha “kasmÈ
atekiccho nÈma, nanu ayaÑ Samuccayakkhandhako nÈma BaddhÈnaÑ
ÔhitakÈlasadiso, Èpatti nÈma paÔicchannÈ vÈ hotu appaÔicchannÈ vÈ samaka|natara-atirekapaÔicchannÈ vÈ, vinayadharassa kammavÈcaÑ yojetuÑ
samatthabhÈvoyevettha pamÈÓaÑ, tasmÈ yÈ
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 26 piÔÔhÈdÊsu.
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atirekapaÔicchannÈ hoti, taÑ m|lÈpattiÑ katvÈ tattha itaraÑ samodhÈya
parivÈso dÈtabbo”ti. AyaÑ odhÈnasamodhÈno nÈma.
TaÑ dentena paÔhamaÑ m|lÈya paÔikassitvÈ pacchÈ parivÈso dÈtabbo.
Sace koci bhikkhu pakkhapaÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivasanto antarÈ
anikkhittavattova puna paÒcÈhappaÔicchannaÑ ÈpattiÑ Èpajjati, tena
bhikkhunÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ
vuÉÉhÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ
paggahetvÈ evamassa vacanÊyo–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ paÒcÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ
bhante saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcÈmÊ”ti.
Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo.
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji paÒcÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikasseyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
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pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji paÒcÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassati,
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanÈ, so tuÓhassa.
Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
PaÔikassito saÑghena itthannÈmo bhikkhu antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanÈ, khamati
saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ m|lÈyapaÔikassanÈ kÈtabbÈ.
EvaÒca samodhÈnaparivÈso dÈtabbo. Tena bhikkhunÈ saÑghaÑ
upasa~kamitvÈ -pa- evamassa vacanÊyo–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ paÒcÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ bhante
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti.
“Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo.
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ
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sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ
yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji paÒcÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu ÈpattÊsu
samodhÈnaparivÈsaÑ dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji paÒcÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ deti, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsassa
dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu ÈpattÊsu
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samodhÈnaparivÈso, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ
dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ samodhÈnaparivÈso dÈtabbo.
KammavÈcÈpariyosÈne ca vattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ pubbe
vuttanayameva. Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ paÒcÈhappaÔicchannÈyo sohaÑ
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu
ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu ÈpattÊsu
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasÈmi, vediyÈmahaÑ bhante,
vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–
EvaÑ ÈrocetabbaÑ.
ParivutthaparivÈsassa mÈnattaÑ dentena–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ paÒcÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu
ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho
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antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu
ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ bhante parivutthaparivÈso
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmÊ”ti–

EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji paÒcÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, yadi
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji paÒcÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so
saÑghaÑ
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antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu
ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu
ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati,
so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
DinnaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ,
evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne ca mÈnattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ vuttanayameva.
Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ paÒcÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu
ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu ÈpattÊsu
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
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adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ carÈmi, vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ
saÑgho dhÈret|”ti–

EvaÑ ÈrocetabbaÑ.
CiÓÓamÈnattaÑ abbhentena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ paÒcÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu
ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu ÈpattÊsu
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ bhante
ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti–
EvaÑ tikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji paÒcÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so
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saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ
yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajji paÒcÈhappaÔicchannÈyo, so
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi,
so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu ÈpattÊsu samodhÈnaparivÈsaÑ
yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÒcÈhappaÔicchannÈnaÑ purimÈsu ÈpattÊsu
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati,
saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati,
so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ
vadÈmi -pa-.
Abbhito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, khamati saÑghassa,
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.

362

VinayapiÔaka
Sace mÈnattÈraho vÈ mÈnattaÑ caranto vÈ abbhÈnÈraho vÈ

anikkhittavatto antarÈpattiÑ ÈpajjitvÈ paÔicchÈdeti, vuttanayeneva
purimÈpattiyÈ antarÈpattiyÈ ca divasaparicchedaÑ sallakkhetvÈ
tadanur|pÈya kammavÈcÈya m|lÈya paÔikassitvÈ parivÈsaÑ datvÈ
parivutthaparivÈsassa mÈnattaÑ datvÈ ciÓÓamÈnatto abbhetabbo. Sace pana
paÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivasanto antarÈpattiÑ ÈpajjitvÈ na paÔicchÈdeti,
tassa m|lÈyapaÔikassanÈyeva kÈtabbÈ, puna parivÈsadÈnakiccaÑ natthi.
M|lÈyapaÔikassanena pana parivutthadivasÈnaÑ makkhitattÈ puna Èdito
paÔÔhÈya parivasitabbaÑ. ParivutthaparivÈsassa ca m|lÈpattiyÈ antarÈpattiÑ
samodhÈnetvÈ mÈnattaÑ dÈtabbaÑ, ciÓÓamÈnatto ca abbhetabbo. KathaÑ?
M|lÈyapaÔikassanaÑ karontena tÈva sace m|lÈpatti pakkhapaÔicchannÈ hoti,
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ bhante
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto
antarÈsambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ
yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya
paÔikasseyya, esÈ Òatti.
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SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ
yÈcati, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassati, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanÈ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati,
so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
PaÔikassito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassanÈ khamati saÑghassa,
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
EvaÑ m|lÈya paÔikassitena puna Èdito paÔÔhÈya parivasitabbaÑ.
Parivasantena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ paÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ parivasÈmi,
vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–
ŒrocetabbaÑ.
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ParivutthaparivÈsassa mÈnattaÑ dentena–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ bhante
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcÈmÊ”ti–

TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci,
taÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya
paÔikassi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca
chÈrattaÑ mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
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sambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci,
taÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya
paÔikassi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca
chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so
bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
DinnaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ,
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne mÈnattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ vuttanayameva.
Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa
me saÑgho tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca
appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ
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mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ carÈmi, vediyÈmahaÑ bhante,
vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–

EvaÑ ÈrocetabbaÑ.
CiÓÓamÈnattaÑ abbhentena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ pakkhapaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ
pakkhaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasanto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ apaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ parivutthaparivÈso
saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca
appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca
chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ bhante ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ
abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so parivasanto antarÈ
sambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci,
taÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya
paÔikassi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca chÈrattaÑ mÈnattaÑ
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adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji pakkhapaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
pakkhapaÔicchannÈnaÑ pakkhaparivÈsaÑ adÈsi, so
parivasanto antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, taÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ
tÈsaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca
chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ paÔicchannÈnaÒca appaÔicchannÈnaÒca
chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati,
saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so
bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Abbhito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
IminÈva nayena mÈnattÈrahamÈnattacÈrika-abbhÈnÈrahakÈlesupi
antarÈpattiÑ ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdentassa m|lÈyapaÔikassanameva katvÈ
m|lÈpattiyÈ antarÈpattiÑ samodhÈnetvÈ mÈnattaÑ datvÈ ciÓÓamÈnattassa
abbhÈnaÑ kÈtabbaÑ. Ettha pana “sohaÑ parivasanto”ti ÈgataÔÔhÈne “sohaÑ
parivutthaparivÈso mÈnattÈraho”ti vÈ “sohaÑ mÈnattaÑ caranto”ti vÈ
“sohaÑ ciÓÓamÈnatto abbhÈnÈraho”ti vÈ vattabbaÑ.
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Sace pana appaÔicchannÈya ÈpattiyÈ mÈnattaÑ caranto antarÈpattiÑ
ÈpajjitvÈ na paÔicchÈdeti, so m|lÈya paÔikassitvÈ antarÈpattiyÈ puna
mÈnattaÑ datvÈ ciÓÓamÈnatto abbhetabbo. KathaÑ? M|lÈyapaÔikassanaÑ
karontena tÈva–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ caranto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ bhante
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so mÈnattaÑ caranto antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajji
appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ bhikkhuÑ antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikasseyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so mÈnattaÑ caranto antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajji
appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmaÑ
bhikkhuÑ antarÈ
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sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassati,
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanÈ, so tuÓhassa. Yassa
nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
PaÔikassito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanÈ khamati saÑghassa,
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
EvaÑ m|lÈya paÔikassitvÈ mÈnattaÑ dentena–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ caranto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ bhante saÑghaÑ
antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so mÈnattaÑ caranto antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajji
appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, taÑ saÑgho antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
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appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, yadi
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so mÈnattaÑ caranto antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajji
appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, taÑ saÑgho antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti,
yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ, so tuÓhassa.
Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
DinnaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati saÑghassa,
tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–

EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne mÈnattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ vuttanayameva.
Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ
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mÈnattaÑ caranto antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo,
sohaÑ saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ carÈmi,
vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–
EvaÑ ÈrocetabbaÑ.
CiÓÓamÈnattaÑ abbhentena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ
saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattinaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ mÈnattaÑ caranto
antarÈ sambahulÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ appaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ
yÈciÑ, taÑ maÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑm|lÈya paÔikassi, sohaÑ saÑghaÑ antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈciÑ, tassa me saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ bhante
ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so mÈnattaÑ caranto antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajji
appaÔicchannÈyo,
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so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ
m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, taÑ saÑgho antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto
saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
Èpattiyo Èpajji appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa
bhikkhuno sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ adÈsi, so mÈnattaÑ caranto antarÈ sambahulÈ Èpattiyo Èpajji
appaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ
appaÔicchannÈnaÑ m|lÈyapaÔikassanaÑ yÈci, taÑ saÑgho antarÈ
sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ m|lÈya paÔikassi, so
saÑghaÑ antarÈ sambahulÈnaÑ ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ
mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno antarÈ sambahulÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ appaÔicchannÈnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so
ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmaÑ
bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa bhikkhuno
abbhÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Abbhito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–

EvaÑ kammavÈcaÑ katvÈ abbhetabbo.
AbbhÈnÈrahakÈlepi antarÈpattiÑ ÈpajjitvÈ appaÔicchÈdentassa iminÈva
nayena m|lÈyapaÔikassanÈ mÈnattadÈnaÑ abbhÈnaÒca veditabbaÑ.
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kevalaÑ panettha “mÈnattaÑ caranto”ti avatvÈ “ciÓÓamÈnatto
abbhÈnÈraho”ti vattabbaÑ.
OdhÈnasamodhÈnaparivÈsakathÈ niÔÔhitÈ.
244. AgghasamodhÈno1 nÈma sambahulÈsu ÈpattÊsu yÈ ekÈ vÈ dve vÈ
Tisso vÈ sambahulÈ vÈ Èpattiyo sabbacirapaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈya tÈsaÑ rattiparicchedavasena avasesÈnaÑ |natarapaÔicchannÈnaÑ
ÈpattÊnaÑ parivÈso dÊyati, ayaÑ vuccati agghasamodhÈno. Yassa pana sataÑ
Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈ, aparampi sataÑ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈti
evaÑ dasakkhattuÑ katvÈ ÈpattisahassaÑ divasasataÑ paÔicchannaÑ hoti,
tena kiÑ kÈtabbanti? SabbÈ samodahitvÈ dasa divase parivasitabbaÑ. EvaÑ
ekeneva dasÈhena divasasatampi parivasitabbameva hoti. Vuttampi cetaÑ–
“DasasataÑ rattisataÑ, Èpattiyo chÈdayitvÈna.
Dasa rattiyo vasitvÈna, mucceyya pÈrivÈsiko”ti2.
AyaÑ agghasamodhÈno nÈma.
Tassa ÈrocanadÈnalakkhaÓaÑ evaÑ veditabbaÑ–sace kassaci
bhikkhuno ekÈ Èpatti ekÈhappaÔicchannÈ hoti, ekÈ Èpatti dvÊhappaÔicchannÈ,
ekÈ tÊhapaÔicchannÈ, ekÈ cat|happaÔicchannÈ, ekÈ paÒcÈhappaÔicchannÈ, ekÈ
chÈhappaÔicchannÈ, ekÈ sattÈhappaÔicchannÈ, ekÈ aÔÔhÈhappaÔicchannÈ, ekÈ
navÈhappaÔicchannÈ, ekÈ dasÈhappaÔicchannÈ hoti, tena bhikkhunÈ saÑghaÑ
upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ -pa- evamassa vacanÊyo–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo sambahulÈ Èpattiyo
dvÊhappaÔicchannÈyo -pa- sambahulÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo,
sohaÑ bhante saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti.
Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 27 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 5. 3 69 piÔÔhe.
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byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo
-pa- sambahulÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ dadeyya,
esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo
-pa- sambahulÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcati, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ deti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa
bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ
agghena samodhÈnaparivÈsassa dÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati,
so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Dinno saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ
Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈso,
khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–
EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne vattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ vuttanayameva.
Œrocentena pana–
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“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo -pa- sambahulÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ,
tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo,
tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivasÈmi,
vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho dhÈret|”ti–
EvaÑ ÈrocetabbaÑ.
ParivutthaparivÈsassa mÈnattaÑ dentena–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo -pa- sambahulÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ,
tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo,
tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ bhante
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo
-pa- sambahulÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
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pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
chÈrattaÑ mÈnattaÑ dadeyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo
-pa- sambahulÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodÈnaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈcati saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ deti, yassÈyasmato khamati
itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattassa dÈnaÑ,
so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
DinnaÑ saÑghena itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ
chÈrattaÑ mÈnattaÑ, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ
dhÈrayÈmÊ”ti–

EvaÑ kammavÈcÈ kÈtabbÈ.
KammavÈcÈpariyosÈne ca mÈnattasamÈdÈnÈdi sabbaÑ vuttanayameva.
Œrocentena pana–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo -pa- sambahulÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ,
tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo,
tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ, tassa me saÑgho tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ,
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tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ
mÈnattaÑ carÈmi, vediyÈmahaÑ bhante, vediyatÊti maÑ saÑgho
dhÈret|”ti ÈrocetabbaÑ.
CiÓÓamÈnatto abbhetabbo. Abbhentena ca–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ
sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo -pa- sambahulÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, sohaÑ saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈciÑ,
tassa me saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo,
tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, sohaÑ parivutthaparivÈso
saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈciÑ, tassa me
saÑgho tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, sohaÑ bhante
ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
sdaÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji sambahulÈ Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo
-pa- sambahulÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena
samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ
ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci, saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno
tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ
abbhÈnaÑ yÈcati, yadi saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho itthannÈmaÑ
bhikkhuÑ abbheyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu sambahulÈ
saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji sambahulÈ
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Èpattiyo ekÈhappaÔicchannÈyo -pa- sambahulÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, so saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ-Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ yÈci,
saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ yÈ Èpattiyo
dasÈhappaÔicchannÈyo, tÈsaÑ agghena samodhÈnaparivÈsaÑ adÈsi, so
parivutthaparivÈso saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ yÈci,
saÑgho itthannÈmassa bhikkhuno tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ chÈrattaÑ mÈnattaÑ
adÈsi, so ciÓÓamÈnatto saÑghaÑ abbhÈnaÑ yÈcati, saÑgho
itthannÈmaÑ bhikkhuÑ abbheti, yassÈyasmato khamati itthannÈmassa
bhikkhuno abbhÈnaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so bhÈseyya.
Dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-. Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi
-pa-.
Abbhito saÑghena itthannÈmo bhikkhu, khamati saÑghassa, tasmÈ
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti–

EvaÑ kammavÈcaÑ katvÈ abbhetabbo.
AgghasamodhÈnaparivÈsakathÈ niÔÔhitÈ.
245. MissakasamodhÈno1 nÈma–yo nÈnÈvatthukÈ Èpattiyo ekato katvÈ
dÊyati. TatrÈyaÑ nayo–
“AhaÑ bhante sambahulÈ saÑghÈdisesÈ Èpattiyo ÈpajjiÑ ekaÑ
sukkavissaÔÔhiÑ, ekaÑ kÈyasaÑsaggaÑ, ekaÑ duÔÔhullavÈcaÑ, ekaÑ
attakÈmaÑ, ekaÑ saÒcarittaÑ, ekaÑ kuÔikÈraÑ, ekaÑ vihÈrakÈraÑ,
ekaÑ duÔÔhadosaÑ, ekaÑ aÒÒabhÈgiyaÑ, ekaÑ saÑghabhedakaÑ, ekaÑ
saÑghabhedÈnuvattakaÑ, ekaÑ dubbacaÑ, ekaÑ kulad|sakaÑ, sohaÑ
bhante saÑghaÑ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ samodhÈnaparivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ yÈcÈpetvÈ tadanur|pÈya kammavÈcÈya parivÈso dÈtabbo.
Ettha ca “saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji2 nÈnÈvatthukÈyo”tipi
“saÑghÈdisesÈ Èpattiyo Èpajji “itipi3 evaÑ pubbe vuttanayena
______________________________________________________________
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vatthuvasenapi gottavasenapi nÈmavasenapi Èpattivasenapi yojetvÈ kammaÑ
kÈtuÑ vaÔÔatiyeva, tasmÈ na idha visuÑ kammavÈcaÑ yojetvÈ dassayissÈma
pubbe sabbÈpattisÈdhÈraÓaÑ katvÈ yojetvÈ dassitÈya eva kammavÈcÈya
nÈnÈvatthukÈhipi ÈpattÊhi vuÔÔhÈnasambhavato sÈyevettha kammavÈcÈ alanti.
MissakasamodhÈnaparivÈsakathÈ niÔÔhitÈ.
246. Sace koci bhikkhu parivasanto vibbhamati, sÈmaÓero vÈ hoti,
vibbhamantassa sÈmaÓerassa ca parivÈso na ruhati. So ce puna
upasampajjati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo parivÈso dinno,
sudinno, yo parivuttho, suparivuttho, avaseso parivasitabbo. Sacepi
mÈnattÈraho mÈnattaÑ caranto abbhÈnÈraho vÈ vibbhamati, sÈmaÓero vÈ
hoti, so ce puna upasampajjati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, yo
parivÈso dinno, sudinno, yo parivuttho, yaÑ mÈnattaÑ dinnaÑ, sudinnaÑ,
yaÑ mÈnattaÑ ciÓÓaÑ, taÑ suciÓÓaÑ, so bhikkhu abbhetabbo.
Sace koci bhikkhu parivasanto ummattako hoti khittacitto vedanÈÔÔo,
ummattakassa khittacittassa vedanÈÔÔassa ca parivÈso na ruhati. So ce puna
anummattako hoti akhittacitto avedanÈÔÔo, tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ,
yo parivÈso dinno, sudinno, yo parivuttho, suparivuttho, avaseso
parivasitabbo. MÈnattÈrahÈdÊsupi eseva nayo.
Sace koci parivasanto ukkhittako hoti, ukkhittakassa parivÈso na ruhati.
Sace puna osÈrÊyati, tassa tadeva purimaÑ parivÈsadÈnaÑ, so parivÈso
dinno, sudinno, yo parivuttho, suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
MÈnattÈrahÈdÊsupi eseva nayo.
Sace kassaci bhikkhuno itthili~gaÑ pÈtubhavati, tassa sÈyeva upajjhÈ,
sÈyeva upasampadÈ, puna upajjhÈ na gahetabbÈ, upasampadÈ ca na kÈtabbÈ,
bhikkhupasampadato pabhuti yÈva vassagaÓanÈ, sÈyeva
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vassagaÓanÈ, na ito paÔÔhÈya vassagaÓanÈ kÈtabbÈ. Appatir|paÑ dÈnissÈ
bhikkh|naÑ majjhe vasituÑ, tasmÈ bhikkhunupassayaÑ gantvÈ bhikkhunÊhi
saddhiÑ vasitabbaÑ. YÈ desanÈgÈminiyo vÈ vuÔÔhÈnagÈminiyo vÈ Èpattiyo
bhikkh|naÑ bhikkhunÊhi sÈdhÈraÓÈ, tÈsaÑ bhikkhunÊhi kÈtabbaÑ,
vinayakammameva bhikkhunÊnaÑ santike kÈtabbaÑ. YÈ pana bhikkh|naÑ
bhikkhunÊhi asÈdhÈraÓÈ sukkavissaÔÔhi-ÈdikÈ Èpattiyo, tÈhi ÈpattÊhi anÈpatti,
li~ge parivatte tÈ Èpattiyo vuÔÔhitÈva honti, puna pakatili~ge uppannepi tÈhi
ÈpattÊhi tassa anÈpattiyeva. BhikkhuniyÈ purisali~ge pÈtubh|tepi eseva nayo.
VuttaÒcetaÑ–
“Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno itthili~gaÑ
pÈtubh|taÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi
bhikkhave taÑyeva upajjhaÑ, taÑyeva upasampadaÑ, tÈniyeva vassÈni
bhikkhunÊhi sa~gamituÑ1, yÈ Èpattiyo bhikkh|naÑ bhikkhunÊhi
sÈdhÈraÓÈ, tÈ Èpattiyo bhikkhunÊnaÑ santike vuÔÔhÈtuÑ. YÈ Èpattiyo
bhikkh|naÑ bhikkhunÊhi asÈdhÈraÓÈ, tÈhi ÈpattÊhi anÈpatti.
Tena kho pana samayena aÒÒatarissÈ bhikkhuniyÈ purisali~gaÑ
pÈtubh|taÑ hoti. Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi
bhikkhave taÑyeva upajjhaÑ, taÑyeva upasampadaÑ, tÈniyeva vassÈni
bhikkh|hi sa~gamituÑ1, yÈ Èpattiyo bhikkhunÊnaÑ bhikkh|hi
sÈdhÈraÓÈ, tÈ Èpattiyo bhikkh|naÑ santike vuÔÔhÈtuÑ. YÈ Èpattiyo
bhikkhunÊnaÑ bhikkh|hi asÈdhÈraÓÈ, tÈhi ÈpattÊhi anÈpattÊ”ti2.
247. AyaÑ panettha PÈÄimuttakavinicchayo3–imesu dvÊsu li~gesu
purisali~gaÑ uttamaÑ, itthili~gaÑ hÊnaÑ, tasmÈ purisali~gaÑ balavaakusalena antaradhÈyati, itthili~gaÑ dubbalakusalena patiÔÔhÈti. Itthili~gaÑ
pana antaradhÈyantaÑ dubbala-akusalena antaradhÈyati, purisali~gaÑ
balavakusalena patiÔÔhÈti. EvaÑ ubhayampi akusalena antaradhÈyati,
kusalena paÔilabbhati.
______________________________________________________________
1. SaÑkametuÑ (SÊ)
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Tattha sace dvinnaÑ bhikkh|naÑ ekato sajjhÈyaÑ vÈ
dhammasÈkacchaÑ vÈ katvÈ ekÈgÈre nipajjitvÈ niddaÑ okkantÈnaÑ ekassa
itthili~gaÑ pÈtubhavati, ubhinnampi sahaseyyÈpatti hoti. So ce paÔibujjhitvÈ
attano vippakÈraÑ disvÈ dukkhÊ dummano rattibhÈgeyeva itarassa Èroceyya,
tena samassÈsetabbo “hotu mÈ cintayittha, vaÔÔasseveso doso,
SammÈsambuddhena dvÈraÑ dinnaÑ, bhikkhu vÈ hotu bhikkhunÊ vÈ,
anÈvaÔo dhammo, avÈrito saggamaggo”ti. SamassÈsetvÈ evaÑ vattabbaÑ
“tumhehi bhikkhunupassayaÑ gantuÑ vaÔÔati, atthi pana te kÈci sandiÔÔhÈ
bhikkhuniyo”ti. SacassÈ honti tÈdisÈ bhikkhuniyo, “atthÊ”ti, no ce honti,
“natthÊ”ti vatvÈ so bhikkhu vattabbo “mama sa~gahaÑ karotha, idÈni maÑ
paÔhamaÑ bhikkhunupassayaÑ nethÈ”ti. Tena bhikkhunÈ taÑ gahetvÈ tassÈ
vÈ sandiÔÔhÈnaÑ attano vÈ sandiÔÔhÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ santikaÑ gantabbaÑ.
Gacchantena ca na ekakena gantabbaÑ, cat|hi paÒcahi bhikkh|hi saddhiÑ
jotikaÒca kattaradaÓÉakaÒca gahetvÈ saÑvidahanaÑ parimocetvÈ “mayaÑ
asukaÑ nÈma ÔhÈnaÑ gacchÈmÈ”ti gantabbaÑ. Sace bahigÈme d|re vihÈro
hoti, antarÈmagge gÈmantaranadÊpÈrarattivippavÈsagaÓa-ohÊyanÈpattÊhi
anÈpatti. BhikkhunupassayaÑ gantvÈ tÈ bhikkhuniyo vattabbÈ “asukaÑ
nÈma bhikkhuÑ jÈnÈthÈ”ti. Œma ayyÈti. Tassa itthili~gaÑ pÈtubh|taÑ,
sa~gahaÑ dÈnissÈ karothÈti. TÈ ce “sÈdhu ayyÈ idÈni mayampi
sajjhÈyissÈma, dhammaÑ sossÈma, gacchatha tumhe”ti vatvÈ sa~gahaÑ
karonti, ÈrÈdhikÈ ca honti sa~gÈhikÈ lajjiniyo, tÈ kopetvÈ aÒÒattha na
gantabbaÑ. Gacchati ce, gÈmantaranadÊpÈrarattivippavÈsagaÓaohÊyanÈpattÊhi na muccati.
Sace pana lajjiniyo honti, na sa~gahikÈyo, aÒÒattha gantuÑ labbhati.
Sacepi alajjiniyo honti, sa~gahaÑ pana karonti, tÈpi pariccajitvÈ aÒÒattha
gantuÑ labbhati. Sace lajjiniyo ca sa~gÈhikÈ ca, ÒÈtikÈ na honti,
ÈsannagÈme pana aÒÒÈ ÒÈtikÈ honti paÔijagganikÈ, tÈsampi santikaÑ gantuÑ
vaÔÔatÊti vadanti. GantvÈ sace bhikkhubhÈvepi nissayapaÔipanno, patir|pÈya
bhikkhuniyÈ santike nissayo gahetabbo, mÈtikÈ vÈ vinayo vÈ uggahito
suggahito, puna uggaÓhanakÈraÓaÑ natthi. Sace bhikkhubhÈvepi
parisÈvacaro, tassa santikeyeva
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upasampannÈ s|pasampannÈ, aÒÒassa santike nissayo gahetabbo. Pubbe taÑ
nissÈya vasantehipi aÒÒassa santike nissayo gahetabbo.
ParipuÓÓavassasÈmaÓerenapi aÒÒassa santike upajjhÈ gahetabbÈ.
YaÑ panassa bhikkhubhÈve adhiÔÔhitaÑ ticÊvaraÒca patto ca, taÑ
adhiÔÔhÈnaÑ vijahati, puna adhiÔÔhÈtabbaÑ. Sa~kaccikÈ ca udakasÈÔikÈ ca
gahetabbÈ. YaÑ atirekacÊvaraÑ vÈ atirekapatto vÈ vinayakammaÑ katvÈ
Ôhapito hoti, tampi sabbaÑ vinayakammaÑ vijahati, puna kÈtabbaÑ.
PaÔiggahitatelamadhuphÈÓitÈdÊnipi paÔiggahaÓaÑ vijahanti. Sace
paÔiggahaÓato sattame divase li~gaÑ parivattati, puna paÔiggahetvÈ sattÈhaÑ
vaÔÔati. YaÑ pana bhikkhukÈle aÒÒassa bhikkhuno santakaÑ paÔiggahitaÑ,
taÑ paÔiggahaÓaÑ na vijahati. Yampi ubhinnaÑ sÈdhÈraÓaÑ avibhajitvÈ
ÔhapitaÑ, taÑ pakatatto rakkhati. YaÑ pana vibhattaÑ etasseva santakaÑ,
taÑ paÔiggahaÓaÑ vijahati. VuttaÒcetaÑ ParivÈre–
“TelaÑ madhu phÈÓitaÒcÈpi sappiÑ, sÈmaÑ gahetvÈ nikkhipeyya.
AvÊtivatte sattÈhe, sati paccaye paribhuÒjantassa Èpatti.
PaÒhÈmesÈ kusalehi cintitÈ”ti1.
IdaÒhi li~gaparivattanaÑ sandhÈya vuttaÑ. PaÔiggahaÓaÑ nÈma
li~gaparivattanena, kÈlakiriyÈya, sikkhÈpaccakkhÈnena, hÊnÈyÈvattanena,
anupasampannassa dÈnena, anapekkhavissajjanena, acchinditvÈ gahaÓena ca
vijahati. TasmÈ sacepi harÊtakakhaÓÉampi paÔiggahetvÈ Ôhapitamatthi,
sabbamassa paÔiggahaÓaÑ vijahati. BhkkhuvihÈre pana yaÑ kiÒcissÈ
santakaÑ paÔiggahetvÈ vÈ appaÔiggahetvÈ vÈ ÔhapitaÑ, sabbassa sÈva issarÈ,
ÈharÈpetvÈ gahetabbaÑ. YaÑ panettha thÈvaraÑ tassÈ santakaÑ senÈsanaÑ
vÈ uparopakÈ vÈ, te yassicchati, tassa dÈtabbÈ. Terasasu sammutÊsu yÈ
bhikkhukÈle laddhÈ sammuti, sabbÈ paÔippassambhati, purimikÈya
senÈsanaggÈho paÔippassambhati. Sace pacchimikÈya senÈsane gahite li~gaÑ
parivattati, bhikkhusaÑgho cassÈ uppannÈlÈbhaÑ dÈtukÈmo hoti, apaloketvÈ
dÈtabbo.
Sace bhikkhunÊhi sÈdhÈraÓÈya paÔicchannÈya ÈpattiyÈ parivasantassa
li~gaÑ parivattati, puna pakkhamÈnattameva dÈtabbaÑ. Sace mÈnattaÑ
carantassa
______________________________________________________________
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parivattati, puna pakkhamÈnattameva dÈtabbaÑ. Sace ciÓÓamÈnattassa
parivattati, bhikkhunÊhi abbhÈnakammaÑ kÈtabbaÑ. Sace akusalavipÈke
parikkhÊÓe pakkhamÈnattakÈle punadeva li~gaÑ parivattati, chÈrattaÑ
mÈnattameva dÈtabbaÑ. Sace ciÓÓe pakkhamÈnatte parivattati, bhikkh|hi
abbhÈnakammaÑ kÈtabbanti.
BhikkhuniyÈ li~gaparivattanepi vuttanayeneva sabbo vinicchayo
veditabbo. AyaÑ pana viseso–sace bhikkhunikÈle ÈpannÈ saÒcarittÈpatti
paÔicchannÈ hoti, parivÈsadÈnaÑ natthi, chÈrattaÑ mÈnattameva dÈtabbaÑ.
Sace pakkhamÈnattaÑ carantiyÈ li~gaÑ parivattati, na tenattho, chÈrattaÑ
mÈnattameva dÈtabbaÑ. Sace ciÓÓamÈnattÈya parivattati, puna mÈnattaÑ
adatvÈ bhikkh|hi abbhetabbo. Atha bhikkh|hi mÈnatte adinne puna li~gaÑ
parivattati, bhikkhunÊhi pakkhamÈnattameva dÈtabbaÑ. Atha chÈrattaÑ
mÈnattaÑ carantassa puna parivattati, pakkhamÈnattameva dÈtabbaÑ.
CiÓÓamÈnattassa pana li~gaparivatte jÈte bhikkhunÊhi abbhÈnakammaÑ
kÈtabbaÑ. Puna parivatte ca li~ge bhikkhunibhÈve ÔhitÈyapi yÈ Èpattiyo
pubbe paÔippassaddhÈ, tÈ suppaÔippassaddhÈ evÈti.
248. Ito paraÑ pÈrivÈsikÈdÊnaÑ vattaÑ dassayissÈma–pÈrivÈsikena1
bhikkhunÈ upajjhÈyena hutvÈ na upasampÈdetabbaÑ, vattaÑ nikkhipitvÈ
pana upasampÈdetuÑ vaÔÔati. Œcariyena hutvÈpi kammavÈcÈ na sÈvetabbÈ,
aÒÒasmiÑ asati vattaÑ nikkhipitvÈ sÈvetuÑ vaÔÔati. ŒgantukÈnaÑ nissayo
na dÈtabbo. Yehipi pakatiyÈva nissayo gahito, te vattabbÈ “ahaÑ
vinayakammaÑ karomi, asukattherassa nÈma santike nissayaÑ gaÓhatha,
mayhaÑ vattaÑ mÈ karotha, mÈ maÑ gÈmappavesanaÑ ÈpucchathÈ”ti. Sace
evaÑ vuttepi karontiyeva, vÈritakÈlato paÔÔhÈya karontesupi anÈpatti. AÒÒo
sÈmaÓeropi na gahetabbo, upajjhaÑ datvÈ gahitasÈmaÓeropi vattabbo “ahaÑ
vinayakammaÑ karomi, mayhaÑ vattaÑ mÈ karotha, mÈ maÑ
gÈmappavesanaÑ ÈpucchathÈ”ti. Sace evaÑ vuttepi karontiyeva,
vÈritakÈlato paÔÔhÈya karontesupi anÈpatti. Na bhikkhunovÈdakasammuti
sÈditabbÈ, sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, tasmÈ
bhikkhusaÑghassa vattabbaÑ “bhante ahaÑ vinayakammaÑ karomi,
______________________________________________________________
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bhikkhunovÈdakaÑ jÈnÈthÈ”ti. PaÔibalassa vÈ bhikkhussa bhÈro kÈtabbo.
ŒgatÈ bhikkhuniyo “saÑghassa santikaÑ gacchatha, SaÑgho vo
ovÈdadÈyakaÑ jÈnissatÊ”ti vÈ “ahaÑ vinayakammaÑ karomi,
asukabhikkhussa nÈma santikaÑ gacchatha, so vo ovÈdaÑ dassatÊ”ti vÈ
vattabbÈ.
YÈya ÈpattiyÈ saÑghena parivÈso dinno hoti, sÈ Èpatti na ÈpajjitabbÈ,
aÒÒÈ vÈ tÈdisikÈ tato vÈ pÈpiÔÔhatarÈ, kammaÑ na garahitabbaÑ, kammikÈ
na garahitabbÈ, na pakatattassa bhikkhuno uposatho Ôhapetabbo, na pavÈraÓÈ
ÔhapetabbÈ, palibodhatthÈya vÈ pakkosanatthÈya vÈ savacanÊyaÑ na
kÈtabbaÑ. PalibodhatthÈya hi karonto “ahaÑ ÈyasmantaÑ imasmiÑ
vatthusmiÑ savacanÊyaÑ karomi, imamhÈ ÈvÈsÈ parampi mÈ pakkama, yÈva
na taÑ adhikaraÓaÑ v|pasantaÑ hotÊ”ti evaÑ karoti, pakkosanatthÈya
karonto “ahaÑ taÑ savacanÊyaÑ karomi, ehi mayÈ saddhiÑ
vinayadharÈnaÑ sammukhÊbhÈvaÑ gacchÈhÊ”ti evaÑ karoti, tadubhayampi
na kÈtabbaÑ. VihÈre jeÔÔhakaÔÔhÈnaÑ na kÈtabbaÑ, pÈtimokkhuddesakena
vÈ dhammajjhesakena vÈ na bhavitabbaÑ, napi terasasu sammutÊsu
ekasammutivasenapi issariyakammaÑ kÈtabbaÑ, “karotu me ÈyasmÈ
okÈsaÑ, ahaÑ taÑ vattukÈmo”ti evaÑ pakatattassa okÈso na kÈretabbo,
vatthunÈ vÈ ÈpattiyÈ vÈ na codetabbo, “ayaÑ te doso”ti na sÈretabbo,
bhikkh|hi aÒÒamaÒÒaÑ yojetvÈ kalaho na kÈretabbo, saÑghattherena hutvÈ
pakatattassa bhikkhuno purato na gantabbaÑ na nisÊditabbaÑ,
dvÈdasahatthaÑ upacÈraÑ muÒcitvÈ ekakeneva gantabbaÒceva
nisÊditabbaÒca, yo hoti saÑghassa Èsanapariyanto seyyÈpariyanto
vihÈrapariyanto, so tassa dÈtabbo.
Tattha Èsanapariyanto nÈma bhattaggÈdÊsu saÑghanavakÈsanaÑ, svassa
dÈtabbo, tattha nisÊditabbaÑ. SeyyÈpariyanto nÈma seyyÈnaÑ pariyanto
sabbalÈmakaÑ maÒcapÊÔhaÑ. ayaÒhi vassaggena attano pattaÔÔhÈne seyyaÑ
gahetuÑ na labhati, sabbabhikkh|hi vicinitvÈ gahitÈvasesÈ
ma~gulag|thabharitÈ vettalatÈdivinaddhÈ lÈmakaseyyÈvassa dÈtabbÈ. YathÈ
ca seyyÈ, evaÑ vasana-ÈvÈsopi vassaggena attano pattaÔÔhÈne tassa na
vaÔÔati, sabbabhikkh|hi vicinitvÈ gahitÈvasesÈ pana rajohatabh|mi
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jatukam|sikabharitÈ paÓÓasÈlÈ assa dÈtabbÈ. Sace pakatattÈ sabbe
rukkham|likÈ abbhokÈsikÈ ca honti, channaÑ na upenti, sabbepi etehi
vissaÔÔhÈvÈsÈ nÈma honti, tesu yaÑ icchati, taÑ labhati.
Vass|panÈyikadivase paccayaÑ ekapasse ÔhatvÈ vassaggena gaÓhituÑ
labhati, senÈsanaÑ na labhati, nibaddhavassÈvÈsikaÑ senÈsanaÑ gaÓhitu
kÈmena vattaÑ nikkhipitvÈ gahetabbaÑ. ©ÈtipavÈritaÔÔhÈne “ettake bhikkh|
gahetvÈ ÈgacchathÈ”ti nimantitena “bhante asukaÑ nÈma kulaÑ bhikkh|
nimantesi, etha, tattha gacchÈmÈ”ti evaÑ saÑvidhÈya bhikkh|naÑ
puresamaÓena vÈ pacchÈsamaÓena vÈ hutvÈ kulÈni na upasa~kamitabbÈni,
“bhante asukasmiÑ nÈma gÈme manussÈ bhikkh|naÑ ÈgamanaÑ icchanti,
sÈdhu vatassa, sace tesaÑ sa~gahaÑ kareyyÈthÈ”ti evaÑ panassa
vinayapariyÈyena kathetuÑ vaÔÔati. ŒgatÈgatÈnaÑ ÈrocetuÑ harÈyamÈnena
ÈraÒÒikadhuta~gaÑ na samÈdÈtabbaÑ. Yenapi pakatiyÈ samÈdinnaÑ, tena
dutiyaÑ bhikkhuÑ gahetvÈ araÒÒe aruÓaÑ uÔÔhÈpetabbaÑ, na ekakena
vatthabbaÑ. TathÈ bhattaggÈdÊsu Èsanapariyante nisajjÈya harÈyamÈnena
piÓÉapÈtikadhuta~gampi na samÈdÈtabbaÑ. Yo pana pakatiyÈva
piÓÉapÈtiko, tassa paÔisedho natthi, na ca tappaccayÈ piÓÉapÈto
nÊharÈpetabbo “mÈ maÑ jÈniÑs|”ti. NÊhaÔabhatto hutvÈ vihÈreyeva nisÊditvÈ
bhuÒjanto “rattiyo gaÓayissÈmi, gacchato me bhikkhuÑ disvÈ anÈrocentassa
ratticchedo siyÈ”ti iminÈ kÈraÓena piÓÉapÈto na nÊharÈpetabbo, “mÈ maÑ
ekabhikkhupi jÈnÈt|”ti ca iminÈ ajjhÈsayena vihÈre sÈmaÓerehi pacÈpetvÈ
bhuÒjitumpi na labhati, gÈmaÑ piÓÉÈya pavisitabbameva. GilÈnassa pana
navakamma-ÈcariyupajjhÈyakiccÈdipasutassa vÈ vihÈreyeva acchituÑ
vaÔÔati.
Sacepi gÈme anekasatÈ bhikkh| vicaranti, na sakkÈ hoti ÈrocetuÑ,
gÈmakÈvÈsaÑ gantvÈ sabhÈgaÔÔhÈne vasituÑ vaÔÔati. YasmÈ “pÈrivÈsikena
bhikkhave bhikkhunÈ Ègantukena ÈrocetabbaÑ, Ègantukassa ÈrocetabbaÑ,
uposathe ÈrocetabbaÑ, pavÈraÓÈya ÈrocetabbaÑ, sace gilÈno hoti, d|tenapi
Èrocetabban”ti1
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vuttaÑ, tasmÈ kaÒci vihÈraÑ gatena Ègantukena tattha bhikkh|naÑ
ÈrocetabbaÑ. Sace sabbe ekaÔÔhÈne Ôhite passati, ekaÔÔhÈne Ôhiteneva
ÈrocetabbaÑ. Atha rukkham|lÈdÊsu visuÑ ÔhitÈ honti, tattha tattha gantvÈ
ÈrocetabbaÑ, saÒcicca anÈrocentassa ratticchedo ca hoti, vattabhede ca
dukkaÔaÑ. Atha vicinanto ekacce na passati, ratticchedova hoti, na
vattabhede dukkaÔaÑ.
Œgantukassapi attano vasanavihÈraÑ Ègatassa ekassa vÈ bah|naÑ vÈ
vuttanayeneva ÈrocetabbaÑ, ratticchedavattabhedÈpi cettha vuttanayeneva
veditabbÈ. Sace ÈgantukÈ muhuttaÑ vissamitvÈ vÈ avissamitvÈ eva vÈ
vihÈramajjhena gacchanti, tesampi ÈrocetabbaÑ. Sace tassa ajÈnantasseva
gacchanti, ayaÒca gatakÈle jÈnÈti, gantvÈ ÈrocetabbaÑ, sampÈpuÓituÑ vÈ
sÈvetuÑ vÈ asakkontassa ratticchedova hoti, na vattabhede dukkaÔaÑ. Yepi
antovihÈraÑ appavisitvÈ upacÈrasÊmaÑ okkamitvÈ gacchanti, ayaÒca nesaÑ
chattasaddaÑ vÈ ukkÈsitasaddaÑ vÈ khipitasaddaÑ vÈ sutvÈ
ÈgantukabhÈvaÑ jÈnÈti, gantvÈ ÈrocetabbaÑ, gatakÈle jÈnantenapi
anubandhitvÈ Èrocetabbameva, sampÈpuÓituÑ asakkontassa ratticchedova
hoti, na vattabhede dukkaÔaÑ. Yopi rattiÑ ÈgantvÈ rattiÑyeva gacchati,
sopissa ratticchedaÑ karoti, aÒÒÈtattÈ pana vattabhede dukkaÔaÑ natthi.
Sace ajÈnitvÈva abbhÈnaÑ karoti, akatameva hotÊti KurundiyaÑ vuttaÑ,
tasmÈ adhikÈ rattiyo gahetvÈ kÈtabbaÑ. AyaÑ apaÓÓakapaÔipadÈ.
NadÊ-ÈdÊsu nÈvÈya gacchantampi paratÊre Ôhitampi ÈkÈse gacchantampi
pabbatatala-araÒÒÈdÊsu d|re Ôhitampi bhikkhuÑ disvÈ sace “bhikkh|”ti
vavatthÈnaÑ atthi, nÈvÈdÊhi gantvÈ vÈ mahÈsaddaÑ katvÈ vÈ vegena
anubandhitvÈ vÈ ÈrocetabbaÑ, anÈrocentassa ratticchedo ceva vattabhede
dukkaÔaÒca. Sace vÈyamantopi sampÈpuÓituÑ vÈ sÈvetuÑ vÈ na sakkoti,
ratticchedova hoti, na vattabhede dukkaÔaÑ. SaÑghasenÈbhayatthero pana
visayÈvisayena katheti “visaye kira anÈrocentassa ratticchedo ceva
vattabhede dukkaÔaÒca hoti, avisaye pana ubhayampi natthÊ”ti.
KaravÊkatissatthero “samaÓo ayanti vavatthÈnameva pamÈÓaÑ. Sacepi
avisayo hoti, vattabhede dukkaÔameva natthi, ratticchedo pana hotiyevÈ”ti
Èha.
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Uposathadivase “uposathaÑ sampÈpuÓissÈmÈ”ti ÈgantukÈ bhikkh|
Ègacchanti, iddhiyÈ gacchantÈpi uposathabhÈvaÑ ÒatvÈ otaritvÈ uposathaÑ
karonti, tasmÈ ÈgantukasodhanatthaÑ uposathadivasepi ÈrocetabbaÑ.
PavÈraÓÈyapi eseva nayo. GantuÑ asamatthena gilÈnena bhikkhuÑ pesetvÈ
ÈrocÈpetabbaÑ, anupasampannaÑ pesetuÑ na vaÔÔati.
Na pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ vÈ anÈvÈsÈ vÈ
abhikkhuko nÈnÈsaÑvÈsakehi vÈ sabhikkhuko ÈvÈso vÈ anÈvÈso vÈ
gantabbo aÒÒatra pakatattena aÒÒatra antarÈyÈ. Yattha hi ekopi bhikkhu
natthi, tattha na vasitabbaÑ. Na hi tattha vuttharattiyo gaÓan|pikÈ1 honti.
Dasavidhe antarÈye pana sacepi rattiyo gaÓan|pikÈ na honti, antarÈyato
parimuccanatthÈya gantabbameva. Tena vuttaÑ “aÒÒatra antarÈyÈ”ti.
NÈnÈsaÑvÈsakehi saddhiÑ vinayakammaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati, tesaÑ
anÈrocanepi ratticchedo natthi, abhikkhukÈvÈsasadisameva hoti. Tena
vuttaÑ “nÈnÈsaÑvÈsakehi vÈ sabhikkhuko”ti.
Na pÈrivÈsikena bhikkhunÈ pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchanne
ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ. Tattha ÈvÈso nÈma vasanatthÈya
katasenÈsanaÑ. AnÈvÈso nÈma cetiyagharaÑ bodhigharaÑ sammuÒjanÊaÔÔako dÈru-aÔÔako pÈnÊyamÈÄo vaccakuÔi dvÈrakoÔÔhakoti evamÈdi. “Etesu
yattha katthaci ekacchanne chadanato udakapatanaÔÔhÈnaparicchinne okÈse
ukkhittakova vasituÑ na labhati, pÈrivÈsiko pana anto-ÈvÈseyeva na
labhatÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ avisesena
“udakapÈtena vÈritan”ti vuttaÑ. KurundiyaÑ pana “etesu ettakesu
paÒcavaÓÓacchadanabaddhaÔÔhÈnesu pÈrivÈsikassa ca ukkhittakassa ca
pakatattena saddhiÑ udakapÈtena vÈritan”ti vuttaÑ. TasmÈ nÈn|pacÈrepi
ekacchanne na vaÔÔati. Sace panettha tadahupasampannepi pakatatte
paÔhamaÑ pavisitvÈ nipannepi saÔÔhivassikopi pÈrivÈsiko pacchÈ pavisitvÈ
jÈnanto nipajjati, ratticchedo ceva vattabhede dukkaÔaÒca, ajÈnantassa
ratticchedova, na vattabhede dukkaÔaÑ. Sace pana tasmiÑ nisinne pacchÈ
______________________________________________________________
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pakatatto pavisitvÈ nipajjati, pÈrivÈsiko ca jÈnÈti, ratticchedo ceva
vattabhede dukkaÔaÒca. No ce jÈnÈti, ratticchedova, na vattabhede
dukkaÔaÑ.
PÈrivÈsikena bhikkhunÈ pakatattaÑ bhikkhuÑ tadahupasampannampi
disvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈtabbaÑ, vuÔÔhÈya ca “ahaÑ iminÈ sukhanisinno
vuÔÔhÈpito”ti parammukhenapi na gantabbaÑ, “idaÑ Ècariya ÈsanaÑ, ettha
nisÊdathÈ”ti evaÑ pakatatto bhikkhu Èsanena nimantetabboyeva. Navakena
pana “mahÈtheraÑ obaddhaÑ karomÊ”ti pÈrivÈsikattherassa santikaÑ na
gantabbaÑ. PÈrivÈsikena pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ na ekÈsane
nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane nisinne ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈyaÑ
nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, dvÈdasahatthaÑ pana upacÈraÑ muÒcitvÈ
nisÊdituÑ vaÔÔati. PÈrivÈsikena bhikkhunÈ pakatattena saddhiÑ na
ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame
ca~kamitabbaÑ, na chamÈyaÑ ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ. Ettha
pana akataparicchedÈya bh|miyÈ ca~kamante paricchedaÑ katvÈ vÈlukaÑ
ÈkiritvÈ ÈlambanaÑ yojetvÈ kataca~kame nÊcepi na ca~kamitabbaÑ, ko pana
vÈdo iÔÔhakacayena sampanne vedikÈparikkhitte. Sace pana
pÈkÈraparikkhitto hoti, dvÈrakoÔÔhakayutto
pabbatantaravanantaragumbantaresu vÈ suppaÔicchanno, tÈdise ca~kame
ca~kamituÑ vaÔÔati, appaÔicchannepi upacÈraÑ muÒcitvÈ vaÔÔati.
PÈrivÈsikena bhikkhunÈ pÈrivÈsikavuÉÉhatarena bhikkhunÈ saddhiÑ
m|lÈyapaÔikassanÈrahena mÈnattÈrahena mÈnattacÈrikena abbhÈnÈrahena
bhikkhunÈ saddhiÑ na ekacchanne ÈvÈse vÈ anÈvÈse vÈ vatthabbaÑ. Ettha
pana sace vuÉÉhatare pÈrivÈsike paÔhamaÑ nipanne itaro jÈnanto pacchÈ
nipajjati, ratticchedo cassa hoti, vattabhede ca dukkaÔaÑ. VuÉÉhatarassa
pana ratticchedova, na vattabhede dukkaÔaÑ. AjÈnitvÈ nipajjati, dvinnampi
vattabhedo natthi, ratticchedo pana hoti. Atha navakapÈrivÈsike paÔhamaÑ
nipanne vuÉÉhataro pacchÈ nipajjati, navako ca jÈnÈti, ratti cassa chijjati,
vattabhede ca dukkaÔaÑ hoti. VuÉÉhatarassa ratticchedova, na vattabhedo.
No ce jÈnÈti, dvinnampi vattabhedo natthi, ratticchedo pana hoti. Sace
apacchÈpurimaÑ nipajjanti, vuÉÉhatarassa ratticchedova, itarassa
vattabhedopÊti KurundiyaÑ vuttaÑ.
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Dve pÈrivÈsikÈ samavassÈ, eko paÔhamaÑ nipanno, eko jÈnantova
pacchÈ nipajjati, ratti cassa chijjati, vattabhede ca dukkaÔaÑ. PaÔhamaÑ
nipannassa ratticchedova, na vattabhedo. Sace pacchÈ nipajjantopi na jÈnÈti,
dvinnampi vattabhedo natthi, ratticchedo pana hoti. Sace dvepi
apacchÈpurimaÑ nipajjanti, dvinnampi ratticchedoyeva, na vattabhedo. Sace
hi dve pÈrivÈsikÈ ekato vaseyyuÑ, te aÒÒamaÒÒassa ajjhÈcÈraÑ ÒatvÈ
agÈravÈ vÈ vippaÔisÈrino vÈ hutvÈ taÑ vÈ ÈpattiÑ ÈpajjeyyuÑ tato
pÈpiÔÔhataraÑ vÈ, vibbhameyyuÑ vÈ1, tasmÈ nesaÑ sahaseyyÈ
sabbapakÈrena paÔikkhittÈ. M|lÈyapaÔikassanÈrahÈdayo cettha
parivÈsikÈnaÑ pakatattaÔÔhÈne ÔhitÈti veditabbÈ. TasmÈ pÈrivÈsikena
bhikkhunÈ m|lÈyapaÔikassanÈrahena mÈnattÈrahena mÈnattacÈrikena
abbhÈnÈrahena bhikkhunÈ saddhiÑ na ekÈsane nisÊditabbaÑ, na nÊce Èsane
nisinne ucce Èsane nisÊditabbaÑ, na chamÈya nisinne Èsane nisÊditabbaÑ, na
ekaca~kame ca~kamitabbaÑ, na nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame
ca~kamitabbaÑ, na chamÈya ca~kamante ca~kame ca~kamitabbaÑ.
“Na bhikkhave pÈrivÈsikena bhikkhunÈ sÈditabbaÑ pakatattÈnaÑ
bhikkh|naÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ
ÈsanÈbhihÈro seyyÈbhihÈro pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ
pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne piÔÔhiparikammaÑ, yo sÈdiyeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti2 vacanato pakattÈnaÑ bhikkh|naÑ ÔhapetvÈ navakataraÑ
pÈrivÈsikaÑ avasesÈnaÑ antamaso m|lÈyapaÔikassanÈrahÈdÊnampi
abhivÈdanÈdiÑ sÈdiyantassa dukkaÔaÑ, saddhivihÈrikÈnampi sÈdiyantassa
dukkaÔameva. TasmÈ te vattabbÈ “ahaÑ vinayakammaÑ karomi, mayhaÑ
vattaÑ mÈ karotha, mÈ maÑ gÈmappavesanaÑ ÈpucchathÈ”ti. Sace
saddhÈpabbajitÈ kulaputtÈ “tumhe bhante tumhÈkaÑ vinayakammaÑ
karothÈ”ti vatvÈ vattaÑ karonti, gÈmappavesanampi Èpucchantiyeva,
vÈritakÈlato paÔÔhÈya anÈpatti.
“AnujÈnÈmi bhikkhave pÈrivÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ mith|
yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ
ÈsanÈbhihÈraÑ seyyÈbhihÈraÑ pÈdodakaÑ pÈdapÊÔhaÑ pÈdakathalikaÑ
pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ nahÈne
______________________________________________________________
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piÔÔhiparikamman”ti1 vacanato pana pÈrivÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ
aÒÒamaÒÒaÑ yo yo vuÉÉho, tena tena navakatarassa abhivÈdanÈdiÑ sÈdituÑ
vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave pÈrivÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ paÒca
yathÈvuÉÉhaÑ uposathaÑ pavÈraÓaÑ vassikasÈÔikaÑ oÓojanaÑ bhattan”ti2
vacanato imÈni uposathÈdÊni paÒca pakatattehipi saddhiÑ vuÉÉhapaÔipÈÔiyÈ
kÈtuÑ vaÔÔati, tasmÈ3 pÈtimokkhe uddissamÈne hatthapÈse nisÊdituÑ vaÔÔati.
MahÈpaccariyaÑ pana “pÈÄiyÈ anisÊditvÈ pÈÄiÑ vihÈya hatthapÈsaÑ
amuÒcantena nisÊditabban”ti vuttaÑ. PÈrisuddhi-uposathe kariyamÈne
saÑghanavakaÔÔhÈne nisÊditvÈ tattheva nisinnena attano pÈÄiyÈ pÈrisuddhiuposatho kÈtabbo. PavÈraÓÈyapi saÑghanavakaÔÔhÈne nisÊditvÈ tattheva
nisinnena attano pÈÄiyÈ pavÈretabbaÑ. SaÑghena ghaÓÔiÑ paharitvÈ
bhÈjiyamÈnaÑ vassikasÈÔikampi attano pattaÔÔhÈne gahetuÑ vaÔÔati.
OÓojananti vissajjanaÑ vuccati. Sace hi pÈrivÈsikassa dve tÊÓi
uddesabhattÈdÊni pÈpuÓanti, aÒÒÈ cassa puggalikabhattapaccÈsÈ hoti, tÈni
paÔipÈÔiyÈ gahetvÈ “bhante heÔÔhÈ gÈhetha, ajja mayhaÑ bhattapaccÈsÈ atthi,
sveva gaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ vissajjetabbÈni. EvaÑ tÈni punadivasesu
gaÓhituÑ labhati. “Punadivase sabbapaÔhamaÑ tassa dÈtabban”ti
KurundiyaÑ vuttaÑ. Yadi pana na gaÓhÈti na vissajjeti, punadivase na
labhati. IdaÑ oÓojanaÑ nÈma pÈrivÈsikasseva odissa anuÒÒÈtaÑ. KasmÈ?
Tassa hi SaÑghanavakaÔÔhÈne nisinnassa bhattagge yÈgukhajjakÈdÊni
pÈpuÓanti vÈ na vÈ, tasmÈ “so bhikkhÈhÈrena mÈ kilamitthÈ”ti idamassa
sa~gahakaraÓatthÈya odissa anuÒÒÈtaÑ.
Bhattanti ÈgatÈgatehi vuÉÉhapaÔipÈÔiyÈ gahetvÈ gantabbaÑ vihÈre
saÑghassa catussÈlabhattaÑ. EtaÑ yathÈvuÉÉhaÑ labhati, pÈÄiyÈ pana
gantuÑ vÈ ÔhÈtuÑ vÈ na labhati, tasmÈ pÈÄito osakkitvÈ hatthapÈse Ôhitena
hatthaÑ pasÈretvÈ yathÈ seno nipatitvÈ gaÓhÈti, evaÑ gaÓhitabbaÑ.
ŒrÈmikasamaÓuddesehi ÈharÈpetuÑ na labhati. Sace sayameva Èharanti,
vaÔÔati. RaÒÒo mahÈpeÄabhattepi eseva nayo. CatussÈlabhatte pana sace
oÓojanaÑ kattukÈmo hoti, attano atthÈya
______________________________________________________________
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ukkhitte piÓÉe “ajja me bhattaÑ atthi, sveva gaÓhissÈmÊ”ti vattabbaÑ.
“Punadivase dve piÓÉe labhatÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ.
UddesabhattÈdÊnipi pÈÄito osakkitvÈva gahetabbÈni, yattha pana nisÊdÈpetvÈ
parivisanti, tattha sÈmaÓerÈnaÑ jeÔÔhakena, bhikkh|naÑ saÑghanavakena
hutvÈ nisÊditabbaÑ. IdaÑ pÈrivÈsikavattaÑ.
M|lÈyapaÔissanÈrahÈnaÑ mÈnattÈrahÈnaÑ mÈnattacÈrikÈnaÑ
abbhÈnÈrahÈnaÒca idameva vattanti veditabbaÑ. MÈnattacÈrikassa vatte
pana “devasikaÑ Èrocetabban”ti viseso. Ratticchedesu ca “tayo kho UpÈli
pÈrivÈsikassa bhikkhuno ratticchedÈ, sahavÈso vippavÈso anÈrocanÈ”ti1
vacanato yvÈyaÑ “pakatattena bhikkhunÈ saddhiÑ ekacchenne”ti-ÈdinÈ
nayena vutto sahavÈso, yo ca ekasseva vÈso, yÈ cÈyaÑ ÈgantukÈdÊnaÑ
anÈrocanÈ, etesu tÊsu ekenapi kÈraÓena pÈrivÈsikassa bhikkhuno ratticchedo
hoti.
MÈnattacÈrikassa pana “cattÈro kho UpÈli mÈnattacÈrikassa bhikkhuno
ratticchedÈ, sahavÈso, vippavÈso, anÈrocanÈ, |ne gaÓe caraÓan”ti vacanato
imesu cat|su kÈrn−esu ekenapi ratticchedo hoti. GaÓoti cettha cattÈro vÈ
atirekÈ vÈ. TasmÈ sacepi tÊhi bhikkh|hi saddhiÑ vasati, ratticchedo
hotiyeva.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
GarukÈpattivuÔÔhÈnavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
33. KammÈkammavinicchayakathÈ
249. KammÈkammanti ettha2 pana kammÈni cattÈri apalokanakammaÑ
ÒattikammaÑ ÒattidutiyakammaÑ Òatticatutthakammanti. ImÈni cattÈri
kammÈni katihÈkÈrehi vipajjanti? PaÒcahÈkÈrehi vipajjanti vatthuto vÈ
Òattito vÈ anussÈvanato vÈ sÊmato vÈ parisato vÈ.
______________________________________________________________
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KathaÑ vatthuto kammÈni vipajjanti? SammukhÈkaraÓÊyaÑ kammaÑ
asammukhÈ karoti, vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ.
PaÔipucchÈkaraÓÊyaÑ kammaÑ apaÔipucchÈ karoti, vatthuvipannaÑ
adhammakammaÑ. PaÔiÒÒÈya karaÓÊyaÑ kammaÑ apaÔiÒÒÈya karoti,
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. SativinayÈrahassa am|ÄhavinayaÑ deti,
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. Am|ÄhavinayÈrahassa
tassapÈpiyasikakammaÑ karoti, vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ.
TassapÈpiyasikakammÈrahassa tajjanÊyakammaÑ karoti, vatthuvipannaÑ
adhammakammaÑ. TajjanÊyakammÈrahassa niyassakammaÑ karoti,
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. NiyassakammÈrahassa
pabbÈjanÊyakammaÑ karoti, vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ.
PabbÈjanÊyakammÈrahassa paÔisÈraÓÊyakammaÑ karoti, vatthuvipannaÑ
adhammakammaÑ. PaÔisÈraÓÊyakammÈrahassa ukkhepanÊyakammaÑ karoti,
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. UkkhepanÊyakammÈrahassa parivÈsaÑ
deti, vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. ParivÈsÈrahassa m|lÈya
paÔikassati, vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. M|lÈyapaÔikassanÈrahassa
mÈnattaÑ deti, vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. MÈnattÈrahaÑ abbheti,
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. AbbhÈnÈrahaÑ upasampÈdeti,
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. Anuposathe uposathaÑ karoti,
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. ApavÈraÓÈya pavÈreti, vatthuvipannaÑ
adhammakammaÑ. PaÓÉakaÑ upasampÈdeti, vatthuvipannaÑ
adhammakammaÑ. TheyyasaÑvÈsakaÑ, titthiyapakkantakaÑ,
tiracchÈnagataÑ, mÈtughÈtakaÑ, pitughÈtakaÑ, arahantaghÈtakaÑ,
bhikkhunid|sakaÑ, saÑghabhedakaÑ, lohituppÈdakaÑ,
ubhatobyaÒjanakaÑ, |navÊsativassaÑ puggalaÑ upasampÈdeti,
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ. EvaÑ vatthuto kammÈni vipajjanti.
KathaÑ Òattito kammÈni vipajjanti? PaÒcahÈkÈrehi Òattito kammÈni
vipajjanti. VatthuÑ na parÈmasati, saÑghaÑ na parÈmasati, puggalaÑ na
parÈmasati, ÒattiÑ na parÈmasati, pacchÈ vÈ ÒattiÑ Ôhapeti. Imehi
paÒcahÈkÈrehi Òattito kammÈni vipajjanti.
KathaÑ anussÈvanato kammÈni vipajjanti? PaÒcahÈkÈrehi anussÈvanato
kammÈni vipajjanti. VattuÑ na parÈmasati, saÑghaÑ na parÈmasati,
puggalaÑ na parÈmasati, sÈvanaÑ hÈpeti, akÈle vÈ sÈveti. Imehi
paÒcahÈkÈrehi anussÈvanato kammÈni vipajjanti.
KathaÑ sÊmato kammÈni vipajjanti? EkÈdasahi ÈkÈrehi sÊmato
kammÈni vipajjanti. AtikhuddakaÑ sÊmaÑ sammannati, atimahatiÑ sÊmaÑ
sammannati, khaÓÉanimittaÑ sÊmaÑ sammannati, chÈyÈnimittaÑ sÊmaÑ
sammannati, animittaÑ
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sÊmaÑ, sammannati, bahisÊme Ôhito sÊmaÑ sammannati, nadiyÈ sÊmaÑ
sammannati, Samudde sÊmaÑ sammannati, JÈtassare sÊmaÑ sammannati,
sÊmÈya sÊmaÑ sambhindati, sÊmÈya sÊmaÑ ajjhottharati. Imehi ekÈdasahi
ÈkÈrehi sÊmato kammÈni vipajjanti.
KathaÑ parisato kammÈni vipajjanti? DvÈdasahi ÈkÈrehi parisato
kammÈni vipajjanti. CatuvaggakaraÓÊye kamme yÈvatikÈ bhikkh|
kammappattÈ te anÈgatÈ honti, chandÈrahÈnaÑ chando anÈhaÔo hoti,
sammukhÊbh|tÈ paÔikkosanti, catuvaggakaraÓe kamme yÈvatikÈ bhikkh|
kammappattÈ, te ÈgatÈ honti, chandÈrahÈnaÑ chando anÈhaÔo hoti,
sammukhÊbh|tÈ paÔikkosanti, catuvaggakaraÓe kamme yÈvatikÈ bhikkh|
kammappattÈ, te ÈgatÈ honti, chandÈrahÈnaÑ chando ÈhaÔo hoti,
sammukhÊbh|tÈ paÔikkosanti.
PaÒcavaggakaraÓe kamme -pa-. DasavaggakaraÓe kamme -pa-.
VÊsativaggakaraÓe kamme yÈvatikÈ bhikkh| kammappattÈ, te anÈgatÈ honti,
chandÈrahÈnaÑ chando anÈhaÔo hoti, sammukhÊbh|tÈ paÔikkosanti,
vÊsabhivaggakaraÓe kamme yÈvatikÈ bhikkh| kammappattÈ, te ÈgatÈ honti,
chandÈrahÈnaÑ chando anÈhaÔo hoti, sammukhÊbh|tÈ paÔikkosanti,
vÊsativaggakaraÓe kamme yÈvatikÈ bhikkh| kammappattÈ, te ÈgatÈ honti,
chandÈrahÈnaÑ chando ÈhaÔo hoti, sammukhÊbh|tÈ paÔikkosanti. Imehi
dvÈdasahi ÈkÈrehi parisato kammÈni vipajjanti.
CatuvaggakaraÓe kamme cattÈro bhikkh| pakatattÈ kammappattÈ,
avasesÈ pakatattÈ chandÈrahÈ. Yassa saÑgho kammaÑ karoti, so neva
kammappatto nÈpi chandÈraho, apica kammÈraho. PaÒcavaggakaraÓe
kamme paÒca bhikkh| pakatattÈ kammappattÈ, avasesÈ pakatattÈchandÈrahÈ.
Yassa saÑgho kammaÑ karoti, so neva kammappatto nÈpi chandÈraho,
apica kammÈraho. DasavaggakaraÓe kamme dasa bhikkh| pakatattÈ
kammappattÈ, avasesÈ pakatattÈ chandÈrahÈ. Yassa saÑgho kammaÑ karoti,
so neva kammappatto nÈpi chandÈraho, apica kammÈraho.
VÊsativaggakaraÓe kamme vÊsati bhikkh| pakatattÈ kammappattÈ,
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avasesÈ pakatattÈ chandÈrahÈ. Yassa saÑgho kammaÑ karoti, so neva
kammappatto nÈpi chandÈraho, apica kammÈraho.
250. ApalokanakammaÑ kati ÔhÈnÈni gacchati? ©attikammaÑ,
ÒattidutiyakammaÑ, ÒatticatutthakammaÑ kati ÔhÈnÈni gacchati?
ApalokanakammaÑ paÒca ÔhÈnÈni gacchati. ©attikammaÑ nava ÔhÈnÈni
gacchati. ©attidutiyakammaÑ satta ÔhÈnÈni gacchati. ©atticatutthakammaÑ
satta ÔhÈnÈni gacchati.
ApalokanakammaÑ katamÈni paÒca ÔhÈnÈni gacchati? OsÈraÓaÑ
nissÈraÓaÑ bhaÓÉukammaÑ brahmadaÓÉaÑ kammalakkhaÓaÒÒeva
paÒcamaÑ. ApalokanakammaÑ imÈni paÒca ÔhÈnÈni gacchati.
©attikammaÑ katamÈni nava ÔhÈnÈni gacchati? OsÈraÓaÑ nissÈraÓaÑ
uposathaÑ pavÈraÓaÑ sammutiÑ dÈnaÑ paÔiggahaÓaÑ paccukkaÉÉhanaÑ
kammalakkhaÓaÒÒeva navamaÑ. ©attikammaÑ imÈni nava ÔhÈnÈni
gacchati.
©attidutiyakammaÑ katamÈni satta ÔhÈnÈni gacchati? OsÈraÓaÑ
nissÈraÓaÑ sammutiÑ dÈnaÑ uddharaÓaÑ desanaÑ kammalakkhaÓaÒÒeva
sattamaÑ. ©attidutiyakammaÑ imÈni satta ÔhÈnÈni gacchati.
©atticatutthakammaÑ katamÈni satta ÔhÈnÈni gacchati? OsÈraÓaÑ
nissÈraÓaÑ sammutiÑ dÈnaÑ niggahaÑ samanubhÈsanaÑ
kammalakkhaÓaÒÒeva sattamaÑ. ©atticatutthakammaÑ imÈni satta ÔhÈnÈni
gacchati. AyaÑ tÈva PÈÄinayo.
251. AyaÑ panettha Èdito paÔÔhÈya vinicchayakathÈ1–
apalokanakammaÑ nÈma sÊmaÔÔhakasaÑghaÑ sodhetvÈ chandÈrahÈnaÑ
chandaÑ ÈharitvÈ samaggassa saÑghassa anumatiyÈ tikkhattuÑ sÈvetvÈ
kattabbakammaÑ. ©attikammaÑ nÈma vuttanayeneva samaggassa
saÑghassa anumatiyÈ ekÈya ÒattiyÈ kattabbakammaÑ. ©attidutiyakammaÑ
nÈma vuttanayeneva samaggassa saÑghassa anumatiyÈ ekÈya ÒattiyÈ ekÈya
ca anussÈvanÈyÈti evaÑ ÒattidutiyÈya anussÈvanÈya kattabbakammaÑ.
©atticatutthakammaÑ nÈma vuttanayeneva samaggassa saÑghassa
anumatiyÈ ekÈya ÒattiyÈ tÊhi ca anussÈvanÈhÊti evaÑ ÒatticatutthÈti tÊhi
anussÈvanÈhi kattabbakammaÑ.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 243 piÔÔhÈdÊsu.

Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ

395

Tatra apalokanakammaÑ apaloketvÈva kÈtabbaÑ, ÒattikammÈdivasena
na kÈtabbaÑ. ©attikammampi ekaÑ ÒattiÑ ÔhapetvÈva kÈtabbaÑ,
apalokanakammÈdivasena na kÈtabbaÑ. ©attidutiyakammaÑ pana
apaloketvÈ kÈtabbampi akÈtabbampi atthi. Tattha sÊmÈsammuti
sÊmÈsam|hanaÑ kathinadÈnaÑ kathinuddhÈro kuÔivatthudesanÈ
vihÈravatthudesanÈti imÈni cha kammÈni garukÈni apaloketvÈ kÈtuÑ na
vaÔÔanti, ÒattidutiyakammavÈcaÑ sÈvetvÈva kÈtabbÈni. AvasesÈ terasa
sammutiyo senÈsanaggÈhakamatakacÊvaradÈnÈdisammutiyo cÈti etÈni
lahukakammÈni, apaloketvÈpi kÈtuÑ vaÔÔanti,
ÒattikammaÒatticatutthakammavasena pana na kÈtabbameva.
“©atticatutthakammavasena kayiramÈnaÑ daÄhataraÑ hoti, tasmÈ
kÈtabban”ti ekacce vadanti. EvaÑ pana sati kammasa~karo hoti, tasmÈ na
kÈtabbanti paÔikkhittameva. Sace pana akkharaparihÊnaÑ vÈ padaparihÊnaÑ
vÈ duruttapadaÑ vÈ hoti, tassa sodhanatthaÑ punappunaÑ vattuÑ vaÔÔati.
IdaÑ akuppakammassa daÄhÊkammaÑ hoti, kuppakamme kammaÑ hutvÈ
tiÔÔhati. ©atticatutthakammaÑ ÒattiÒca tisso ca kammavÈcÈyo sÈvetvÈva
kÈtabbaÑ, apalokanakammÈdivasena na kÈtabbaÑ.
SammukhÈkaraÓÊyaÑ kammaÑ asammukhÈ karoti, vatthuvipannaÑ
adhammakammanti ettha pana atthi kammaÑ sammukhÈkaraÓÊyaÑ, atthi
kammaÑ asammukhÈkaraÓÊyaÑ. Tattha asammukhÈkaraÓÊyaÑ nÈma
d|ten|pasampadÈ, pattanikkujjanaÑ, pattukkujjanaÑ, ummattakassa
bhikkhuno ummattakasammuti, sekkhÈnaÑ kulÈnaÑ sekkhasammuti,
Channassa bhikkhuno brahmadaÓÉo, Devadattassa pakÈsanÊyakammaÑ,
apasÈdanÊyaÑ dassentassa bhikkhuno bhikkhunisaÑghena kÈtabbaÑ
avandiyakammanti aÔÔhavidhaÑ hoti. IdaÑ aÔÔhavidhampi kammaÑ
asammukhÈ kataÑ sukataÑ hoti akuppaÑ, sesÈni sabbakammÈni sammukhÈ
eva kÈtabbÈni. SaÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ
vinayasammukhatÈ puggalasammukhatÈti imaÑ catubbidhaÑ
sammukhÈvinayaÑ upanetvÈva kÈtabbÈni. EvaÑ katÈni hi sukatÈni honti,
evaÑ akatÈni panetÈni imaÑ sammukhÈvinayasa~khÈtaÑ vatthuÑ vinÈ
katattÈ vatthuvipannÈni nÈma honti. Tena vuttaÑ “sammukhÈkaraÓÊyaÑ
kammaÑ asammukhÈ karoti, vatthuvipannaÑ adhammakamman”ti.
PaÔipucchÈkaraÓÊyÈdÊsupi paÔipucchÈdikaraÓameva vatthu, taÑ vatthuÑ vinÈ
katattÈ tesampi vatthuvipannatÈ veditabbÈ. Apica |navÊsativassaÑ vÈ
antimavatthuÑ ajjhÈpannapubbaÑ vÈ
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ekÈdasasu vÈ abhabbapuggalesu aÒÒataraÑ upasampÈdentassapi
vatthuvipannaÑ adhammakammaÑ hoti. AyaÑ vatthuto kammavipattiyaÑ
vinicchayo.
©attito vipattiyaÑ pana vatthuÑ na parÈmasatÊti yassa
upasampadÈdikammaÑ karoti, taÑ na parÈmasati, tassa nÈmaÑ na gaÓhÈti.
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito Èyasmato
Buddharakkhitassa upasampadÈpekkho”ti vattabbe “suÓÈtu me bhante
saÑgho, Èyasmato Buddharakkhitassa upasampadÈpekkho”ti vadati. EvaÑ
vatthuÑ na parÈmasati.
SaÑghaÑ na parÈmasatÊti saÑghassa nÈmaÑ na gaÓhÈti. “SuÓÈtu me
bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito”ti vattabbe “suÓÈtu me bhante,
ayaÑ dhammarakkhito”ti vadati. EvaÑ saÑghaÑ na parÈmasati.
PuggalaÑ na parÈmasatÊti yo upasampadÈpekkhassa upajjhÈyo, taÑ na
parÈmasati, tassa nÈmaÑ na gaÓhÈti. “SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ
Dhammarakkhito Èyasmato Buddharakkhitassa upasampadÈpekkho”ti
vattabbe “suÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito
upasampadÈpekkho”ti vadati. EvaÑ puggalaÑ na parÈmasati.
©attiÑ na parÈmasatÊti sabbena sabbaÑ ÒattiÑ na parÈmasati,
Òattidutiyakamme ÒattiÑ aÔÔhapetvÈ dvikkhattuÑ kammavÈcÈya eva
anussÈvanakammaÑ karoti, Òatticatutthakammepi ÒattiÑ aÔÔhapetvÈ
catukkhattuÑ kammavÈcÈya eva anussÈvanakammaÑ karoti. EvaÑ ÒattiÑ
na parÈmasati.
PacchÈ vÈ ÒattiÑ ÔhapetÊti paÔhamaÑ kammavÈcÈya
anussÈvanakammaÑ katvÈ “esÈ ÒattÊ”ti vatvÈ “khamati saÑghassa, tasmÈ
tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti vadati. EvaÑ pacchÈ ÒattiÑ Ôhapeti. Iti imehi
paÒcahÈkÈrehi Òattito kammÈni vipajjanti.
AnussÈvanato vipattiyaÑ pana vatthu-ÈdÊni tÈva vuttanayeneva
veditabbÈni. EvaÑ pana nesaÑ aparÈmasanaÑ hoti–“suÓÈtu me bhante
saÑgho”ti paÔhamÈnussÈvanÈya vÈ “dutiyampi etamatthaÑ vadÈmi -pa-.
Tatiyampi etamatthaÑ vadÈmi. SuÓÈtu me bhante saÑgho”ti
dutiyatatiyÈnussÈvanÈsu vÈ “ayaÑ Dhammarakkhito Èyasmato
Buddharakkhitassa upasampadÈpekkho”ti vattabbe “suÓÈtu me bhante
saÑgho, Èyasmato BuddharakkhitassÈ”ti vadanto vatthuÑ na parÈmasati
nÈma.
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“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito”ti vattabbe “suÓÈtu me
bhante, ayaÑ Dhammarakkhito”ti vadanto saÑghaÑ na parÈmasati nÈma.
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ Dhammarakkhito Èyasmato
BuddharakkhitassÈ”ti vattabbe “suÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ
Dhammarakkhito upasampadÈpekkho”ti vadanto puggalaÑ na parÈmasati
nÈma.
SÈvanaÑ hÈpetÊti sabbena sabbaÑ kammavÈcÈya anussÈvanaÑ na
karoti, Òattidutiyakamme dvikkhattuÑ Òattimeva Ôhapeti,
Òatticatutthakamme catukkhattuÑ Òattimeva Ôhapeti. EvaÑ sÈvanaÑ hÈpeti.
Yopi Òattidutiyakamme ekaÑ ÒattiÑ ÔhapetvÈ ekaÑ kammavÈcaÑ
anussÈvento akkharaÑ vÈ chaÉÉeti, padaÑ vÈ duruttaÑ karoti, ayampi
sÈvanaÑ hÈpetiyeva. ©atticatutthakamme pana ekaÑ ÒattiÑ ÔhapetvÈ
sakimeva vÈ dvikkhattuÑ vÈ kammavÈcÈya anussÈvanaÑ karontopi
akkharaÑ vÈ padaÑ vÈ chaÉÉentopi duruttaÑ karontopi anussÈvanaÑ
hÈpetiyevÈti veditabbo.
252. “DuruttaÑ karotÊ”ti ettha pana ayaÑ vinicchayo. Yo hi aÒÒasmiÑ
akkhare vattabbe aÒÒaÑ vadati, ayaÑ duruttaÑ karoti nÈma. TasmÈ
kammavÈcaÑ karontena bhikkhunÈ yvÈyaÑ–
“SithilaÑ dhanitaÒca dÊgharassaÑ,
GarukaÑ lahukaÒca niggahitaÑ.
SambandhaÑ vavatthitaÑ vimuttaÑ,
DasadhÈ byaÒjanabuddhiyÈ pabhedo”ti–
vutto, ayaÑ suÔÔhu upalakkhetabbo. Ettha hi sithilaÑ nÈma paÒcasu vaggesu
paÔhamatatiyaÑ. DhanitaÑ nÈma tesveva dutiyacatutthaÑ. DÊghanti dÊghena
kÈlena vattabba-ÈkÈrÈdi. Rassanti tato upaÉÉhakÈlena vattabba-akÈrÈdi.
Garukanti dÊghameva, yaÑ vÈ “Èyasmato Buddharakkhitattherassa yassa
nakkhamatÊ”ti evaÑ saÑyogaparaÑ katvÈ vuccati. Lahukanti rassameva,
yaÑ vÈ “Èyasmato Buddharakkhitattherassa yassa na khamatÊ”ti evaÑ
asaÑyogaparaÑ katvÈ vuccati. Niggahitanti yaÑ karaÓÈni niggahetvÈ
avissajetvÈ avivaÔena mukhena sÈnunÈsikaÑ katvÈ vattabbaÑ. Sambandhanti
yaÑ parapadena sambandhitvÈ “tuÓhissÈ”ti vÈ “tuÓhassÈ”ti vÈ vuccati.
Vavatthitanti yaÑ parapadena asambandhaÑ katvÈ vicchinditvÈ “tuÓhÊ
assÈ”ti vÈ “tuÓha assÈ”ti vÈ vuccati. Vimuttanti yaÑ karaÓÈni aniggahetvÈ
vissajjetvÈ vivaÔena mukhena anunÈsikaÑ akatvÈ vuccati.

398

VinayapiÔaka

Tattha “suÓÈtu me”ti vattabbe ta-kÈrassa tha-kÈraÑ katvÈ “suÓÈthu
me”ti vacanaÑ sithilassa dhanitakaraÓaÑ nÈma, tathÈ “pattakallaÑ esÈ
ÒattÊ”ti vattabbe “patthakallaÑ esÈ ÒattÊ”ti-ÈdivacanaÑ. “Bhante saÑgho”ti
vattabbe bha-kÈragha-kÈrÈnaÑ ba-kÈraga-kÈre katvÈ “bante saÑgo”ti
vacanaÑ dhanitassa sithilakaraÓaÑ nÈma. “SuÓÈtu me”ti vivaÔena mukhena
vattabbe pana “suÓaÑtu me”ti vÈ “esÈ ÒattÊ”ti vattabbe “esaÑ ÒattÊ”ti vÈ
avivaÔena mukhena ananunÈsikaÑ katvÈ vacanaÑ vimuttassa
niggahitavacanaÑ nÈma. “Pattakallan”ti avivaÔena mukhena anunÈsikaÑ
katvÈ vattabbe “pattakallÈ”ti vivaÔena mukhena anunÈsikaÑ akatvÈ vacanaÑ
niggahitassa vimuttavacanaÑ nÈma. Iti sithile kattabbe dhanitaÑ, dhanite
kattabbe sithilaÑ, vimutte kattabbe niggahitaÑ, niggahite kattabbe
vimuttanti imÈni cattÈri byaÒjanÈni antokammavÈcÈya kammaÑ d|senti.
EvaÑ vadanto hi aÒÒasmiÑ akkhare vattabbe aÒÒaÑ vadati, duruttaÑ
karotÊti vuccati.
Itaresu pana dÊgharassÈdÊsu chasu byaÒjanesu dÊghaÔÔhÈne dÊghameva,
rassaÔÔhÈne rassamevÈti evaÑ yathÈÔhÈne taÑ tadeva akkharaÑ bhÈsantena
anukkamÈgataÑ paveÓiÑ avinÈsentena kammavÈcÈ kÈtabbÈ. Sace pana
evaÑ akatvÈ dÊghe vattabbe rassaÑ, rasse vÈ vattabbe dÊghaÑ vadati, tathÈ
garuke vattabbe lahukaÑ, lahuke vÈ vattabbe garukaÑ vadati, sambandhe vÈ
pana vattabbe vavatthitaÑ, vavatthite vÈ vattabbe sambandhaÑ vadati, evaÑ
vuttepi kammavÈcÈ na kuppati. ImÈni hi cha byaÒjanÈni kammaÑ na
kopenti. YaÑ pana suttantikattherÈ “da-kÈro ta-kÈramÈpajjati, ta-kÈro dakÈramÈpajjati, ca-kÈro ja-kÈramÈpajjati, ja-kÈro ca-kÈramÈpajjati, ya-kÈro
ka-kÈramÈpajjati, ka-kÈro ya-kÈramÈpajjati, tasmÈ da-kÈrÈdÊsu vattabbesu
ta-kÈrÈdivacanaÑ na virujjhatÊ”ti vadanti, taÑ kammavÈcaÑ patvÈ na
vaÔÔati. TasmÈ vinayadharena neva da-kÈro ta-kÈro kÈtabbo -pa- na ka-kÈro
ya-kÈro. YathÈpÈÄiyÈ niruttiÑ sodhetvÈ dasavidhÈya byaÒjananiruttiyÈ
vuttadose pariharantena kammavÈcÈ kÈtabbÈ. ItarathÈ hi sÈvanaÑ hÈpeti
nÈma.
AkÈle vÈ sÈvetÊti sÈvanÈya akÈle anokÈse ÒattiÑ aÔÔhapetvÈ
paÔhamaÑyeva anussÈvanakammaÑ katvÈ pacchÈ ÒattiÑ Ôhapeti. Iti imehi
paÒcahÈkÈrehi anussÈvanato kammÈni vipajjanti.
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253. SÊmato vipattiyaÑ pana atikhuddakasÊmÈ nÈma yÈ ekavÊsati
bhikkh| na gaÓhÈti. KurundiyaÑ pana “yattha ekavÊsati bhikkh| nisÊdituÑ
na sakkontÊ”ti vuttaÑ. TasmÈ yÈ evar|pÈ sÊmÈ, ayaÑ sammatÈpi asammatÈ
gÈmakhettasadisÈva hoti, tattha kataÑ kammaÑ kuppati. Esa nayo
sesasÊmÈsupi. Ettha pana atimahatÊ nÈma yÈ kesaggamattenapi tiyojanaÑ
atikkamitvÈ sammatÈ hoti. KhaÓÉanimittÈ nÈma aghaÔitanimittÈ vuccati.
PuratthimÈya disÈya nimittaÑ kittetvÈ anukkameneva dakkhiÓÈya
pacchimÈya uttarÈya disÈya kittetvÈ puna puratthimÈya disÈya pubbakittitaÑ
nimittaÑ paÔikittetvÈ ÔhapetuÑ vaÔÔati, evaÑ akhaÓÉanimittÈ hoti. Sace pana
anukkamena ÈharitvÈ uttarÈya disÈya nimittaÑ kittetvÈ tattheva Ôhapeti,
khaÓÉanimittÈ hoti. AparÈpi khaÓÉanimittÈ nÈma yÈ animittupagaÑ
tacasÈrarukkhaÑ vÈ khÈÓukaÑ vÈ paÑsupuÒjaÑ vÈ vÈlukapuÒjaÑ vÈ
aÒÒataraÑ antarÈ ekaÑ nimittaÑ katvÈ sammatÈ hoti. ChÈyÈnimittÈ nÈma
yÈ pabbatacchÈyÈdÊnaÑ yaÑ kiÒci chÈyaÑ nimittaÑ katvÈ sammatÈ hoti.
AnimittÈ nÈma yÈ sabbena sabbaÑ nimittÈni akittetvÈ sammatÈ hoti.
BahisÊme Ôhito sÊmaÑ sammannati nÈma nimittÈni kittetvÈ nimittÈnaÑ bahi
Ôhito sammannati. NadiyÈ Samudde JÈtassare sÊmaÑ sammannatÊti etesu
nadÊ-ÈdÊsu yaÑ sammannati, sÈ evaÑ sammatÈpi “sabbÈ bhikkhave nadÊ
asÊmÈ, sabbo Samuddo asÊmo, sabbo JÈtassaro asÊmo”ti1 vacanato
asammatÈva hoti. SÊmÈya sÊmaÑ sambhindatÊti attano sÊmÈya paresaÑ
sÊmaÑ sambhindati. SÊmÈya sÊmaÑ ajjhottharatÊti attano sÊmÈya paresaÑ
sÊmaÑ ajjhottharati. Tattha yathÈ sambhedo ca ajjhottharaÓaÒca hoti, taÑ
sabbaÑ sÊmÈkathÈyaÑ vuttameva. Iti imÈ ekÈdasapi sÊmÈ asÊmÈ
gÈmakhettasadisÈ eva, tÈsu nisÊditvÈ kataÑ kammaÑ kuppati. Tena vuttaÑ
“imehi ekÈdasahi ÈkÈrehi sÊmato kammÈni vipajjantÊ”ti.
Parisato kammavipattiyaÑ pana kiÒci anuttÈnaÑ nÈma natthi. Yampi
tattha kammappattachandÈrahalakkhaÓaÑ vattabbaÑ siyÈ, tampi parato
“cattÈro bhikkh| pakatattÈ kammappattÈ”ti-ÈdinÈ nayena vuttameva. Tattha
pakatattÈ kammappattÈti catuvaggakaraÓe kamme cattÈro pakatattÈ
anukkhittÈ
______________________________________________________________
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anissÈritÈ parisuddhasÊlÈ cattÈro bhikkh| kammappattÈ kammassa arahÈ
anucchavikÈ sÈmino. Na tehi vinÈ taÑ kammaÑ karÊyati, na tesaÑ chando
vÈ pÈrisuddhi vÈ eti, avasesÈ pana sacepi sahassamattÈ honti, sace
samÈnasaÑvÈsakÈ sabbe chandÈrahÈva honti, chandapÈrisuddhiÑ datvÈ
Ègacchantu vÈ mÈ vÈ, kammaÑ pana tiÔÔhati. Yassa pana saÑgho
parivÈsÈdikammaÑ karoti, so neva kammappatto nÈpi chandÈraho, apica
yasmÈ taÑ puggalaÑ vatthuÑ katvÈ saÑgho kammaÑ karoti, tasmÈ
kammÈrahoti vuccati. Sesakammesupi eseva nayo.
254. ApalonakanakammaÑ katamÈni paÒca ÔhÈnÈni gacchati, osÈraÓaÑ
nissÈraÓaÑ bhaÓÉukammaÑ brahmadaÓÉaÑ kammalakkhaÓaÒÒeva
paÒcamanti ettha “osÈraÓaÑ nissÈraÓan”ti padasiliÔÔhatÈyetaÑ vuttaÑ,
paÔhamaÑ pana nissÈraÓÈ hoti, pacchÈ osÈraÓÈ. Tattha yÈ sÈ kaÓÔakassa
sÈmaÓerassa daÓÉakammanÈsanÈ, sÈ nissÈraÓÈti veditabbÈ. TasmÈ etarahi
sacepi sÈmaÓero Buddhassa vÈ dhammassa vÈ saÑghassa vÈ avaÓÓaÑ
bhaÓati, akappiyaÑ “kappiyan”ti dÊpeti, micchÈdiÔÔhiko hoti, antaggÈhikÈya
diÔÔhiyÈ samannÈgato, so yÈvatatiyaÑ nivÈretvÈ taÑ laddhiÑ
vissajjÈpetabbo. No ce vissajjeti, saÑghaÑ sannipÈtetvÈ “vissajjehÊ”ti
vattabbo. No ce vissajjeti, byattena bhikkhunÈ apalokanakammaÑ katvÈ
nissÈretabbo. EvaÒca pana kammaÑ kÈtabbaÑ–
“SaÑghaÑ bhante pucchÈmi ‘ayaÑ itthannÈmo sÈmaÓero
Buddhassa dhammassa saÑghassa avaÓÓavÈdÊ micchÈdiÔÔhiko, yaÑ
aÒÒe sÈmaÓerÈ labhanti dirattatirattaÑ bhikkh|hi saddhiÑ sahaseyyaÑ,
tassÈ alÈbhÈya nissÈraÓÈ ruccati saÑghassÈ’ti. Dutiyampi. Tatiyampi
bhante saÑghaÑ pucchÈmi ‘ayaÑ itthannÈmo sÈmaÓero -pa- ruccati
saÑghassÈ’ti, cara pire vinassÈ”ti.
So aparena samayena “ahaÑ bhante bÈlatÈya aÒÈÓatÈya alakkhikatÈya
evaÑ akÈsiÑ, svÈhaÑ saÑghaÑ khamÈpemÊ”ti khamÈpento yÈvatatiyaÑ
yÈcÈpetvÈ apalokanakammeneva osÈretabbo, evaÒca pana osÈretabbo.
SaÑghamajjhe byattena bhikkhunÈ saÑghassa anumatiyÈ sÈvetabbaÑ–
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“SaÑghaÑ bhante pucchÈmi ‘ayaÑ itthannÈmo sÈmaÓero
Buddhassa dhammassa saÑghassa avaÓÓavÈdÊ micchÈdiÔÔhiko, yaÑ
aÒÒe sÈmaÓerÈ labhanti dirattatirattaÑ bhikkh|hi saddhiÑ sahaseyyaÑ,
tassÈ alÈbhÈya nissÈrito, svÈyaÑ idÈni sorato nivÈtavutti lajjidhammaÑ
okkanto hirottappe patiÔÔhito katadaÓÉakammo accayaÑ deseti, imassa
sÈmaÓerassa yathÈ pure kÈyasambhogasÈmaggidÈnaÑ ruccati
saÑghassÈ’ti”.
EvaÑ tikkhattuÑ vattabbaÑ. EvaÑ apalokanakammaÑ osÈraÓaÒca
nissÈraÓaÒca gacchati. BhaÓÉukammaÑ pabbajjÈvinicchayakathÈya
vuttameva.
BrahmadaÓÉo pana na kevalaÑ Channasseva paÒÒatto, yo aÒÒopi
bhikkhu mukharo hoti, bhikkh| duruttavacanehi ghaÔÔento khuÑsento
vambhento viharati, tassapi dÈtabbo, evaÒca pana dÈtabbo. SaÑghamajjhe
byattena bhikkhunÈ saÑghassa anumatiyÈ sÈvetabbaÑ–
“Bhante itthannÈmo bhikkhu mukharo, bhikkh| duruttavacanehi
ghaÔÔento khuÑsento vambhento viharati, so bhikkhu yaÑ iccheyya,
taÑ vadeyya, bhikkh|hi itthannÈmo bhikkhu neva vattabbo, na
ovaditabbo na anusÈsitabbo, SaÑghaÑ bhante pucchÈmi ‘itthannÈmassa
bhikkhuno brahmadaÓÉassa dÈnaÑ ruccati saÑghassÈ’ti. Dutiyampi
pucchÈmi -pa-. Tatiyampi pucchÈmi ‘itthannÈmassa bhikkhuno
brahmadaÓÉassa dÈnaÑ ruccati saÑghassÈ’ti”.
Tassa aparena samayena sammÈ vattitvÈ khamÈpentassa brahmadaÓÉo
paÔippassambhetabbo, evaÒca pana paÔippassambhetabbo. Byattena
bhikkhunÈ saÑghamajjhe sÈvetabbaÑ–
“Bhante bhikkhusaÑgho asukassa bhikkhuno brahmadaÓÉaÑ adÈsi,
so bhikkhu sorato nivÈtavutti lajjidhammaÑ okkanto hirottappe
patiÔÔhito paÔisa~khÈ ÈyatiÑ saÑvare tiÔÔhati, saÑghaÑ bhante pucchÈmi
‘tassa bhikkhuno brahmadaÓÉassa paÔippassaddhi ruccati saÑghassÈ’ti”.
EvaÑ yÈvatatiyaÑ vatvÈ apalokanakammeneva brahmadaÓÉo
paÔippassambhetabboti.
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KammalakkhaÓaÒÒeva paÒcamanti yaÑ taÑ BhagavatÈ
Bhikkhunikkhandhake–
“Tena kho pana samayena chabbaggiyÈ bhikkh| bhikkhuniyo
kaddamodakena osiÒcanti ‘appeva nÈma amhesu sÈrajjeyyun’ti, kÈyaÑ
vivaritvÈ bhikkhunÊnaÑ dassenti, |ruÑ vivaritvÈ bhikkhunÊnaÑ
dassenti, a~gajÈtaÑ vivaritvÈ bhikkhunÊnaÑ dassenti. Bhikkhuniyo
obhÈsenti, bhikkhunÊhi saddhiÑ sampayojenti ‘appeva nÈma amhesu
sÈrajjeyyun’ti”1–
Imesu vatth|su yesaÑ bhikkh|naÑ dukkaÔaÑ paÒÒapetvÈ “anujÈnÈmi
bhikkhave tassa bhikkhuno daÓÉakammaÑ kÈtun”ti vatvÈ “kiÑ nu kho
daÓÉakammaÑ kÈtabban”ti saÑsaye uppanne “avandiyo so bhikkhave
bhikkhu bhikkhunisaÑghena kÈtabbo”ti evaÑ avandiyakammaÑ anuÒÒÈtaÑ,
taÑ kammalakkhaÓaÒÒeva paÒcamaÑ, imassa apalokanakammassa ÔhÈnaÑ
hoti. Tassa hi kammaÒÒeva lakkhaÓaÑ, na osÈraÓÈdÊni, tasmÈ
kammalakkhaÓanti vuccati. Tassa karaÓaÑ paÔippassaddhiyÈ saddhiÑ
vitthÈrato dassayissÈma. Bhikkhunupassaye sannipatitassa
bhikkhunisaÑghassa anumatiyÈ byattÈya bhikkhuniyÈ sÈvetabbaÑ–
“Ayye asuko nÈma ayyo bhikkhunÊnaÑ apÈsÈdikaÑ dasseti, etassa
ayyassa avandiyakaraÓaÑ ruccatÊ”ti bhikkhunisaÑghaÑ pucchÈmi.
‘Ayye asuko nÈma ayyo bhikkhunÊnaÑ apÈsÈdikaÑ dasseti, etassa
ayyassa avandiyakaraÓaÑ ruccatÊ’ti dutiyampi. Tatiyampi
bhikkhunisaÑghaÑ pucchÈmÊ”ti.
EvaÑ tikkhattuÑ sÈvetvÈ apalokanakammena avandiyakammaÑ kÈtabbaÑ.
Tato paÔÔhÈya so bhikkhu bhikkhunÊhi na vanditabbo. Sace
avandiyamÈno hirottappaÑ paccupaÔÔhapetvÈ sammÈ vattati, tena
bhikkhuniyo khamÈpetabbÈ. KhamÈpentana bhikkhunupassayaÑ agantvÈ
vihÈreyeva saÑghaÑ vÈ gaÓaÑ vÈ ekaÑ bhikkhuÑ vÈ upasa~kamitvÈ
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “ahaÑ bhante paÔisa~khÈ ÈyatiÑ
saÑvare tiÔÔhÈmi, na puna apÈsÈdikaÑ dassessÈmi, bhikkhunisaÑgho
mayhaÑ khamat|”ti khamÈpetabbaÑ. Tena saÑghena vÈ gaÓena vÈ ekaÑ
bhikkhuÑ pesetvÈ ekabhikkhunÈ vÈ sayameva gantvÈ bhikkhuniyo vattabbÈ
“ayaÑ bhikkhupaÔisa~khÈ ÈyatiÑ
______________________________________________________________
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Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ

403

saÑvare Ôhito, iminÈ accayaÑ desetvÈ bhikkhunisaÑgho khamÈpito,
bhikkhunisaÑgho imaÑ bhikkhuÑ vandiyaÑ karot|”ti. So vandiyo kÈtabbo,
evaÒca pana kÈtabbo. Bhikkhunupassaye sannipatitassa bhikkhunisaÑghassa
anumatiyÈ byattÈya bhikkhuniyÈ sÈvetabbaÑ–
“Ayye asuko nÈma ayyo bhikkhunÊnaÑ apÈsÈdikaÑ dassetÊti
bhikkhunisaÑghena avandiyo kato, so lajjidhammaÑ okkamitvÈ
paÔisa~khÈ ÈyatiÑ saÑvare Ôhito, accayaÑ desetvÈ bhikkhunisaÑghaÑ
khamÈpesi, tassa ayyassa vandiyakaraÓaÑ ruccatÊti bhikkhunisaÑghaÑ
pucchÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ vattabbaÑ. EvaÑ apalokanakammeneva vandiyo kÈtabbo.
255. AyaÑ panettha PÈÄimuttakopi kammalakkhaÓavinicchayo1. IdaÒhi
kammalakkhaÓaÑ nÈma bhikkhunisaÑgham|lakaÑ paÒÒattaÑ,
bhikkhusaÑghassapi panetaÑ labbhatiyeva. YaÒhi bhikkhusaÑgho
salÈkabhatta-uposathaggesu ca apalokanakammaÑ karoti, etampi
kammalakkhaÓameva. AcchinnacÊvarajiÓÓacÊvaranaÔÔhacÊvarÈnaÒhi
saÑghaÑ sannipÈtetvÈ byattena bhikkhunÈ yÈvatatiyaÑ sÈvetvÈ
apalokanakammaÑ katvÈ cÊvaraÑ dÈtuÑ vaÔÔati. Appamattakavissajjakena
pana cÊvaraÑ karontassa paccayabhÈjanÊyakathÈyaÑ vuttappabhedÈni s|ciÈdÊni anupaloketvÈpi dÈtabbÈni. TesaÑ dÈne soyeva issaro, tato atirekaÑ
dentena apaloketvÈ dÈtabbaÑ. Tato hi atirekadÈne saÑgho sÈmÊ.
GilÈnabhesajjampi tattha vuttappakÈraÑ sayameva dÈtabbaÑ, atirekaÑ
icchantassa apaloketvÈ dÈtabbaÑ. Yopi ca dubbalo vÈ chinniriyÈpatho vÈ
pacchinnabhikkhÈcÈrapatho vÈ mahÈgilÈno, tassa mahÈvÈsesu tatruppÈdato
devasikaÑ nÈÄi vÈ upaÉÉhanÈÄi vÈ, ekadivasaÑyeva vÈ paÒca vÈ dasa vÈ
taÓÉulanÈÄiyo dentena apalokanakammaÑ katvÈva dÈtabbÈ. Pesalassa
bhikkhuno tatruppÈdato iÓapalibodhampi bahussutassa
saÑghabhÈranittharakassa bhikkhuno anuÔÔhÈpanÊyasenÈsanampi
saÑghakiccaÑ karontÈnaÑ kappiyakÈrakÈdÊnaÑ bhattavetanampi
apalokanakammena dÈtuÑ vaÔÔati.
______________________________________________________________
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Catupaccayavasena dinnatatruppÈdato saÑghikaÑ ÈvÈsaÑ jaggÈpetuÑ
vaÔÔati, “ayaÑ1 bhikkhu issaravatÈya vicÈretÊ”ti kathÈpacchindanatthaÑ pana
salÈkaggÈdÊsu vÈ antarasannipÈte vÈ saÑghaÑ ÈpucchitvÈva jaggÈpetabbo.
CÊvarapiÓÉapÈtatthÈya odissa dinnatatruppÈdatopi apaloketvÈ ÈvÈso
jaggÈpetabbo, anapaloketvÈpi vaÔÔati, “s|ro vatÈyaÑ bhikkhu
cÊvarapiÓÉapÈtatthÈya odissa dinnato ÈvÈsaÑ jaggÈpetÊ”ti evaÑ
uppannakathÈpacchedanatthaÑ pana apalokanakammameva katvÈ
jaggÈpetabbo.
Cetiye chattaÑ vÈ vedikaÑ vÈ bodhigharaÑ vÈ ÈsanagharaÑ vÈ akataÑ
vÈ karontena jiÓÓaÑ vÈ paÔisa~kharontena sudhÈkammaÑ vÈ karontena
manusse samÈdapetvÈ kÈtuÑ vaÔÔati. Sace kÈrako natthi, cetiyassa
upanikkhepato kÈretabbaÑ. Upanikkhepepi asati apalokanakammaÑ katvÈ
tatruppÈdato kÈretabbaÑ, saÑghikenapi apaloketvÈ cetiyakiccaÑ kÈtuÑ
vaÔÔati. Cetiyassa santakena apaloketvÈpi saÑghikakiccaÑ na vaÔÔati,
tÈvakÈlikaÑ pana gahetvÈ paÔipÈkatikaÑ kÈtuÑ vaÔÔati. Cetiye
sudhÈkammÈdÊni karontehi pana bhikkhÈcÈrato vÈ saÑghato vÈ
yÈpanamattaÑ alabhantehi cetiyasantakato yÈpanamattaÑ gahetvÈ
paribhuÒjantehi vattaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, “vattaÑ karomÈ”ti macchamaÑsÈdÊhi
saÑghabhattaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati.
Ye vihÈre ropitÈ phalarukkhÈ saÑghena pariggahitÈ honti,
jagganakammaÑ labhati. YesaÑ phalÈni ghaÓÔiÑ paharitvÈ bhÈjetvÈ
paribhuÒjanti, tesu apalokanakammaÑ na kÈtabbaÑ. Ye pana apariggahitÈ,
tesu apalokanakammaÑ kÈtabbaÑ, taÑ pana salÈkaggayÈgaggabhattaggaantarasannipÈtesupi kÈtuÑ vaÔÔati, uposathagge pana vaÔÔatiyeva. Tattha hi
anÈgatÈnampi chandapÈrisuddhi ÈharÊyati, tasmÈ taÑ suvisodhitaÑ hoti.
EvaÒca pana kÈtabbaÑ, byattena bhikkhunÈ bhikkhusaÑghassa anumatiyÈ
sÈvetabbaÑ–
“Bhante yaÑ imasmiÑ vihÈre antosÊmÈya saÑghasantakaÑ
m|latacapatta-a~kurapupphaphalakhÈdanÊyÈdi atthi, taÑ sabbaÑ
ÈgatÈgatÈnaÑ bhikkh|naÑ yathÈsukhaÑ paribhuÒjituÑ ruccatÊti
saÑghaÑ pucchÈmÊ”ti–
TikkhattuÑ pucchitabbaÑ.
______________________________________________________________
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Cat|hi paÒcahi bhikkh|hi kataÑ sukatameva. Yasmimpi vihÈre dve
tayo janÈ vasanti, tehi nisÊditvÈ katampi saÑghena katasadisameva. YasmiÑ
pana eko bhikkhu hoti, tena bhikkhunÈ uposathadivase
pubbakaraÓapubbakiccaÑ katvÈ nisinnena katampi katikavattaÑ saÑghena
katasadisameva hoti. Karontena pana phalavÈrena kÈtumpi cattÈro mÈse cha
mÈse ekasaÑvaccharanti evaÑ paricchinditvÈpi aparicchinditvÈpi kÈtuÑ
vaÔÔati. Paricchinne yathÈparicchedaÑ paribhuÒjitvÈ puna kÈtabbaÑ.
Aparicchinne yÈva rukkhÈ dharanti, tÈva vaÔÔati. Yepi tesaÑ rukkhÈnaÑ
bÊjehi aÒÒe rukkhÈ ropitÈ honti, tesampi sÈ eva katikÈ.
Sace pana aÒÒasmiÑ vihÈre ropitÈ honti, tesaÑ yattha ropitÈ,
tasmiÑyeva vihÈre saÑgho sÈmÊ. Yepi aÒÒato bÊjÈni ÈharitvÈ purimavihÈre
pacchÈ ropitÈ, tesu aÒÒÈ katikÈ kÈtabbÈ, katikÈya katÈya puggalikaÔÔhÈne
tiÔÔhanti, yathÈsukhaÑ phalÈdÊni paribhuÒjituÑ vaÔÔanti. Sace panettha taÑ
taÑ okÈsaÑ parikkhipitvÈ pariveÓÈni katvÈ jagganti, tesaÑ bhikkh|naÑ
puggalikaÔÔhÈne tiÔÔhanti, aÒÒe paribhuÒjituÑ na labhanti. Tehi pana
saÑghassa dasamabhÈgaÑ datvÈ paribhuÒjitabbÈni. Yopi majjhevihÈre
rukkhaÑ sÈkhÈhi parivÈretvÈ rakkhati, tassapi eseva nayo.
PorÈÓakavihÈraÑ gatassa sambhÈvanÊyabhikkhuno “thero Ègato”ti
phalÈphalaÑ Èharanti, sace tattha m|le sabbapariyattidharo
bahussutabhikkhu vihÈsi, “addhÈ ettha dÊghÈ katikÈ katÈ bhavissatÊ”ti
nikkukkuccena paribhuÒjitabbaÑ. VihÈre phalÈphalaÑ piÓÉapÈtikÈnampi
vaÔÔati, dhuta~gaÑ na kopeti. SÈmaÓerÈ attano ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ bah|ni
phalÈni denti, aÒÒe bhikkh| alabhantÈ khiyyanti, khiyyanamattameva1 taÑ
hoti. Sace dubbhikkhaÑ hoti, ekaÑ panasarukkhaÑ nissÈya saÔÔhipi janÈ
jÊvanti, tÈdise kÈle sabbesaÑ sa~gahakaraÓatthÈya bhÈjetvÈ khÈditabbaÑ.
AyaÑ sÈmÊci. YÈva pana katikavattaÑ na paÔippassambhati, tÈva tehi
khÈyitaÑ sukhÈyitameva. KadÈ pana katikavattaÑ paÔippassambhati? YadÈ
samaggo saÑgho sannipatitvÈ “ito paÔÔhÈya bhÈjetvÈ khÈdant|”ti sÈveti,
ekabhikkhuke pana vihÈre etena sÈvitepi purimakatikÈ
______________________________________________________________
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paÔippassambhatiyeva. Sace paÔippassaddhÈya katikÈya sÈmaÓerÈ neva
rukkhato pÈtenti, na bh|mito gahetvÈ bhikkh|naÑ denti, patitaphalÈni
pÈdehi paharantÈ vicaranti, tesaÑ dasamabhÈgato paÔÔhÈya yÈva
upaÉÉhaphalabhÈgena phÈtikammaÑ kÈtabbaÑ. AddhÈ phÈtikammalobhena
ÈharitvÈ dassenti, puna subhikkhe jÈte kappiyakÈrakesu ÈgantvÈ
sÈkhÈparivÈrÈdÊni katvÈ rukkhe rakkhantesu sÈmaÓerÈnaÑ phÈtikammaÑ na
kÈtabbaÑ, bhÈjetvÈ paribhuÒjitabbaÑ.
“VihÈre phalÈphalaÑ atthÊ”ti sÈmantagÈmehi manussÈ gilÈnÈnaÑ vÈ
gabbhinÊnaÑ vÈ atthÈya ÈgantvÈ “ekaÑ nÈÄikeraÑ detha, ambaÑ detha,
labujaÑ dethÈ”ti yÈcanti, dÈtabbaÑ, na dÈtabbanti? DÈtabbaÑ. AdÊyamÈne
hi te domanassikÈ honti. Dentena pana saÑghaÑ sannipÈtetvÈ yÈvatatiyaÑ
sÈvetvÈ apalokanakammaÑ katvÈva dÈtabbaÑ, katikavattaÑ vÈ katvÈ
ÔhapetabbaÑ, evaÒca pana kÈtabbaÑ. Byattena bhikkhunÈ saÑghassa
anumatiyÈ sÈvetabbaÑ–
“SÈmantagÈmehi manussÈ ÈgantvÈ gilÈnÈdÊnaÑ atthÈya
phalÈphalaÑ yÈcanti, dve nÈÄikerÈni dve tÈlaphalÈni dve panasÈni paÒca
ambÈni paÒca kadaliphalÈni gaÓhantÈnaÑ anivÈraÓaÑ, asukarukkhato
ca asukarukkhato ca phalaÑ gaÓhantÈnaÑ anivÈraÓaÑ ruccati
bhikkhusaÑghassÈ”ti–
TikkhattuÑ vattabbaÑ. Tato paÔÔhÈya gilÈnÈdÊnaÑ nÈmaÑ gahetvÈ yÈcantÈ
“gaÓhathÈ”ti na vattabbÈ, vattaÑ pana ÈcikkhitabbaÑ “nÈÄikerÈdÊni iminÈ
nÈma paricchedena gaÓhantÈnaÑ asukarukkhato ca asukarukkhato ca
phalaÑ gaÓhantÈnaÑ anivÈraÓaÑ katan”ti. AnuvicaritvÈ pana “ayaÑ
madhuraphalo ambo, ito gaÓhathÈ”tipi na vattabbÈ.
PhalabhÈjanakÈle pana ÈgatÈnaÑ sammatena upaÉÉhabhÈgo dÈtabbo,
asammatena apaloketvÈ dÈtabbaÑ. KhÊÓaparibbayo vÈ
maggagamiyasatthavÈho vÈ aÒÒo vÈ issaro ÈgantvÈ yÈcati, apaloketvÈva
dÈtabbaÑ, balakkÈrena gahetvÈ khÈdanto na vÈretabbo. Kuddho hi so
rukkhepi chindeyya, aÒÒampi anatthaÑ kareyya. PuggalikapariveÓaÑ
ÈgantvÈ gilÈnassa nÈmena yÈcanto “amhehi chÈyÈdÊnaÑ
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atthÈya ropitaÑ, sace atthi, tumhe jÈnÈthÈ”ti vattabbo. Yadi pana
phalabharitÈva rukkhÈ honti, kaÓÔake bandhitvÈ phalavÈrena gaÓhanti,
apaccÈsÊsantena hutvÈ dÈtabbaÑ, balakkÈrena gaÓhanto na vÈretabbo. Pubbe
vuttamevettha kÈraÓaÑ.
SaÑghassa phalÈrÈmo hoti, paÔijagganaÑ na labhati. Sace taÑ koci
vattasÊsena jaggati, saÑghasseva hoti. AthÈpi kassaci paÔibalassa bhikkhuno
“imaÑ sappurisa jaggitvÈ dehÊ”ti saÑgho bhÈraÑ karoti, so ce vattasÊsena
jaggati, evampi saÑghasseva hoti. PhÈtikammaÑ paccÈsÊsantassa pana
tatiyabhÈgena vÈ upaÉÉhabhÈgena vÈ phÈtikammaÑ kÈtabbaÑ. “BhÈriyaÑ
kamman”ti vatvÈ ettakena anicchanto pana “sabbaÑ taveva santakaÑ katvÈ
m|labhÈgaÑ dasamabhÈgamattaÑ datvÈ jaggÈhÊ”tipi vattabbo,
garubhaÓÉattÈ pana na m|lacchejjavasena dÈtabbaÑ. So m|labhÈgaÑ datvÈ
khÈdanto akatavÈsaÑ1 vÈ katvÈ katÈvÈsaÑ vÈ jaggitvÈ nissitakÈnaÑ ÈrÈmaÑ
niyyÈteti, tehipi m|labhÈgo dÈtabbova.
YadÈ pana bhikkh| sayaÑ jaggituÑ pahonti, atha tesaÑ jaggituÑ na
dÈtabbaÑ, jaggitakÈle pana na vÈretabbÈ, jagganakÈleyeva vÈretabbÈ. “Bahu
tumhehi khÈyitaÑ, idÈni mÈ jaggittha, bhikkhusaÑghoyeva jaggissatÊ”ti
vattabbaÑ. Sace pana neva vattasÊsena jagganto atthi, na phÈtikammena, na
saÑgho jaggituÑ pahoti, eko anÈpucchitvÈva jaggitvÈ phÈtikammaÑ
vaÉÉhetvÈ paccÈsÊsati, apalokanakammena phÈtikammaÑ vaÉÉhetvÈva
dÈtabbaÑ. Iti imaÑ sabbampi kammalakkhaÓameva hoti.
ApalokanakammaÑ imÈni paÒca ÔhÈnÈni gacchati.
256. ©attikammaÔÔhÈnabhede pana2–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo itthannÈmassa Èyasmato
upasampadÈpekkho, anusiÔÔho so mayÈ, yadi saÑghassa pattakallaÑ,
itthannÈmo Ègaccheyya, ‘ÈgacchÈhÊ’ti vattabbo”ti–
EvaÑ upasampadÈpekkhassa osÈraÓÈ osÈraÓÈ nÈma.
______________________________________________________________
1. AtÊtÈvÈsaÑ (SÊ)

2. Vi-®Ôha 4. 257 piÔÔhÈdÊsu.
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“SuÓantu me ÈyasmantÈ, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu

dhammakathiko, imassa neva suttaÑ Ègacchati, no suttavibha~go, so
atthaÑ asallakkhetvÈ byaÒjanacchÈyÈya atthaÑ paÔibÈhati,
yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, itthannÈmaÑ bhikkhuÑ vuÔÔhÈpetvÈ
avasesÈ imaÑ adhikaraÓaÑ v|pasameyyÈmÈ”ti–
EvaÑ ubbÈhikavinicchaye dhammakathikassa bhikkhuno nissÈraÓÈ
nissÈraÓÈ nÈma.
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ajjuposatho pannaraso, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho uposathaÑ kareyyÈ”ti–
EvaÑ uposathakammavasena ÔhapitÈ Òatti uposatho nÈma.
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ajja pavÈraÓÈ pannarasÊ, yadi
saÑghassa pattakallaÑ, saÑgho pavÈreyyÈ”ti–
EvaÑ pavÈraÓakammavasena ÔhapitÈ Òatti pavÈraÓÈ nÈma.
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, itthannÈmo itthannÈmassa Èyasmato
upasampadÈpekkho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmaÑ
anusÈseyyan”ti, “yadi saÑghassa pattakallaÑ, itthannÈmo itthannÈmaÑ
anusÈseyyÈ”ti, “yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ itthÈnnÈmaÑ
antarÈyike dhamme puccheyyan”ti, “yadi saÑghassa pattakallaÑ,
itthannÈmo itthannÈmaÑ antarÈyike dhamme puccheyya”ti, “yadi
saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmaÑ sinayaÑ puccheyyan”ti,
“yadi saÑghassa pattakallaÑ, itthannÈmo itthannÈmaÑ sinayaÑ
puccheyyÈ”ti, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmena sinayaÑ
puÔÔho vissajjeyyan”ti, “yadi saÑghassa pattakallaÑ, itthannÈmo
itthannÈmena sinayaÑ puÔÔho vissajjeyyÈ”ti–
EvaÑ attÈnaÑ vÈ paraÑ vÈ sammannituÑ ÔhapitÈ Òatti sammuti nÈma.
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa
bhikkhuno nissaggiyaÑ saÑghassa nissaÔÔhaÑ, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho imaÑ cÊvaraÑ itthannÈmassa bhikkhuno
dadeyyÈ”ti,
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“yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, ÈyasmantÈ imaÑ cÊvaraÑ
itthannÈmassa bhikkhuno dadeyyun”ti–
EvaÑ nissaÔÔhacÊvarapattÈdÊnaÑ dÈnaÑ dÈnaÑ nÈma.
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, ayaÑ itthannÈmo bhikkhu ÈpattiÑ
sarati vivarati uttÈniÑ karoti deseti, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ
itthannÈmassa bhikkhuno ÈpattiÑ paÔiggaÓheyyan”ti,
“yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ, ahaÑ itthannÈmassa bhikkhuno
ÈpattiÑ paÔiggaÓheyyan”ti, tena vattabbo “passasÊ”ti. Œma passÈmÊti.
“ŒyatiÑ saÑvareyyÈsÊ”ti–
EvaÑ ÈpattipaÔiggaho paÔiggaho nÈma.
“SuÓantu me ÈyasmantÈ ÈvÈsikÈ, yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ,
idÈni uposathaÑ kareyyÈma, pÈtimokkhaÑ uddiseyyÈma, Ègame kÈÄe
pavÈreyyÈmÈ”ti,
Te ce bhikkhave bhikkh| bhaÓÉanakÈrakÈ kalahakÈrakÈ vivÈdakÈrakÈ
bhassakÈrakÈ saÑghe adhikaraÓakÈrakÈ taÑ kÈÄaÑ anuvaseyyuÑ, ÈvÈsikena
bhikkhunÈ byattena paÔibalena ÈvÈsikÈ bhikkh| ÒÈpetabbÈ–
“SuÓantu me ÈyasmantÈ ÈvÈsikÈ, yadÈyasmantÈnaÑ pattakallaÑ,
idÈni uposathaÑ kareyyÈma, pÈtimokkhaÑ uddiseyyÈma, Ègame juÓhe
pavÈreyyÈmÈ”ti–
EvaÑ katÈ pavÈraÓÈpaccukkaÉÉhanÈ paccukkaÉÉhanÈ nÈma.
Sabbeheva ekajjhaÑ sannipatitabbaÑ, sannipatitvÈ byattena bhikkhunÈ
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ
kalahajÈtÈnaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ
ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi
aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya
vÈÄattÈya bhedÈya saÑvatteyya, yadi saÑghassa pattakallaÑ,
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saÑgho imaÑ adhikaraÓaÑ tiÓavatthÈrakena v|pasameyya ÔhapetvÈ
thullavajjaÑ ÔhapetvÈ gihippaÔisaÑyuttan”ti–

EvaÑ tiÓavatthÈrakasamathena katvÈ sabbapaÔhamÈ sabba~gÈhikaÒatti
kammalakkhaÓaÑ nÈma.
TathÈ tato parÈ ekekasmiÑ pakkhe ekekaÑ katvÈ dve Òattiyo. Iti
yathÈvuttappabhedaÑ osÈraÓaÑ nissÈraÓaÑ -pa- kammalakkhaÓaÒÒeva
navamanti ÒattikammaÑ imÈni nava ÔhÈnÈni gacchati.
257. ©attidutiyakammaÔÔhÈnabhede1 pana vaÉÉhassa licchavino
pattanikkujjanavasena Khandhake vuttÈ nissÈraÓÈ, tasseva
pattukkujjanavasena Khandhake vuttÈ osÈraÓÈ ca veditabbÈ.
VuttaÒhetaÑ2–
“AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa upÈsakassa patto
nikkujjitabbo. Bhikkh|naÑ alÈbhÈya parisakkati, bhikkh|naÑ anatthÈya
parisakkati, bhikkh|naÑ avÈsÈya parisakkati, bhikkh| akkosati
paribhÈsati, bhikkh| bhikkh|hi bhedeti, Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati,
dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. AnujÈnÈmi
bhikkhave imehi aÔÔhahi a~gehi samannÈgatassa upÈsakassa pattaÑ
nikkujjituÑ.
EvaÒca pana bhikkhave nikkujjitabbo. Byattena bhikkhunÈ
paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, vaÉÉho licchavÊ ÈyasmantaÑ dabbaÑ
mallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑseti, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho vaÉÉhassa licchavissa pattaÑ nikkujjeyya,
asambhogaÑ saÑghena kareyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, vaÉÉho licchavÊ ÈyasmantaÑ dabbaÑ
mallaputtaÑ am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑseti, saÑgho vaÉÉhassa
licchavissa pattaÑ nikkujjati, asambhogaÑ saÑghena karoti,
yassÈyasmato khamati vaÉÉhassa licchavissa pattassa nikkujjanÈ
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 4. 259 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 4. 263 piÔÔhÈdÊsu.
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asambhogaÑ saÑghena karaÓaÑ, so tuÓhassa. Yassa nakkhamati, so
bhÈseyya.
Nikkujjito saÑghena vaÉÉhassa licchavissa patto asambhogo
saÑghena1, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti.
AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa upÈsakassa patto
ukkujjitabbo. Na bhikkh|naÑ alÈbhÈya parisakkati, na bhikkh|naÑ
anatthÈya parisakkati -pa- na saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. AnujÈnÈmi
bhikkhave imehi aÔÔhahi a~gehi samannÈgatassa upÈsakassa pattaÑ
ukkujjituÑ.
EvaÒca pana bhikkhave ukkujjitabbo. Tena bhikkhave vaÉÉhena
licchavinÈ saÑghaÑ upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ
bhikkh|naÑ pÈde vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ
evamassa vacanÊyo–
“SaÑghena me bhante patto nikkujjito, asambhogomhi saÑghena,
sohaÑ bhante sammÈ vattÈmi, lomaÑ pÈtemi, netthÈraÑ vattÈmi,
saÑghaÑ pattukkujjanaÑ yÈcÈmÊ”ti.
Dutiyampi yÈcitabbo. Tatiyampi yÈcitabbo.
Byattena bhikkhunÈ paÔibalena saÑgho ÒÈpetabbo–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑghena vaÉÉhassa licchavissa patto
nikkujjito, asambhogo saÑghena, so sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti,
netthÈraÑ vattati, saÑghaÑ pattukkujjanaÑ yÈcati, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho vaÉÉhassa licchavissa pattaÑ ukkujjeyya,
sambhogaÑ saÑghena kareyya, esÈ Òatti.
SuÓÈtu me bhante saÑgho, saÑghena vaÉÉhassa licchavissa patto
nikkujjito, asambhogo saÑghena, so sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti,
netthÈraÑ vattati, saÑghaÑ pattukkujjanaÑ yÈcati, saÑgho vaÉÉhassa
licchavissa pattaÑ ukkujjati, sambhogaÑ saÑghena karoti,
yassÈyasmato khamati vaÉÉhassa licchavissa pattassa
______________________________________________________________
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ukkujjanÈ sambhogaÑ saÑghena karaÓaÑ, so tuÓhassa. Yassa
nakkhamati, so bhÈseyya.
Ukkujjito saÑghena vaÉÉhassa licchavissa patto sambhogo
saÑghena, khamati saÑghassa, tasmÈ tuÓhÊ, evametaÑ dhÈrayÈmÊ”ti.

Ettha1 ca aÔÔhasu a~gesu ekakenapi a~gena samannÈgatassa
pattanikkujjanakammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, antosÊmÈya vÈ nissÊmaÑ gantvÈ
nadÊ-ÈdÊsu vÈ nikkujjituÑ vaÔÔatiyeva. EvaÑ nikkujjite pana patte tassa gehe
koci deyyadhammo na gahetabbo, “asukassa gehe bhikkhaÑ mÈ gaÓhitthÈ”ti
aÒÒavihÈresupi pesetabbaÑ. UkkujjanakÈle pana yÈvatatiyaÑ yÈcÈpetvÈ
hatthapÈsaÑ vijahÈpetvÈ Òattidutiyakammena ukkujjitabbo.
SÊmÈsammuti, ticÊvarena avippavÈsasammuti, santhatasammuti,
bhattuddesakasenÈsanaggÈhÈpakabhaÓÉÈgÈriyacÊvarapaÔiggÈhakacÊvarabhÈja
kayÈgu-bhÈjaka khajjabhÈjaka phala bhÈjaka appamattakavissajjakasÈÔi
yaggÈhÈpakapattaggÈhÈpaka-ÈrÈmikapesakasÈmaÓerapesakasammutÊti
etÈsaÑ sammutÊnaÑ vasena sammuti veditabbÈ.
KathinacÊvaradÈnamatakacÊvaradÈnavasena dÈnaÑ veditabbaÑ.
KathinuddhÈravasena uddhÈro veditabbo.
KuÔivatthuvihÈravatthudesanÈvasena desanÈ veditabbÈ. YÈ pana
tiÓavatthÈrakasamathe sabbasa~gÈhikaÒattiÒca ekekasmiÑ pakkhe
ekekaÒattiÒcÈti Tisso Òattiyo ÔhapetvÈ puna ekekasmiÑ pakkhe ekekÈti dve
ÒattidutiyakammavÈcÈ vuttÈ, tÈsaÑ vasena kammalakkhaÓaÑ veditabbaÑ.
Iti ÒattidutiyakammaÑ imÈni satta ÔhÈnÈni gacchati.
258. ©atticatutthakammaÔÔhÈnabhede pana tajjanÊyakammÈdÊnaÑ
sattannaÑ kammÈnaÑ vasena nissaraÓÈ, tesaÑyeva ca kammÈnaÑ
paÔippassambhanavasena osÈraÓÈ veditabbÈ. Bhikkhuno vÈdaka
sammutivasena sammuti veditabbÈ. ParivÈsadÈnamÈnattadÈnavasena dÈnaÑ
veditabbaÑ. M|lÈyapaÔikassanakammavasena niggaho veditabbo.
UkkhittÈnuvattikÈ, aÔÔha yÈvatatiyakÈ, ariÔÔho, caÓÉakÈÄÊ ca imete
yÈvatatiyakÈti imÈsaÑ ekÈdasannaÑ samanubhÈsanÈnaÑ vasena
samanubhÈsanÈ veditabbÈ. Upasampadakamma-abbhÈnakammavasena
kammalakkhaÓaÑ veditabbaÑ. Iti ÒatticatutthakammaÑ imÈni
______________________________________________________________
1. Vi ®Ôha 4. 51 piÔÔhe.
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satta ÔhÈnÈni gacchati. EvaÑ kammÈni ca kammavipatti ca tesaÑ
kammÈnaÑ kÈrakasaÑghaparicchedo ca vipattivirahitÈnaÑ kammÈnaÑ
ÔhÈnabhedagamanaÒca veditabbaÑ.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
KammÈkammavinicchayakathÈ samattÈ.
_____
PakiÓÓakakaÓÉamÈtikÈ
GaÓabhojaÑ paramparaÑ, nÈpucchÈ paÑsuk|lakaÑ.
AcchinnaÑ paÔibhÈnaÒca, vippakata-uddisanaÑ.
TivassantaÑ dÊghÈsanaÑ, gilÈnupaÔÔhavaÓÓanaÑ.
AttapÈtamanavekkhaÑ, silÈpavijjhalimpanaÑ.
MicchÈdiÔÔhigopadÈnaÑ, dhammikÈrakkhuccÈrÈdi.
NhÈnaghaÑsaÑ paÓÉakÈdi, dÊghakesÈdyÈdÈsÈdi.
NaccÈda~gachedani’ddhi, patto sabbapaÑsuk|laÑ.
ParissÈvanaÑ naggo ca, pupphagandha ÈsittakaÑ.
MaÄorikekabhÈjanaÑ, celapaÔi pÈdaghaÑsÊ.
BÊjanÊ chattanakhÈdi, kÈyabandha nivÈsanaÑ.
KÈjaharaÑ dantakaÔÔhaÑ, rukkhÈroho chandÈropo.
LokÈyataÑ khipitako, lasuÓaÑ nakkamitabbaÑ.
Avandiyo t|labhisi, bimbohana-ÈsandÈdi.
UccÈsanamahÈsanaÑ, cÊvara-adhammokÈso.
SaddhÈdeyyaÑ santuttaraÑ, nikkhepo satthakammÈdi.
NahÈpito dasabhÈgo, pÈtheyyaÑ mahÈpadeso,
ŒnisaÑsoti mÈtikÈ.

413

414

VinayapiÔaka
34. PakiÓÓakavinicchayakathÈ
1. IdÈni pakiÓÓakakathÈ ca veditabbÈ. “GaÓabhojane aÒÒatra samayÈ

pÈcittiyan”ti1 vuttaÑ gaÓabhojanaÑ2 dvÊhi ÈkÈrehi pasavati viÒÒattito vÈ
nimantanato vÈ. KathaÑ viÒÒattito pasavati? CattÈro bhikkh| ekato ÔhitÈ vÈ
nisinnÈ vÈ upÈsakaÑ disvÈ “amhÈkaÑ catunnampi bhattaÑ dehÊ”ti vÈ
viÒÒÈpeyyuÑ, pÈÔekkaÑ vÈ passitvÈ “mayhaÑ dehi, mayhaÑ dehÊ”ti evaÑ
ekato vÈ nÈnÈto vÈ viÒÒÈpetvÈ ekato vÈ gacchantu nÈnÈto vÈ, bhattaÑ
gahetvÈpi ekato vÈ bhuÒjantu nÈnÈto vÈ. Sace ekato gaÓhanti, gaÓabhojanaÑ
hoti, sabbesaÑ Èpatti. PaÔiggahaÓameva hettha pamÈÓaÑ. EvaÑ viÒÒattito
pasavati.
KathaÑ nimantanato pasavati? CattÈro bhikkh| upasa~kamitvÈ “tumhe
bhante odanena nimantemi, odanaÑ me gaÓhatha Èka~khatha oloketha
adhivÈsetha paÔimÈnethÈ”ti evaÑ yena kenaci vevacanena vÈ bhÈsantarena
vÈ paÒcannaÑ bhojanÈnaÑ nÈmaÑ gahetvÈ nimanteti. EvaÑ ekato nimantitÈ
paricchinnakÈlavasena ajjatanÈya vÈ svÈtanÈya vÈ ekato gacchanti, ekato
gaÓhanti, ekato bhuÒjanti, gaÓabhojanaÑ hoti, sabbesaÑ Èpatti. Ekato
nimantitÈ ekato vÈ nÈnÈto vÈ gacchanti, ekato gaÓhanti, ekato vÈ nÈnÈto vÈ
bhuÒjanti, Èpattiyeva. Ekato nimantitÈ ekato vÈ nÈnÈto vÈ gacchanti, nÈnÈto
gaÓhanti, ekato vÈ nÈnÈto vÈ bhuÒjanti, anÈpatti. CattÈri pariveÓÈni vÈ
vihÈre vÈ gantvÈ nÈnÈto nimantitÈ, ekaÔÔhÈne Ôhitesuyeva vÈ eko puttena eko
pitarÈti evampi nÈnÈto nimantitÈ ekato vÈ nÈnÈto vÈ gacchantu, ekato vÈ
nÈnÈto vÈ bhuÒjantu, sace ekato gaÓhanti, gaÓabhojanaÑ hoti, sabbesaÑ
Èpatti. EvaÑ tÈva nimantanato pasavati.
TasmÈ sace koci saÑghabhattaÑ kattukÈmena nimantanatthÈya pesito
vihÈraÑ Ègamma “bhante sve amhÈkaÑ ghare bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti avatvÈ
“bhattaÑ gaÓhathÈ”ti vÈ “saÑghabhattaÑ gaÓhathÈ”ti vÈ “saÑgho bhattaÑ
gaÓhat|”ti vÈ vadati, bhattuddesakena paÓÉitena bhavitabbaÑ.
______________________________________________________________
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NimantanikÈ gaÓabhojanato, piÓÉapÈtikÈ ca dhuta~gabhedato mocetabbÈ.
KathaÑ? EvaÑ tÈva vattabbaÑ “sve na sakkÈ uposakÈ”ti. Punadivase
bhanteti. Punadivasepi na sakkÈti. EvaÑ yÈva aÉÉhamÈsampi haritvÈ puna
vattabbo “kiÑ tvaÑ avacÈ”ti. Sace punapi “saÑghabhattaÑ gaÓhathÈ”ti
vadati, tato “imaÑ tÈva upÈsaka pupphaÑ kappiyaÑ karohi, imaÑ tiÓan”ti
evaÑ vikkhepaÑ katvÈ puna “tvaÑ kiÑ kathayitthÈ”ti pucchitabbo. Sace
punapi tatheva vadati, “Èvuso tvaÑ piÓÉapÈtike vÈ mahallakatthere vÈ na
lacchasi, sÈmaÓere lacchasÊ”ti vattabbo. “Nanu bhante asukasmiÑ
asukasmiÒca gÈme bhadante bhojesuÑ, ahaÑ kasmÈ na labhÈmÊ”ti ca vutte
te nimantituÑ jÈnanti, tvaÑ na jÈnÈsÊti. Te kathaÑ nimantesuÑ bhanteti. Te
evamÈhaÑsu “amhÈkaÑ bhante bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti. Sace sopi tatheva
vadati, vaÔÔati.
Atha punapi “bhattaÑ gaÓhathÈ”ti vadati, “na dÈni tvaÑ Èvuso bah|
bhikkh| lacchasi, tayo eva Èvuso lacchasÊ”ti vattabbo. Nanu bhante
amukasmiÒca amukasmiÒca gÈme sakalaÑ bhikkhusaÑghaÑ bhojesuÑ,
ahaÑ kasmÈ na labhÈmÊti. TvaÑ nimantituÑ na jÈnÈsÊti. Te kathaÑ
nimantesuÑ bhanteti. Te evamÈhaÑsu “amhÈkaÑ bhante bhikkhaÑ
gaÓhathÈ”ti. Sace sopi tatheva “bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti vadati, vaÔÔati. Atha
punapi “bhattamevÈ”ti vadati, tato vattabbo–“gaccha tvaÑ, natthamhÈkaÑ
tava bhattenattho, nibaddhagocaro esa amhÈkaÑ, mayamettha piÓÉÈya
carissÈmÈ”ti. TaÑ “caratha bhante”ti vatvÈ ÈgataÑ pucchanti “kiÑ bho
laddhÈ bhikkh|”ti. KiÑ etena, bahu ettha vattabbaÑ, therÈ “sve piÓÉÈya
carissÈmÈ”ti ÈhaÑsu,vmÈ dÈni tumhe pamajjitthÈti. Dutiyadivase
cetiyavattaÑ katvÈ Ôhitabhikkh| saÑghattherena vattabbÈ Èvuso dhuragÈme
saÑghabhattaÑ, apaÓÉitamanusso pana agamÈsi, gacchÈma, dhuragÈme
piÓÉÈya carissÈmÈ”ti. Bhikkh|hi therassa vacanaÑ kÈtabbaÑ, na dubbacehi
bhavitabbaÑ, gÈmadvÈre aÔÔhatvÈva piÓÉÈya caritabbaÑ, tesu pattÈni
gahetvÈ nisÊdÈpetvÈ bhojentesu bhuÒjitabbaÑ.
Sace ÈsanÈsÈlÈya bhattaÑ ÔhapetvÈ rattikÈsu ÈhiÓÉantÈ Èrocenti
“ÈsanasÈlÈyaÑ bhante bhattaÑ gaÓhÈ”ti, na vaÔÔati. Atha pana “bhattaÑ
ÈdÈya tattha tattha gantvÈ bhattaÑ gaÓhathÈ”ti vadanti,
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paÔikacceva vÈ vihÈraÑ atiharitvÈ patir|pe ÔhÈne ÔhapetvÈ ÈgatÈgatÈnaÑ
denti, ayaÑ abhihaÔabhikkhÈ nÈma vaÔÔati. Sace pana bhattasÈlÈya dÈnaÑ
sajjetvÈ taÑ taÑ pariveÓaÑ pahiÓanti “bhattasÈlÈya bhattaÑ gaÓhathÈ”ti,
vaÔÔati. Ye pana manussÈ piÓÉacÈrike bhikkh| disvÈ ÈsanasÈlaÑ sammajjitvÈ
tattha nisÊdÈpetvÈ bhojenti, na te paÔikkhipitabbÈ. Ye pana gÈme bhikkhaÑ
alabhitvÈ gÈmato nikkhamante bhikkh| disvÈ “bhante bhattaÑ gaÓhathÈ”ti
vadanti, te paÔikkhipitabbÈ, na nivattitabbaÑ. Sace “nivattatha bhante,
bhattaÑ gaÓhathÈ”ti vadanti, “nivattathÈ”ti vuttapade nivattituÑ vaÔÔati.
“Nivattatha bhante, ghare bhattaÑ kataÑ, gÈme bhattaÑ katan”ti vadanti,
gehe ca gÈme ca bhattaÑ nÈma yassa kassaci hoti, nivattituÑ vaÔÔati.
“Nivattatha bhattaÑ gaÓhathÈ”ti sambandhaÑ katvÈ vadanti, nivattituÑ na
vaÔÔati. ŒsanasÈlÈto piÓÉÈya carituÑ nikkhamante disvÈ “nisÊdatha bhante,
bhattaÑ gaÓhathÈ”ti vuttepi eseva nayo.
“AÒÒatra samayÈ”ti vacanato gilÈnasamayo cÊvaradÈnasamayo
cÊvarakÈrasamayo addhÈnagamanasamayo nÈvÈbhiruhanasamayo
mahÈsamayo samaÓabhattasamayoti etesu sattasu samayesu aÒÒatarasmiÑ
anÈpatti. TasmÈ yathÈ mahÈcammassa parato maÑsaÑ dissati, evaÑ
antamaso pÈdÈpi phÈlitÈ honti, vÈlikÈya vÈ sakkharÈya vÈ pahaÔamatte
dukkhaÑ uppÈdenti, na sakkÈ ca hoti antogÈme piÓÉÈya carituÑ, Êdise
gelaÒÒe gilÈnasamayoti bhuÒjitabbaÑ, na losakappiyaÑ kÈtabbaÑ.
CÊvaradÈnasamayo nÈma anatthate kathine vassÈnassa pacchimo mÈso,
atthate kathine paÒca mÈsÈ. Etthantare “cÊvaradÈnasamayo”ti bhuÒjitabbaÑ.
CÊvare kariyamÈne cÊvarakÈrasamayoti bhuÒjitabbaÑ. YadÈ hi sÈÔakaÒca
suttaÒca labhitvÈ cÊvaraÑ karonti, ayaÑ cÊvarakÈrasamayo nÈma, visuÑ
cÊvarakÈrasamayo nÈma natthi, tasmÈ yo tattha cÊvare kattabbaÑ yaÑ kiÒci
kammaÑ karoti, MahÈpaccariyaÒhi “antamaso s|civedhako”tipi vuttaÑ.
Tena “cÊvarakÈrasamayo”ti bhuÒjitabbaÑ. KurundiyaÑ pana vitthÈreneva
vuttaÑ “yo cÊvaraÑ vicÈreti chindati, moghasuttakaÑ Ôhapeti,
ÈgantukapattaÑ Ôhapeti, paccÈgataÑ1 sibbeti, ÈgantukapattaÑ bandhati,
anuvÈtaÑ
______________________________________________________________
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chindati ghaÔeti Èropeti, tattha paccÈgataÑ sibbeti, suttaÑ karoti valeti,
pipphalikaÑ niseti, parivattanaÑ karoti, sabbopi cÊvaraÑ karotiyevÈti
vuccati. Yo pana samÊpe nisinno JÈtakaÑ vÈ DhammapadaÑ vÈ katheti,
ayaÑ na cÊvarakÈrako, etaÑ ÔhapetvÈ sesÈnaÑ gaÓabhojane anÈpattÊ”ti.
AddhÈnagamanasamaye antamaso aÉÉhayojanaÑ gantukÈmenapi
“aÉÉhayojanaÑ gacchissÈmÊ”ti bhuÒjitabbaÑ, gacchantena bhuÒjitabbaÑ,
gatena ekadivasaÑ bhuÒjitabbaÑ.
NÈvÈbhiruhanasamaye “nÈvaÑ abhiruhissÈmÊ”ti bhuÒjitabbaÑ,
ÈruÄhena icchitaÔÔhÈnaÑ gantvÈpi yÈva na orohati, tÈva bhuÒjitabbaÑ,
oruÄhena ekadivasaÑ bhuÒjitabbaÑ.
MahÈsamayo nÈma yattha dve tayo bhikkh| piÓÉÈya caritvÈ yÈpenti,
antamaso catutthepi Ègate na yÈpenti, ayaÑ mahÈsamayo. Yattha pana sataÑ
vÈ sahassaÑ vÈ sannipatanti, tattha vattabbameva natthi, tasmÈ tÈdise kÈle
“mahÈsamayo”ti adhiÔÔhahitvÈ bhuÒjitabbaÑ.
SamaÓabhattasamayo nÈma yo koci paribbÈjakasamÈpanno bhattaÑ
karoti, ayaÑ samaÓabhattasamayova. TasmÈ sahadhammikesu vÈ titthiyesu
vÈ aÒÒatarena yena kenaci kate bhatte “samaÓabhattasamayo”ti
bhuÒjitabbaÑ. “AnÈpatti samaye, dve tayo ekato bhuÒjanti, piÓÉÈya caritvÈ
ekato sannipatitvÈ bhuÒjanti, niccabhattaÑ, salÈkabhattaÑ, pakkhikaÑ,
uposathikaÑ, pÈÔipadikaÑ, paÒca bhojanÈni ÔhapetvÈ sabbattha anÈpattÊ”ti1
vacanato yepi akappiyanimantanaÑ sÈdiyitvÈ dve vÈ tayo vÈ ekato gahetvÈ
bhuÒjanti, tesampi anÈpatti.
Tattha animantitacatutthaÑ piÓÉapÈtikacatutthaÑ
anupasampannacatutthaÑ pattacatutthaÑ gilÈnacatutthanti paÒcannaÑ
catutthÈnaÑ vasena vinicchayo veditabbo. KathaÑ? Idhekacco cattÈro
bhikkh| “bhattaÑ gaÓhathÈ”ti nimanteti. Tesu tayo gatÈ, eko na gato.
UpÈsako “eko bhante thero kuhin”ti pucchati. NÈgato upÈsakÈti. So aÒÒaÑ
taÑkhaÓappattaÑ kaÒci “ehi bhante”ti gharaÑ pavesetvÈ catunnampi
bhattaÑ
______________________________________________________________
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deti, sabbesaÑ anÈpatti. KasmÈ? GaÓap|rakassa animantitattÈ. Tayo eva hi
tattha nimantitÈ gaÓhiÑsu, tehi gaÓo na p|rati, gaÓap|rako ca animantito,
tena gaÓo bhijjatÊti. EtaÑ animantitacatutthaÑ.
PiÓÉapÈtikacatutthe nimantanakÈle eko piÓÉapÈtiko hoti, so nÈdhivÈseti,
gamanavelÈyaÑ pana “ehi bhante”ti vutte anadhivÈsitattÈ anÈgacchantampi
“etha bhikkhaÑ lacchathÈ”ti gahetvÈ gacchanti, so taÑ gaÓaÑ bhindati,
tasmÈ sabbesaÑ anÈpatti.
Anupasampannacatutthe sÈmaÓerena saddhiÑ nimantitÈ honti, sopi
gaÓaÑ bhindati.
Pattacatutthe eko sayaÑ ÈgantvÈ pattaÑ peseti, evampi gaÓo bhijjati,
tasmÈ sabbesaÑ anÈpatti.
GilÈnacatutthe gilÈnena saddhiÑ nimantitÈ honti, tattha gilÈnasseva
anÈpatti, itaresaÑ pana gaÓap|rako hoti. Na hi gilÈnena gaÓo bhijjati, tasmÈ
tesaÑ Èpatti. MahÈpaccariyaÑ pana avisesena vuttaÑ “samathaladdhako
sayameva muccati, sesÈnaÑ gaÓap|rakattÈ Èpattikaro hotÊ”ti. TasmÈ
cÊvaradÈnasamayaladdhakÈdÊnampi vasena catukkÈni veditabbÈni.
Sace pana adhivÈsetvÈ gatesupi cat|su janesu eko paÓÉito bhikkhu
“ahaÑ tumhÈkaÑ gaÓaÑ bhindissÈmi, nimantanaÑ sÈdiyathÈ”ti vatvÈ
yÈgukhajjakÈvasÈne bhattatthÈya pattaÑ gaÓhantÈnaÑ adatvÈ “ime tÈva
bhikkh| bhojetvÈ vissajjetha, ahaÑ pacchÈ anumodanaÑ katvÈ gamissÈmÊ”ti
nisinno, tesu bhutvÈ gatesu “detha bhante pattan”ti upÈsakena pattaÑ
gahetvÈ bhatte dinne bhuÒjitvÈ anumodanaÑ katvÈ gacchati, sabbesaÑ
anÈpatti. PaÒcannaÒhi bhojanÈnaÑyeva vasena gaÓabhojane visa~ketaÑ
natthi, odanena nimantetvÈ kummÈsaÑ gaÓhantÈpi Èpajjanti, tÈni ca tehi
ekato na gahitÈni, yÈgu-ÈdÊhi pana visa~ketaÑ hoti, tÈni tehi ekato gahitÈnÊti
evaÑ eko paÓÉito aÒÒesampi anÈpattiÑ karoti. Niccabhattanti dhuvabhattaÑ
vuccati, “niccabhattaÑ gaÓhathÈ”ti vadanti, bah|naÑ ekato gahetuÑ vaÔÔati.
SalÈkabhattÈdÊsupi eseva nayo.

Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ

419

2. “Paramparabhojane aÒÒatra samayÈ pÈcittiyan”ti1 vuttaÑ
paramparabhojanaÑ pana nimantanatoyeva pasavati. Yo hi “paÒcannaÑ
bhojanÈnaÑ aÒÒatarena bhojanena bhattaÑ gaÓhathÈ”ti-ÈdinÈ nimantito taÑ
ÔhapetvÈ aÒÒaÑ aÒÒaÑ paÒcannaÑ bhojanÈnaÑ aÒÒatarabhojanaÑ bhuÒjati,
tassetaÑ bhojanaÑ “paramparabhojanan”ti vuccati. EvaÑ bhuÒjantassa
ÔhapetvÈ gilÈnasamayaÑ cÊvaradÈnasamayaÑ cÊvarakÈrasamayaÒca
aÒÒasmiÑ samaye pÈcittiyaÑ vuttaÑ, tasmÈ nimantanapaÔipÈÔiyÈva
bhuÒjitabbaÑ, na uppaÔipÈÔiyÈ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave vikappetvÈ paramparabhojanaÑ bhuÒjitun”ti2
vacanato paÔhamanimantanaÑ aÒÒassa vikappetvÈpi paribhuÒjituÑ vaÔÔati.
AyaÑ3 vikappanÈ nÈma sammukhÈpi parammukhÈpi vaÔÔati. SammukhÈ
disvÈ “mayhaÑ bhattapaccÈsaÑ tuyhaÑ vikappemÊ”ti vÈ “dammÊ”ti vÈ
vatvÈ bhuÒjitabbaÑ, adisvÈ paÒcasu sahadhammikesu yassa kassaci nÈmaÑ
gahetvÈ “mayhaÑ bhattapaccÈsaÑ itthannÈmassa vikappemÊ”ti vÈ
“dammÊ”ti vÈ vatvÈ bhuÒjitabbaÑ. Dve tÊÓi nimantanÈni pana ekasmiÑ patte
pakkhipitvÈ missetvÈ ekaÑ katvÈ bhuÒjituÑ vaÔÔati. “AnÈpatti dve tayo
nimantane ekato bhuÒjatÊ”ti hi4 vuttaÑ. Sace dve tÊÓi kulÈni nimantetvÈ
ekasmiÑ ÔhÈne nisÊdÈpetvÈ ito cito ca ÈharitvÈ bhattaÑ Èkiranti,
s|pabyaÒjanaÑ Èkiranti, ekamissakaÑ hoti, etthÈpi anÈpatti.
Sace pana m|lanimantanaÑ heÔÔhÈ hoti, pacchimaÑ pacchimaÑ upari,
taÑ uparito paÔÔhÈya bhuÒjantassa Èpatti, hatthaÑ pana anto pavesetvÈ
paÔhamanimantanato ekampi kabaÄaÑ uddharitvÈ bhuttakÈlato paÔÔhÈya
yathÈ tathÈ vÈ bhuÒjantassa anÈpatti. “Sacepi tattha khÊraÑ vÈ rasaÑ vÈ
Èkiranti, yena ajjhotthataÑ bhattaÑ ekarasaÑ hoti, koÔito paÔÔhÈya
bhuÒjantassa anÈpattÊ”ti MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ
pana vuttaÑ “khÊrabhattaÑ vÈ rasabhattaÑ vÈ labhitvÈ nisinnassa tattheva
aÒÒepi khÊrabhattaÑ vÈ rasabhattaÑ vÈ Èkiranti, khÊraÑ vÈ rasaÑ vÈ pivato
anÈpatti, bhuÒjantena paÔhamaÑ laddhamaÑsakhaÓÉaÑ vÈ bhattapiÓÉaÑ vÈ
mukhe pakkhipitvÈ koÔito paÔÔhÈya bhuÒjituÑ vaÔÔati. SappipÈyÈsepi eseva
nayo”ti.
______________________________________________________________
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MahÈ-upÈsako bhikkhuÑ nimanteti, tassa kulaÑ upagatassa upÈsakopi
tassa puttadÈrabhÈtubhagini-Èdayopi attano attano koÔÔhÈsaÑ ÈharitvÈ patte
pakkhipanti, “upÈsakena paÔhamaÑ dinnaÑ abhuÒjitvÈ pacchÈ laddhaÑ
bhuÒjantassa ÈpattÊ”ti MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. KurundaÔÔhakathÈyaÑ
“vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. MahÈpaccariyaÑ “sace pÈÔekkaÑ pacanti, attano attano
pakkabhattato ÈharitvÈ denti, tattha pacchÈ ÈhaÔaÑ paÔhamaÑ bhuÒjantassa
pÈcittiyaÑ. Yadi pana sabbesaÑ ekova pÈko hoti, paramparabhojanaÑ na
hotÊ”ti vuttaÑ. MahÈ-upÈsako nimantetvÈ nisÊdÈpeti, aÒÒo manusso pattaÑ
gaÓhÈti, na dÈtabbaÑ. KiÑ bhante na dethÈti. Nanu upÈsaka tayÈ
nimantitamhÈti. “Hotu bhante, laddhaÑ laddhaÑ bhuÒjathÈ”ti vadati,
bhuÒjituÑ vaÔÔati. “AÒÒena ÈharitvÈ bhatte dinne ÈpucchitvÈpi bhuÒjituÑ
vaÔÔatÊ”ti KurundiyaÑ vuttaÑ.
AnumodanaÑ katvÈ gacchantaÑ dhammaÑ sotukÈmÈ “svepi bhante
ÈgaccheyyÈthÈ”ti sabbe nimantenti, punadivase ÈgantvÈ laddhaÑ laddhaÑ
bhuÒjituÑ vaÔÔati. KasmÈ? Sabbehi nimantitattÈ. Ekopi bhikkhu piÓÉÈya
caranto bhattaÑ labhati, tamaÒÒo upÈsako nimantetvÈ ghare nisÊdÈpeti, na
ca tÈva bhattaÑ sampajjati, sace so bhikkhu piÓÉÈya caritvÈ laddhabhattaÑ
bhuÒjati, Èpatti. AbhuÒjitvÈ nisinne “kiÑ bhante na bhuÒjasÊ”ti vutte “tayÈ
nimantitattÈ”ti vatvÈ “laddhaÑ laddhaÑ bhuÒjatha bhante”ti vutte bhuÒjituÑ
vaÔÔati. Sakalena gÈmena ekato hutvÈ nimantitassa yattha katthaci bhuÒjato
anÈpatti. P|gepi eseva nayo. “AnÈpatti sakalena gÈmena nimantito tasmiÑ
gÈme yattha katthaci bhuÒjati, sakalena p|gena nimantito tasmiÑ p|ge
yattha katthaci bhuÒjati, nimantiyamÈno ‘bhikkhaÑ gahessÈmÊ’ti bhaÓati,
niccabhatte salÈkabhatte pakkhike uposathike pÈÔipadike paÒca bhojanÈni
ÔhapetvÈ sabbattha anÈpattÊ”ti1 vuttaÑ.
Tattha nimantiyamÈno bhikkhaÑ gahessÈmÊti bhaÓatÊti ettha “bhattaÑ
gaÓhÈ”ti nimantiyamÈno “na mayhaÑ tava bhattenattho, bhikkhaÑ
gaÓhissÈmÊ”ti vadati, anÈpattÊti attho. Ettha pana MahÈpadumatthero Èha
“evaÑ vadanto imasmiÑ sikkhÈpade animantanaÑ kÈtuÑ sakkoti,
______________________________________________________________
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bhuÒjanatthÈya pana okÈso kato hotÊti neva gaÓabhojanato, na cÈrittato
muccatÊ”ti. MahÈsumatthero Èha “yadaggena animantanaÑ kÈtuÑ sakkoti,
tadaggena neva gaÓabhojanaÑ, na cÈrittaÑ hotÊ”ti.
Tattha cÈrittanti–
“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samÈno santaÑ bhikkhuÑ
anÈpucchÈ purebhattaÑ vÈ pacchÈbhattaÑ vÈ kulesu cÈrittaÑ Èpajjeyya
aÒÒatra samayÈ pÈcittiyaÑ. TatthÈyaÑ samayo cÊvaradÈnasamayo
cÊvarakÈrasamayo. AyaÑ tattha samayo”ti1–
EvamÈgataÑ CÈrittasikkhÈpadaÑ vuttaÑ. IminÈ hi sikkhapadena yo
paÒcannaÑ bhojanÈnaÑ aÒÒatarena “bhattaÑ gaÓhathÈ”ti-ÈdinÈ
akappiyanimantanena nimantito, teneva nimantanabhattena sabhatto samÈno
santaÑ bhikkhuÑ “ahaÑ itthannÈmassa gharaÑ gacchÈmÊ”ti vÈ “cÈrittaÑ
ÈpajjÈmÊ”ti vÈ Êdisena vacanena anÈpucchitvÈ yena bhattena nimantito, taÑ
bhutvÈ vÈ abhutvÈ vÈ avÊtivatteyeva majjhanhike yasmiÑ kule nimantito,
tato aÒÒÈni kulÈni paviseyya, tassa vuttalakkhaÓaÑ duvidhampi samayaÑ
ÔhapetvÈ aÒÒattha pÈcittiyaÑ vuttaÑ. TasmÈ akappiyanimantanena
nimantiyamÈno sace “bhikkhaÑ gaÓhissÈmÊ”ti vadati, iminÈpi sikkhÈpadena
anÈpatti.
3. SantaÑ bhikkhuÑ anÈpucchÈti ettha2 pana kittÈvatÈ santo hoti,
kittÈvatÈ asanto? AntovihÈre yattha Ôhitassa kulÈni payirupÈsanacittaÑ
uppannaÑ, tato paÔÔhÈya yaÑ passe vÈ abhimukhe vÈ passati, yassa sakkÈ
hoti pakativacanena ÈrocetuÑ, ayaÑ santo nÈma, ito cito ca pariyesitvÈ
ÈrocanakiccaÑ pana natthi. Yo hi evaÑ pariyesitabbo, so asantoyeva. Apica
anto-upacÈrasÊmÈya bhikkhuÑ disvÈ “ÈpucchissÈmÊ”ti gacchati. Tattha yaÑ
passati, so Èpucchitabbo. No ce passati, asantaÑ bhikkhuÑ anÈpucchÈ
paviÔÔho nÈma hoti. VikÈlagÈmappavesanepi ayameva nayo.
______________________________________________________________
1. Vi 2. 134 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 3. 123 piÔÔhÈdÊsu.
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Sace1 pana sambahulÈ kenaci kammena gÈmaÑ pavisanti, “vikÈle
gÈmappavesanaÑ ÈpucchÈmÊ”ti sabbehi aÒÒamaÒÒaÑ ÈpucchitabbaÑ.
TasmiÑ gÈme taÑ kammaÑ na sampajjatÊti aÒÒaÑ gÈmaÑ gacchanti,
gÈmasatampi hotu, puna ÈpucchanakiccaÑ natthi. Sace pana ussÈhaÑ
paÔippassambhetvÈ vihÈraÑ gacchantÈ antarÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ pavisitukÈmÈ
honti, puna Èpucchitabbameva. Kulaghare vÈ ÈsanasÈlÈya vÈ bhattakiccaÑ
katvÈ telabhikkhÈya vÈ sappibhikkhÈya vÈ caritukÈmo hoti, sace passe
bhikkhu atthi, ÈpucchitvÈ gantabbaÑ. Asante bhikkhumhi “natthÊ”ti
gantabbaÑ, vÊthiÑ otaritvÈ bhikkhuÑ passati, ÈpucchanakiccaÑ natthi,
anÈpucchitvÈpi caritabbameva. GÈmamajjhena maggo hoti, tena
gacchantassa “telÈdibhikkhÈya carissÈmÊ”ti citte uppanne sace passe
bhikkhu atthi, ÈpucchitvÈ caritabbaÑ. MaggÈ anokkamma bhikkhÈya
carantassa pana ÈpucchanakiccaÑ natthi. Sace sÊho vÈ byaggho vÈ Ègacchati,
megho vÈ uÔÔheti, aÒÒo vÈ koci upaddavo uppajjati, evar|pÈsu ÈpadÈsu
anÈpucchÈpi bahigÈmato antogÈmaÑ pavisituÑ vaÔÔati.
4. “Na ca bhikkhave abhinne sarÊre paÑsuk|laÑ gahetabbaÑ, yo
gaÓheyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato abbhuÓhe allasarÊre paÑsuk|laÑ
na gahetabbaÑ, gaÓhanto dukkaÔaÑ Èpajjati. UpaddavÈ ca tassa honti,
bhinne pana gahetuÑ vaÔÔati.
KittÈvatÈ pana bhinnaÑ hoti? KÈkakulalasoÓasi~gÈlÈdÊhi
mukhatuÓÉakena vÈ dÈÔhÈya vÈ ÊsakaÑ phÈlitamattenapi. Yassa pana patato
ghaÑsanena chavimattaÑ chinnaÑ hoti, cammaÑ acchinnaÑ, etaÑ
abhinnameva, camme pana chinne bhinnaÑ. Yassapi sajÊvakÈleyeva
pabhinnÈ gaÓÉakuÔÔhapÊÄakÈ vÈ vaÓo vÈ hoti, idampi bhinnaÑ, tatiyadivasato
pabhuti uddhumÈtakÈdibhÈvena kuÓapabhÈvaÑ upagatampi bhinnameva.
Sabbena sabbaÑ pana abhinnepi susÈnagopakehi vÈ aÒÒehi vÈ manussehi
gÈhÈpetuÑ vaÔÔati. No ce aÒÒaÑ labhati, satthakena vÈ kenaci vÈ vaÓaÑ
katvÈ gahetabbaÑ. VisabhÈgasarÊre pana satiÑ upaÔÔhapetvÈ samaÓasaÒÒaÑ
uppÈdetvÈ sÊse vÈ hatthapÈdapiÔÔhiyaÑ vÈ vaÓaÑ katvÈ gahetuÑ vaÔÔati.
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 3. 153 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 1. 73 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 1. 329 piÔÔhe.

Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ

423

5. AcchinnacÊvarakena bhikkhunÈ kathaÑ paÔipajjitabbanti?
“AnujÈnÈmi bhikkhave acchinnacÊvarassa vÈ naÔÔhacÊvarassa vÈ aÒÒÈtakaÑ
gahapatiÑ vÈ gahapatÈniÑ vÈ cÊvaraÑ viÒÒÈpetuÑ. YaÑ ÈvÈsaÑ paÔhamaÑ
upagacchati, sace tattha hoti saÑghassa vihÈracÊvaraÑ vÈ uttarattharaÓaÑ
vÈ bh|mattharaÓaÑ vÈ bhisicchavi vÈ, taÑ gahetvÈ pÈrupituÑ ‘labhitvÈ
odahissÈmÊ’ti. No ce hoti saÑghassa vihÈracÊvaraÑ vÈ uttarattharaÓaÑ vÈ
bh|mattharaÓaÑ vÈ bhisicchavi vÈ, tiÓena vÈ paÓÓena vÈ paÔicchÈdetvÈ
ÈgantabbaÑ, na tveva naggena ÈgantabbaÑ, yo Ègaccheyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato idha vuttanayena paÔipajjitabbaÑ.
AyaÑ panettha anupubbakathÈ2. Sace hi core passitvÈ daharÈ
pattacÊvarÈni gahetvÈ palÈtÈ, corÈ therÈnaÑ nivÈsanapÈrupanamattaÑyeva
haritvÈ gacchanti, therehi neva tÈva cÊvaraÑ viÒÒÈpetabbaÑ, na
sÈkhÈpalÈsaÑ bhaÒjitabbaÑ. Atha daharÈ sabbaÑ bhaÓÉakaÑ chaÉÉetvÈ
palÈtÈ, corÈ therÈnaÒca nivÈsanapÈrupanaÑ taÒca bhaÓÉakaÑ haritvÈ
gacchanti, daharehi ÈgantvÈ attano nivÈsanapÈrupanÈni na tÈva therÈnaÑ
dÈtabbÈni. Na hi te 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 sabbÈnipi acchinnacÊvaraÔÔhÈne ÔhitattÈ tesaÑ nivÈsetuÒca
pÈrupituÒca vaÔÔanti.
______________________________________________________________
1. Vi 1. 314 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 2. 245 piÔÔhÈdÊsu.
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VuttampihetaÑ ParivÈre–
“AkappakataÑ nÈpi rajanÈya rattaÑ,
Tena nivattho yenakÈmaÑ vajeyya.
Na cassa hoti Èpatti,
So ca dhammo Sugatena desito.
PaÒhÈmesÈ kusalehi cintitÈ”ti1.
AyaÒhi paÒho acchinnacÊvarakabhikkhuÑ sandhÈya vutto. Atha pana
titthiyehi samÈgacchanti, te ca nesaÑ kusacÊravÈkacÊraphalakacÊrÈni denti,
tÈnipi laddhiÑ aggahetvÈ nivÈsetuÑ vaÔÔanti, nivÈsetvÈpi laddhi na
gahetabbÈ.
YaÑ ÈvÈsaÑ paÔhamaÑ upagacchanti, tattha vihÈracÊvarÈdÊsu yaÑ atthi,
taÑ anÈpucchÈpi gahetvÈ nivÈsetuÑ vÈ pÈrupituÑ vÈ labhati. TaÒca kho
“labhitvÈ odahissÈmi, puna ÔhapessÈmÊ”ti adhippÈyena, na m|lacchejjÈya.
LabhitvÈ ca pana ÒÈtito vÈ upaÔÔhÈkato vÈ aÒÒato vÈ kutoci pÈkatikameva
kÈtabbaÑ. Videsagatena pana ekasmiÑ saÑghike ÈvÈse
saÑghikaparibhogena bhuÒjanatthÈya ÔhapetabbaÑ. Sacassa paribhogeneva
taÑ jÊrati vÈ nassati vÈ, gÊvÈ na hoti. Sace pana etesaÑ vuttappakÈrÈnaÑ
gihivatthÈdÊnaÑ bhisicchavipariyantÈnaÑ kiÒci na labhati, tena tiÓena vÈ
paÓÓena vÈ paÔicchÈdetvÈ Ègantabbanti.
6. “Na bhikkhave paÔibhÈnacittaÑ kÈrÈpetabbaÑ itthir|pakaÑ
purisar|pakaÑ, yo kÈrÈpeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato
itthipurisar|paÑ kÈtuÑ vÈ kÈrÈpetuÑ vÈ bhikkhuno na vaÔÔati. Na kevalaÑ3
itthipurisar|pameva, tiracchÈnar|pampi antamaso gaÓÉuppÈdar|paÑ
bhikkhuno sayaÑ kÈtuÑ vÈ “karohÊ”ti vattuÑ vÈ na vaÔÔati, “upÈsaka
dvÈrapÈlaÑ karohÊ”ti vattumpi na labhati. JÈtakapakaraÓa-asadisadÈnÈdÊni
pana pasÈdanÊyÈni nibbidÈpaÔisaÑyuttÈni vÈ vatth|ni parehi kÈrÈpetuÑ
labhati, mÈlÈkammÈdÊni sayampi kÈtuÑ labhati.
7. “Na bhikkhave vippakatabhojano bhikkhu vuÔÔhÈpetabbo, yo
vuÔÔhÈpeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti4 vacanato antaraghare5 vÈ
______________________________________________________________
1. Vi 5. 378 piÔÔhe.
4. Vi 4. 315 piÔÔhe.

2. Vi 4. 297 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 4. 61 piÔÔhe.
5. Vi-®Ôha 4. 64 piÔÔhe.
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vihÈre vÈ araÒÒe vÈ yattha katthaci bhuÒjamÈno bhikkhu aniÔÔhite bhojane
na vuÔÔhÈpetabbo, antaraghare pacchÈ Ègatena bhikkhaÑ gahetvÈ
gantabbaÑ. Sace manussÈ vÈ bhikkh| vÈ “pavisathÈ”ti vadanti, “mayi
pavisante bhikkh| uÔÔhahissantÊ”ti vattabbaÑ. “Etha bhante, ÈsanaÑ atthÊ”ti
vutte pana pavisitabbaÑ. Sace koci kiÒci na vadati, ÈsanasÈlaÑ gantvÈ
atisamÊpaÑ agantvÈ sabhÈgaÔÔhÈne ÔhÈtabbaÑ. OkÈse kate “pavisathÈ”ti
vuttena pavisitabbaÑ. Sace pana yaÑ ÈsanaÑ tassa pÈpuÓÈti, tattha
abhuÒjanto bhikkhu nisinno hoti, taÑ uÔÔhÈpetuÑ vaÔÔati. YÈgukhajjakÈdÊsu
pana yaÑ kiÒci pivitvÈ khÈditvÈ vÈ yÈva aÒÒo Ègacchati, tÈva nisinnaÑ
rittahatthampi uÔÔhÈpetuÑ na vaÔÔati. Vippakatabhojanoyeva hi so hoti.
Sace pana ÈpattiÑ atikkamitvÈpi vuÔÔhÈpetiyeva, yaÑ so vuÔÔhÈpeti,
ayaÒca bhikkhu pavÈrito hoti, tena vattabbo “gaccha udakaÑ ÈharÈhÊ”ti.
VuÉÉhataraÑ bhikkhuÑ ÈÓÈpetuÑ idameva ekaÔÔhÈnaÑ sace so udakampi
na Èharati, sÈdhukaÑ sitthÈni gilitvÈ vuÉÉhassa ÈsanaÑ dÈtabbaÑ. Vuttampi
cetaÑ–
“Sace vuÔÔhÈpeti, pavÈrito ca hoti, ‘gaccha udakaÑ ÈharÈ’ti
vattabbo. EvaÒcetaÑ labhetha, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhetha,
sÈdhukaÑ sitthÈni gilitvÈ vuÉÉhassa ÈsanaÑ dÈtabbaÑ. NatvevÈhaÑ
bhikkhave ‘kenaci pariyÈyena vuÉÉhatarassa bhikkhuno ÈsanaÑ
paÔibÈhitabban’ti vadÈmi, yo paÔibÈheyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1.
8. “AnujÈnÈmi bhikkhave navakena bhikkhunÈ uddisantena samake vÈ
Èsane nisÊdituÑ uccatare vÈ dhammagÈravena, therena bhikkhunÈ
uddisÈpentena samake vÈ Èsane nisÊdituÑ nÊcatare vÈ dhammagÈravenÈ”ti2
vacanato navakatarena bhikkhunÈ uddisantena uccatarepi Èsane nisÊdituÑ,
vuÉÉhatarena bhikkhunÈ uddisÈpentena nÊcatarepi Èsane nisÊdituÑ vaÔÔati.
______________________________________________________________
1. Vi 4. 315 piÔÔhe.

2. Vi 4. 319 piÔÔhe.
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9. “AnujÈnÈmi bhikkhave tivassantarena saha nisÊditun”ti1 vacanato
tivassantarena bhikkhunÈ saddhiÑ ekÈsane nisÊdituÑ vaÔÔati. Tivassantaro2
nÈma yo dvÊhi vassehi mahantataro vÈ daharataro vÈ hoti, yo pana ekena
vassena mahantataro vÈ daharataro vÈ, yo vÈ samÈnavasso, tattha
vattabbameva natthi, ime sabbe ekasmiÑ maÒce vÈ pÊÔhe vÈ dve dve hutvÈ
nisÊdituÑ labhanti. “AnujÈnÈmi bhikkhave duvaggassa maÒcaÑ duvaggassa
pÊÔhan”ti3 hi vuttaÑ.
10. YaÑ pana tiÓÓaÑ pahoti, taÑ saÑhÈrimaÑ vÈ hotu asaÑhÈrimaÑ
vÈ, tathÈr|pe api phalakakhaÓÉe anupasampannenapi saddhiÑ nisÊdituÑ
vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave yaÑ tiÓÓaÑ pahoti, ettakaÑ pacchimaÑ
dÊghÈsanan”ti3 hi vuttaÑ. “AnujÈnÈmi bhikkhave ÔhapetvÈ paÓÉakaÑ
mÈtugÈmaÑ ubhatobyaÒjanakaÑ asamÈnÈsanikehi saha dÊghÈsane
nisÊditun”ti3 vacanato pana dÊghÈsanepi paÓÉakÈdÊhi saha nisÊdituÑ na
vaÔÔati.
11. GilÈnaÑ upaÔÔhahantena “natthi vo bhikkhave mÈtÈ, natthi pitÈ, ye
vo upaÔÔhaheyyuÑ, tumhe ca bhikkhave aÒÒamaÒÒaÑ na upaÔÔhahissatha,
atha ko carati upaÔÔhahissati. Yo bhikkhave maÑ upaÔÔhaheyya, so gilÈnaÑ
upaÔÔhaheyyÈ”ti4 imaÑ Bhagavato anusÈsaniÑ anussarantena sakkaccaÑ
upaÔÔhÈtabbo.
Sace upajjhÈyo hoti, upajjhÈyena yÈvajÊvaÑ upaÔÔhÈtabbo,
vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ. Sace Ècariyo hoti, Ècariyena yÈvajÊvaÑ
upaÔÔhÈtabbo, vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ. Sace saddhivihÈriko hoti,
saddhivihÈrikena yÈvajÊvaÑ upaÔÔhÈtabbo, vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ.
Sace antevÈsiko hoti, antevÈsikena yÈvajÊvaÑ upaÔÔhÈtabbo,
vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ. Sace samÈnupajjhÈyako hoti,
samÈnupajjhÈyakena yÈvajÊvaÑ upaÔÔhÈtabbo, vuÔÔhÈnamassa
ÈgametabbaÑ. Sace samÈnÈcariyako hoti, samÈnÈcariyakena yÈvajÊvaÑ
upaÔÔhÈtabbo, vuÔÔhÈnamassa ÈgametabbaÑ. Sace na hoti upajjhÈyo vÈ
Ècariyo vÈ saddhivihÈriko vÈ ante______________________________________________________________
1. Vi 4. 319 piÔÔhe.
3. Vi 4. 320 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 4. 76 piÔÔhe.
4. Vi 703. 4 piÔÔhe.
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vÈsiko vÈ samÈnupajjhÈyako vÈ samÈnÈcariyako vÈ, saÑghena
upaÔÔhÈtabbo. No ce upaÔÔhaheyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1–
Vacanato yassa2 te upajjhÈyÈdayo tasmiÑ vihÈre natthi, Ègantuko hoti
ekacÈrikabhikkhu, saÑghassa bhÈro, tasmÈ saÑghena upaÔÔhÈtabbo. No ce
upaÔÔhaheyya, sakalassa saÑghassa Èpatti. VÈraÑ ÔhapetvÈ jaggantesu pana
yo attano vÈre na jaggati, tasseva Èpatti, saÑghattheropi vÈrato na muccati.
Sace sakalo saÑgho ekassa bhÈraÑ karoti, eko vÈ vattasampanno bhikkhu
“ahameva jaggissÈmÊ”ti jaggati, saÑgho Èpattito muccati.
GilÈnena pana–
“PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gilÈno d|paÔÔho hoti.
AsappÈyakÈrÊ hoti, sappÈye mattaÑ na jÈnÈti, bhesajjaÑ na paÔisevitÈ
hoti, atthakÈmassa gilÈnupaÔÔhÈkassa yathÈbh|taÑ ÈbÈdhaÑ nÈvikattÈ
hoti ‘abhikkamantaÑ vÈ abhikkamatÊti, paÔikkamantaÑ vÈ
paÔikkamatÊti, ÔhitaÑ vÈ Ôhito’ti, upannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ
dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ
pÈÓaharÈnaÑ anadhivÈsakajÈtiko hotÊ”ti3–
EvaÑ vuttÈni paÒca ayutta~gÈni ÈrakÈ parivajjetvÈ–
“PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gilÈno s|paÔÔho hoti.
SappÈyakÈrÊ hoti, sappÈye mattaÑ jÈnÈti, bhesajjaÑ paÔisevitÈ hoti,
atthakÈmassa gilÈnupaÔÔhÈkassa yathÈbh|taÑ ÈbÈdhaÑ ÈvikattÈ hoti
‘abhikkamantaÑ vÈ abhikkamatÊti, paÔikkamantaÑ vÈ paÔikkamatÊti,
ÔhitaÑ vÈ Ôhito’ti, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ
tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ
adhivÈsakajÈtiko hotÊ”ti3–
EvaÑ vuttapaÒca~gasamannÈgatena bhavitabbaÑ.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 417 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 3. 414 piÔÔhe.

3. Vi 3. 418 piÔÔhe.
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GilÈnupaÔÔhÈkena ca–
“PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gilÈnupaÔÔhÈko nÈlaÑ
gilÈnaÑ upaÔÔhÈtuÑ. Na paÔibalo hoti bhesajjaÑ saÑvidhÈtuÑ,
sappÈyÈsappÈyaÑ na jÈnÈti, asappÈyaÑ upanÈmeti, sappÈyaÑ
apanÈmeti, Èmisantaro gilÈnaÑ upaÔÔhÈti, no mettacitto, jegucchÊ hoti
uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ kheÄaÑ vÈ vantaÑ vÈ nÊhÈtuÑ, na paÔibalo
hoti gilÈnaÑ kÈlena kÈlaÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetuÑ
samÈdapetuÑ samuttejetuÑ sampahaÑsetun”ti1–
EvaÑ vuttÈni paÒca ayutta~gÈni ÈrakÈ parivajjetvÈ–
“PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gilÈnupaÔÔhÈko alaÑ
gilÈnaÑ upaÔÔhÈtuÑ. PaÔibalo hoti bhesajjaÑ saÑvidhÈtuÑ,
sappÈyÈsappÈyaÑ jÈnÈti, asappÈyaÑ apanÈmeti, sappÈyaÑ upanÈmeti,
mettacitto gilÈnaÑ upaÔÔhÈti, no Èmisantaro, ajegucchÊ hoti uccÈraÑ vÈ
passÈvaÑ vÈ kheÄaÑ vÈ vantaÑ vÈ nÊhÈtuÑ, paÔibalo hoti gilÈnaÑ
kÈlena kÈlaÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetuÑ samÈdapetuÑ
samuttejetuÑ sampahaÑsetun”ti2–
EvaÑ vuttapaÒca~gasamannÈgatena bhavitabbaÑ.
12. DhammiÑ kathaÑ karontena3 ca “sÊlavÈ hi tvaÑ katakusalo, kasmÈ
mÊyamÈno bhÈyasi, nanu sÊlavato saggo nÈma
maraÓamattapaÔibaddhoyevÈ”ti evaÑ gilÈnassa bhikkhuno maraÓavaÓÓo na
saÑvaÓÓetabbo. Sace hi tassa saÑvaÓÓanaÑ sutvÈ ÈhÈrupacchedÈdinÈ
upakkamena ekajavanavÈrÈvasesepi ÈyusmiÑ antarÈ kÈlaÑ karoti, iminÈva
mÈrito hoti. PaÓÉitena pana bhikkhunÈ iminÈ nayena anusiÔÔhi dÈtabbÈ
“sÊlavato nÈma anacchariyÈ maggaphaluppatti, tasmÈ vihÈrÈdÊsu ÈsattiÑ
akatvÈ BuddhagataÑ dhammagataÑ saÑghagataÑ kÈyagataÒca satiÑ
upaÔÔhapetvÈ manasikÈre appamÈdo kÈtabbo”ti. MaraÓavaÓÓepi saÑvaÓÓite
so tÈya saÑvaÓÓanÈya kaÒci upakkamaÑ akatvÈ attano
______________________________________________________________
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dhammatÈya yathÈyunÈ yathÈnusandhinÈva marati, tappaccayÈ saÑvaÓÓako
ÈpattiyÈ na kÈretabbo.
13. “Na ca bhikkhave attÈnaÑ pÈtetabbaÑ, yo pÈteyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato gilÈnena2 bhikkhunÈpi yena kenaci upakkamena
antamaso ÈhÈrupacchedanenapi attÈ na mÈretabbo. Yopi 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. AgilÈnassapi uppannasaÑvegassa
“ÈhÈrapariyesanaÑ nÈma papaÒco, kammaÔÔhÈnameva anuyuÒjissÈmÊ”ti
kammaÔÔhÈnasÊsena upacchindantassa vaÔÔati. VisesÈdhigamaÑ byÈkaritvÈ
ÈhÈraÑ upacchindati, na vaÔÔati. SabhÈgÈnaÒhi lajjÊbhikkh|naÑ kathetuÑ
vaÔÔati.
14. “Na ca bhikkhave appaÔivekkhitvÈ Èsane nisÊditabbaÑ, yo
nisÊdeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 vacanato ÈsanaÑ anupaparikkhitvÈ na
nisÊditabbaÑ. KÊdisaÑ4 pana ÈsanaÑ upaparikkhitabbaÑ, kÊdisaÑ na
upaparikkhitabbaÑ? YaÑ suddhaÑ Èsanameva hoti apaccattharaÓakaÑ,
yaÒca ÈgantvÈ ÔhitÈnaÑ passataÑyeva attharÊyati, taÑ na
paccavekkhitabbaÑ, nisÊdituÑ vaÔÔati. Yampi manussÈ sayaÑ hatthena
akkamitvÈ “idha bhante nisÊdathÈ”ti denti, tasmimpi vaÔÔati. Sacepi
paÔhamameva ÈgantvÈpi nisinnÈ pacchÈ uddhaÑ vÈ adho vÈ sa~kamanti,
paÔivekkhaÓakiccaÑ natthi. Yampi tanukena vatthena yathÈ talaÑ dissati,
evaÑ paÔicchannaÑ hoti, tasmimpi paÔivekkhaÓakiccaÑ natthi. YaÑ pana
paÔikacceva pÈvÈrakojavÈdÊhi atthataÑ hoti, taÑ hatthena parÈmasitvÈ
sallakkhetvÈ nisÊditabbaÑ. MahÈpaccariyaÑ pana “ghanasÈÔakenapi atthate
yasmiÑ vali na paÒÒÈyati, taÑ na paÔivekkhitabban”ti vuttaÑ.
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15. “Na bhikkhave davÈya silÈ paÔivijjhitabbÈ, yo paÔivijjheyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato hasÈdhippÈyena pÈsÈÓo na pavaÔÔetabbo. Na
kevalaÒca2 pÈsÈÓo, aÒÒampi yaÑ kiÒci dÈrukhaÓÉaÑ vÈ iÔÔhakakhaÓÉaÑ vÈ
hatthena vÈ yantena vÈ paÔivijjhituÑ na vaÔÔati. CetiyÈdÊnaÑ atthÈya
pÈsÈÓÈdayo hasantÈ hasantÈ pavaÔÔentipi khipantipi ukkhipantipi,
“kammasamayo”ti vaÔÔati, aÒÒampi ÊdisaÑ navakammaÑ vÈ karontÈ
bhaÓÉakaÑ vÈ dhovantÈ rukkhaÑ vÈ dhovanadaÓÉakaÑ vÈ ukkhipitvÈ
paÔivijjhanti, vaÔÔati, bhattavissaggakÈlÈdÊsu kÈke vÈ soÓe vÈ kaÔÔhaÑ vÈ
kathalaÑ vÈ khipitvÈ palÈpenti, vaÔÔati.
16. “Na bhikkhave dÈyo Èlimpitabbo, yo Èlimpeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 vacanato vane aggi na dÈtabbo. Sace4 pana “etthantare yo
koci satto marat|”ti aggiÑ deti,
pÈrÈjikÈnantariyathullaccayapÈcittiyavatth|naÑ anur|pato pÈrÈjikÈdÊni
akusalarÈsi ca hoti. “AllatiÓavanappatayo Éayhant|”ti aggiÑ dentassa
pÈcittiyaÑ, “dabb|pakaraÓÈni vinassant|”ti aggiÑ dentassa dukkaÔaÑ.
“KhiÉÉÈdhippÈyenapi dukkaÔan”ti Sa~khepaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. “YaÑ
kiÒci allasukkhaÑ sa-indriyÈnindriyaÑ Éayhat|”ti aggiÑ dentassa
vatthuvasena pÈrÈjikathullaccayapÈcittiyadukkaÔÈni veditabbÈni.
PaÔaggidÈnaÑ pana parittakaraÓaÒca BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ, tasmÈ
araÒÒe vanakammikehi vÈ dinnaÑ sayaÑ vÈ uÔÔhitaÑ aggiÑ ÈgacchantaÑ
disvÈ “tiÓakuÔiyo mÈ vinassant|”ti tassa aggino paÔaggiÑ dÈtuÑ vaÔÔati,
yena saddhiÑ Ègacchanto aggi ekato hutvÈ nirupÈdÈno nibbÈti. “Parittampi
kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti tiÓakuÔikÈnaÑ samantÈ bh|mitacchanaÑ parikhÈkhaÓanaÑ
vÈ, yathÈ Ègato aggi upÈdÈnaÑ alabhitvÈ nibbÈti, etaÒca sabbaÑ uÔÔhiteyeva
aggismiÑ asati anupasampanne sayampi kÈtuÑ vaÔÔati. AnuÔÔhite pana
anupasampannehi kappiyavohÈrena kÈretabbaÑ, udakena pana nibbÈpentehi
appÈÓakameva udakaÑ ÈsiÒcitabbaÑ.
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17. Assaddhesu1 micchÈdiÔÔhikulesu sakkaccaÑ paÓÊtabhojanaÑ
labhitvÈ anupaparikkhitvÈ neva attanÈ paribhuÒjitabbaÑ, na paresaÑ
dÈtabbaÑ. Visamissampi hi tÈni kulÈni piÓÉapÈtaÑ denti. 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.
18. “AnÈpatti bhikkhave gopakassa dÈne”ti2 vuttaÑ. Tattha3 kataraÑ
gopakadÈnaÑ vaÔÔati, kataraÑ na vaÔÔati? MahÈsumatthero tÈva Èha “yaÑ
gopakassa paricchinditvÈ dinnaÑ hoti ‘ettakaÑ divase divase gaÓhÈ’ti,
tadeva vaÔÔati, tato uttari na vaÔÔatÊ”ti. MahÈpadumatthero panÈha “kiÑ
gopakÈnaÑ paÓÓaÑ ÈropetvÈ nimittasaÒÒaÑ vÈ katvÈ dinnaÑ atthi, etesaÑ
hatthe vissaÔÔhakassa ete issarÈ, tasmÈ yaÑ denti, taÑ bahukampi vaÔÔatÊ”ti.
KurundaÔÔhakathÈyaÑ pana vuttaÑ “manussÈnaÑ ÈrÈmaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ
phalÈphalaÑ dÈrakÈ rakkhanti, tehi dinnaÑ vaÔÔati, ÈharÈpetvÈ pana na
gahetabbaÑ. SaÑghike pana cetiyassa santake ca keÓiyÈ gahetvÈ
rakkhantasseva dÈnaÑ vaÔÔati, vetanena rakkhantassa attano bhÈgamattaÑ
vaÔÔatÊ”ti. MahÈpaccariyaÑ pana “yaÑ gihÊnaÑ ÈrÈmarakkhakÈ bhikkh|naÑ
denti, etampi vaÔÔati. BhikkhusaÑghassa ÈrÈmagopakÈ yaÑ attano bhatiyÈ
khaÓÉitvÈ denti, etaÑ vaÔÔati. Yopi upaÉÉhÈrÈmaÑ vÈ kecideva rukkhe vÈ
bhatiÑ labhitvÈ rakkhati, tassapi attano sampattarukkhatoyeva dÈtuÑ vaÔÔati,
keÓiyÈ gahetvÈ rakkhantassa pana sabbampi vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. EtaÑ pana
sabbaÑ byaÒjanato nÈnaÑ, atthato ekameva, tasmÈ adhippÈyaÑ ÒatvÈ
gahetabbaÑ.
Apicettha ayampi vinicchayo veditabbo4–yattha ÈvÈsikÈ ÈgantukÈnaÑ
na denti, phalavÈre ca sampatte aÒÒesaÑ abhÈvaÑ disvÈ corikÈya attanÈva
khÈdanti, tattha Ègantukehi ghaÓÔiÑ paharitvÈ bhÈjetvÈ paribhuÒjituÑ
vaÔÔati. Yattha pana ÈvÈsikÈ rukkhe rakkhitvÈ phalavÈre sampatte bhÈjetvÈ
khÈdanti, cat|su paccayesu sammÈ upanenti,
______________________________________________________________
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anissarÈ tattha ÈgantukÈ. Yepi rukkhÈ cÊvaratthÈya niyametvÈ dinnÈ, tesupi
ÈgantukÈ anissarÈ. Esa nayo sesapaccayatthÈya niyametvÈ dinnepi. Ye pana
tathÈ aniyametvÈ ÈvÈsikÈ ca te rakkhitvÈ gopetvÈ corikÈya paribhuÒjanti, na
tesu ÈvÈsikÈnaÑ katikÈya ÔhÈtabbaÑ. Ye phalaparibhogatthÈya dinnÈ,
ÈvÈsikÈ ca ne rakkhitvÈ gopetvÈ sammÈ upanenti, tesuyeva tesaÑ katikÈya
ÔhÈtabbaÑ. MahÈpaccariyaÑ pana vuttaÑ “catunnaÑ paccayÈnaÑ
niyametvÈ dinnaÑ theyyacittena paribhuÒjanto bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ
kÈretabbo, paribhogavasena bhÈjetvÈ paribhuÒjantassa bhaÓÉadeyyaÑ. YaÑ
panettha senÈsanatthÈya niyamitaÑ, taÑ paribhogavaseneva bhÈjetvÈ
paribhuÒjantassa thullaccayaÒca bhaÓÉadeyyaÒcÈ”ti.
Odissa cÊvaratthÈya dinnaÑ cÊvareyeva upanetabbaÑ. Sace
dubbhikkhaÑ hoti, bhikkh| piÓÉapÈtena kilamanti, cÊvaraÑ pana sulabhaÑ,
saÑghasuÔÔhutÈya apalokanakammaÑ katvÈ piÓÉapÈtepi upanetuÑ vaÔÔati.
SenÈsanena gilÈnapaccayena vÈ kilamantesu saÑghasuÔÔhutÈya
apalokanakammaÑ katvÈ tadatthÈyapi upanetuÑ vaÔÔati. Odissa
piÓÉapÈtatthÈya ca gilÈnapaccayatthÈya ca dinnepi eseva nayo. Odissa
senÈsanatthÈya dinnaÑ pana garubhaÓÉaÑ hoti, taÑ rakkhitvÈ gopetvÈ
tadatthameva upanetabbaÑ. Sace pana dubbhikkhaÑ hoti, bhikkh|
piÓÉapÈtena na yÈpenti, ettha rÈjarogacorabhayÈdÊhi aÒÒattha gacchantÈnaÑ
vihÈrÈ palujjanti, tÈlanÈÄikerÈdike vinÈsenti, senÈsanapaccayaÑ pana nissÈya
yÈpetuÑ sakkÈ hoti, evar|pe kÈle senÈsanaÑ vissajjetvÈpi
senÈsanajagganatthÈya paribhogo BhagavatÈ anuÒÒÈto. TasmÈ ekaÑ vÈ dve
vÈ varasenÈsanÈni ÔhapetvÈ itarÈni lÈmakakoÔiyÈ piÓÉapÈtatthÈya vissajjetuÑ
vaÔÔanti, m|lavatthucchedaÑ pana katvÈ na upanetabbaÑ.
Yo pana ÈrÈmo catupaccayatthÈya niyametvÈ dinno, tattha
apalokanakammaÑ na kÈtabbaÑ. Yena paccayena pana |naÑ, tadatthaÑ
upanetuÑ vaÔÔati, ÈrÈmo paÔijaggitabbo, vetanaÑ datvÈpi jaggÈpetuÑ vaÔÔati.
Ye pana vetanaÑ labhitvÈ ÈrÈmeyeva gehaÑ katvÈ vasantÈ rakkhanti, te ce
ÈgatÈnaÑ bhikkh|naÑ nÈÄikeraÑ vÈ tÈlapakkaÑ vÈ denti, yaÑ tesaÑ
saÑghena anuÒÒÈtaÑ hoti “divase divase ettakaÑ nÈma khÈdathÈ”ti,
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tadeva te dÈtuÑ labhanti, tato uttari tesaÑ dentÈnampi gahetuÑ na vaÔÔanti.
Yo pana ÈrÈmaÑ keÓiyÈ gahetvÈ saÑghassa catupaccayatthÈya
kappiyabhaÓÉameva deti, ayaÑ bahukampi dÈtuÑ labhati. Cetiyassa
padÊpatthÈya vÈ khaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓatthÈya vÈ dinna-ÈrÈmopi
jaggitabbo, vetanaÑ datvÈpi jaggÈpetabbo. VetanaÒca panettha
cetiyasantakampi saÑghasantakampi dÈtuÑ vaÔÔati. Etampi1 ÈrÈmaÑ
vetanena tattheva vasitvÈ rakkhantÈnaÒca keÓiyÈ gahetvÈ
kappiyabhaÓÉadÈyakÈnaÒca tatthajÈtakaphaladÈnaÑ vuttanayeneva
veditabbaÑ.
19. DhammikarakkhaÑ2 yÈcantena atÊtaÑ anÈgataÑ vÈ Èrabbha odissa
ÈcikkhituÑ na vaÔÔati. AtÊtaÒhi Èrabbha atthi odissa ÈcikkhanÈ, atthi anodissa
ÈcikkhanÈ, anÈgataÑ Èrabbhapi atthi odissa ÈcikkhanÈ, atthi anodissa
ÈcikkhanÈ. KathaÑ atÊtaÑ Èrabbha odissa ÈcikkhanÈ hoti? Bhikkh|naÑ
vihÈre gÈmadÈrakÈ vÈ dhuttÈdayo vÈ ye keci anÈcÈraÑ Ècaranti, rukkhaÑ vÈ
chindanti, phalÈphalaÑ vÈ haranti, parikkhÈre vÈ acchindanti, bhikkhu
vohÈrike upasa~kamitvÈ “amhÈkaÑ vihÈre idaÑ nÈma katan”ti vadati.
“KenÈ”ti vutte “asukena ca asukena cÈ”ti Ècikkhati. EvaÑ atÊtaÑ Èrabbha
odissa ÈcikkhanÈ hoti, sÈ na vaÔÔati. TaÒce sutvÈ te vohÈrikÈ tesaÑ daÓÉaÑ
karonti, sabbaÑ bhikkhussa gÊvÈ hoti, “daÓÉaÑ gaÓhissantÊ”ti adhippÈyepi
sati gÊvÈyeva hoti. Sace pana “tassa daÓÉaÑ gaÓhathÈ”ti vadati,
paÒcamÈsakamatte gahite pÈrÈjikaÑ hoti. “KenÈ”ti vutte pana “asukenÈti
vattuÑ amhÈkaÑ na vaÔÔati, tumheyeva jÈnissatha. KevalaÒhi mayaÑ
rakkhaÑ yÈcÈma, taÑ no detha, avahaÔabhaÓÉaÒca ÈharÈpethÈ”ti vattabbaÑ.
EvaÑ anodissa ÈcikkhanÈ hoti, sÈ vaÔÔati. EvaÑ vutte sacepi te vohÈrikÈ
kÈrake gavesitvÈ tesaÑ daÓÉaÑ karonti, sabbasÈpateyyepi gahite bhikkhuno
neva gÊvÈ, na Èpatti. ParikkhÈraÑ harante disvÈ tesaÑ anatthakÈmatÈya
“coro coro”ti vattumpi na vaÔÔati. EvaÑ vuttepi hi yaÑ tesaÑ daÓÉaÑ
karonti, sabbaÑ bhikkhuno gÊvÈ hoti. Attano vacanakaraÑ pana “iminÈ me
parikkhÈro gahito, taÑ ÈharÈpehi, mÈ cassa daÓÉaÑ
______________________________________________________________
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karohÊ”ti vattuÑ vaÔÔati. DÈsadÈsÊvÈpi-Èdinampi atthÈya aÉÉaÑ karonti
ayaÑ akappiya-aÉÉo nÈma, na vaÔÔati.
KathaÑ anÈgataÑ Èrabbha odissa ÈcikkhanÈ hoti? Vuttanayeneva
parehi anÈcÈrÈdÊsu katesu bhikkhu vohÈrike evaÑ vadati “amhÈkaÑ vihÈre
idaÒcidaÒca karonti, rakkhaÑ no detha ÈyatiÑ akaraÓatthÈyÈ”ti. “Kena
evaÑ katan”ti vutte ca “asukena ca asukena cÈ”ti Ècikkhati. EvaÑ anÈgataÑ
Èrabbha odissa ÈcikkhanÈ hoti, sÈpi na vaÔÔati. TesaÒhi daÓÉe kate
purimanayeneva sabbaÑ bhikkhussa gÊvÈ, sesaÑ purimasadisameva. Sace
vohÈrikÈ “bhikkh|naÑ vihÈre evar|paÑ anÈcÈraÑ karontÈnaÑ imaÑ nÈma
daÓÉaÑ karomÈ”ti bheriÑ carÈpetvÈ ÈÓÈya atiÔÔhamÈne pariyesitvÈ daÓÉaÑ
karonti, bhikkhuno neva gÊvÈ, na Èpatti. VihÈrasÊmÈya rukkhÈdÊni
chindantÈnaÑ vÈsipharasu-ÈdÊni gahetvÈ pÈsÈÓehi koÔÔenti, na vaÔÔati. Sace
dhÈrÈ bhijjati, kÈrÈpetvÈ dÈtabbÈ. UpadhÈvitvÈ tesaÑ parikkhÈre gaÓhanti,
tampi na kÈtabbaÑ. LahuparivattaÒhi cittaÑ, theyyacetanÈya uppannÈya
m|lacchejjampi gaccheyya.
20. UccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ sa~kÈraÑ vÈ vighÈsaÑ vÈ tirokuÔÔe vÈ
tiropÈkÈre vÈ chaÉÉetuÑ vÈ chaÉÉÈpetuÑ vÈ na vaÔÔati. CattÈripi1 vatth|ni
ekapayogena chaÉÉentassa ekameva dukkaÔaÑ, pÈÔekkaÑ chaÉÉentassa
vatthugaÓanÈya dukkaÔÈni. ŒÓattiyampi eseva nayo. DantakaÔÔhachaÉÉanepi
dukkaÔameva. OloketvÈ vÈ avalaÒje2 vÈ uccÈrÈdÊni chaÉÉentassa anÈpatti.
Yampi manussÈnaÑ upabhogaparibhogaÑ ropimaÑ khettaÑ hotu
nÈÄikerÈdi-ÈrÈmo vÈ, tatthÈpi yattha katthaci ropimaharitaÔÔhÈne etÈni
vatth|ni chaÉÉetuÑ na vaÔÔati. ChaÉÉentassa purimanayeneva Èpattibhedo
veditabbo. Khette vÈ ÈrÈme vÈ nisÊditvÈ bhuÒjamÈno ucchu-ÈdÊni vÈ
khÈdamÈno gacchanto ucchiÔÔhodakacalakÈdÊni haritaÔÔhÈne chaÉÉeti,
antamaso udakaÑ pivitvÈ matthakacchinnanÈÄikerampi chaÉÉeti, dukkaÔaÑ.
KasitaÔÔhÈne nikkhittabÊje a~kure uÔÔhitepi avuÔÔhitepi dukkaÔameva.
AnikkhittabÊjesu pana khettakoÓÈdÊsu asaÒjÈtaropimesu khettamariyÈdÈdÊsu
vÈ chaÉÉetuÑ vaÔÔati, manussÈnaÑ kacavarachaÉÉanaÔÔhÈnepi vaÔÔati.
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manussesu sassaÑ uddharitvÈ gatesu chaÉÉitakhettaÑ nÈma hoti, tattha
vaÔÔati. Yattha pana “lÈyitampi pubbaÓÓÈdi puna uÔÔhahissatÊ”ti rakkhanti,
tattha na vaÔÔati.
21. “Na bhikkhave nahÈyamÈnena bhikkhunÈ rukkhe kÈyo
ugghaÑsetabbo, yo ugghaÑseyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato
nahÈyantena2 rukkhe vÈ nahÈnatitthe nikhanitvÈ Ôhapitatthambhe vÈ
iÔÔhakasilÈdÈrukuÔÔÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ kuÔÔe vÈ kÈyo na ghaÑsetabbo.
“Na bhikkhave aÔÔÈne nahÈyitabbaÑ, yo nahÈyeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 vacanato aÔÔÈnepi nahÈyituÑ na vaÔÔati. AÔÔÈnaÑ nÈma
rukkhaÑ phalakaÑ viya tacchetvÈ aÔÔhapadÈkÈrena rÈjiyo chinditvÈ
nahÈnatitthe nikhananti, tattha cuÓÓÈni ÈkiritvÈ manussÈ kÈyaÑ ghaÑsanti.
“Na bhikkhave gandhabbahatthakena nahÈyitabbaÑ, yo nahÈyeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 vacanato nahÈnatitthe Ôhapitena dÈrumayahatthena
cuÓÓÈni gahetvÈ manussÈ sarÊraÑ ghaÑsanti, tena nahÈyituÑ na vaÔÔati.
“Na bhikkhave kuruvindakasuttiyÈ nahÈyitabbaÑ, yo nahÈyeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 vacanato kuruvindakasuttiyÈpi nahÈyituÑ na vaÔÔati.
Kuruvindakasutti nÈma kuruvindakapÈsÈÓacuÓÓÈni lÈkhÈya bandhitvÈ
kataguÄikakalÈpako vuccati, yaÑ ubhosu antesu gahetvÈ sarÊraÑ ghaÑsanti.
“Na bhikkhave viggayha parikammaÑ kÈrÈpetabbaÑ, yo kÈrÈpeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 vacanato aÒÒamaÒÒaÑ sarÊrena ghaÑsituÑ na vaÔÔati.
“Na bhikkhave mallakena nahÈyitabbaÑ, yo nahÈyeyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa akatamallakan”ti4 vacanato
makaradaÓÉake chinditvÈ mallakam|lasaÓÔhÈnena kataÑ “mallakan”ti
vuccati, idaÑ gilÈnassapi na vaÔÔati. AkatamallakaÑ nÈma dante acchinditvÈ
kataÑ, idaÑ agilÈnassa na vaÔÔati, iÔÔhakakhaÓÉaÑ pana kapÈlakhaÓÉaÑ vÈ
vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave ukkÈsikaÑ puthupÈÓikan”ti4 vacanato
ukkÈsikaÑ puthupÈÓikaÒca vaÔÔati. UkkÈsikaÑ nÈma vatthavaÔÔi, tasmÈ
______________________________________________________________
1. Vi 4. 239 piÔÔhe.
3. Vi 4. 240 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 4. 44 piÔÔhÈdÊsu.
4. Vi 4. 241 piÔÔhe.

436

VinayapiÔaka

nahÈyantassa yassa kassaci nahÈnasÈÔakavaÔÔiyÈ piÔÔhiÑ ghaÑsituÑ vaÔÔati.
PuthupÈÓikanti hatthaparikammaÑ vuccati, tasmÈ sabbesaÑ hatthena
piÔÔhiparikammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
IdaÑ panettha nahÈnavattaÑ–udakatitthaÑ gantvÈ yattha vÈ tattha vÈ
cÊvaraÑ nikkhipitvÈ vegena Ôhitakeneva na otaritabbaÑ, sabbadisÈ pana
oloketvÈ vivittabhÈvaÑ ÒatvÈ khÈÓugumbalatÈdÊni vavatthapetvÈ tikkhattuÑ
ukkÈsitvÈ avakujja Ôhitena uttarÈsa~gacÊvaraÑ apanetvÈ pasÈretabbaÑ,
kÈyabandhanaÑ mocetvÈ cÊvarapiÔÔheyeva ÔhapetabbaÑ. Sace udakasÈÔikÈ
natthi, udakante ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ nivÈsanaÑ mocetvÈ sace ninnaÔÔhÈnaÑ
atthi, Ètape pasÈretabbaÑ. No ce atthi, saÑharitvÈ ÔhapetabbaÑ. Otarantena
saÓikaÑ nÈbhippamÈÓamattaÑ otaritvÈ vÊciÑ anuÔÔhapentena saddaÑ
akarontena nivattitvÈ ÈgatadisÈbhimukhena nimujjitabbaÑ, evaÑ cÊvaraÑ
rakkhitaÑ hoti. Ummujjantenapi saddaÑ akarontena saÓikaÑ ummujjitvÈ
nahÈnapariyosÈne udakante ukkuÔikena nisÊditvÈ nivÈsanaÑ parikkhipitvÈ
uÔÔhÈya suparimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ cÊvaraÑ
pÈrupitvÈva ÔhÈtabbaÑ.
22. “Na bhikkhave vallikÈ dhÈretabbÈ. Na pÈma~go dhÈretabbo. Na
kaÓÔhasuttakaÑ dhÈretabbaÑ. Na kaÔisuttakaÑ dhÈretabbaÑ. Na ovaÔÔikaÑ
dhÈretabbaÑ. Na kÈy|raÑ dhÈretabbaÑ. Na hatthÈbharaÓaÑ dhÈretabbaÑ.
Na a~gulimuddikÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato
kaÓÓapiÄandhanÈdi yaÑ kiÒci ÈbharaÓaÑ na vaÔÔati. Tattha2 vallikÈti
kaÓÓato nikkhantamuttolambakÈdÊnaÑ etaÑ adhivacanaÑ. Na kevalaÒca
vallikÈ eva, yaÑ kiÒci kaÓÓapiÄandhanaÑ antamaso tÈlapaÓÓampi na vaÔÔati.
PÈma~ganti yaÑ kiÒci palambakasuttaÑ. KaÓÔhasuttakanti yaÑ kiÒci
gÊv|pagaÑ ÈbharaÓaÑ. KaÔisuttakanti yaÑ kiÒci kaÔipiÄandhanaÑ, antamaso
suttatantumattampi. OvaÔÔikanti valayaÑ. KÈy|rÈdÊni pÈkaÔÈneva.
23. “Na bhikkhave dÊghÈ kesÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave dvemÈsikaÑ vÈ duva~gulaÑ vÈ”ti1
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vacanato sace kesÈ antodvemÈse dva~gulaÑ pÈpuÓanti, antodvemÈseyeva
chinditabbÈ, dva~gulehi atikkÈmetuÑ na vaÔÔati. Sacepi na dÊghÈ, dvemÈsato
ekadivasampi atikkÈmetuÑ na labhatiyeva. UbhayathÈpi
ukkaÔÔhaparicchedova vutto, tato oraÑ pana na vaÔÔanabhÈvo nÈma natthi.
“Na bhikkhave kattarikÈya kesÈ chedÈpetabbÈ, yo chedÈpeyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈbÈdhapaccayÈ kattarikÈya kese
chedÈpetun”ti1 vacanato ÈbÈdhaÑ vinÈ kattarikÈya kese chedÈpetuÑ na
vaÔÔati.
“Na bhikkhave kocchena kesÈ osaÓÔhetabbÈ2. Na phaÓakena kesÈ
osaÓÔhetabbÈ. Na hatthaphaÓakena kesÈ osaÓÔhetabbÈ. Na sitthatelakena
kesÈ osaÓÔhetabbÈ. Na udakatelakena kesÈ osaÓÔhetabbÈ, yo osaÓÔheyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 vacanato maÓÉanatthÈya kocchÈdÊhi kesÈ na
osaÓÔhetabbÈ, uddhalomena pana anulomanipÈtanatthaÑ hatthaÑ temetvÈ
sÊsaÑ puÒchitabbaÑ, uÓhÈbhitattarajasirÈnampi allahatthena puÒchituÑ
vaÔÔati.
24. “Na bhikkhave ÈdÈse vÈ udakapatte vÈ mukhanimittaÑ
oloketabbaÑ, yo olokeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave
ÈbÈdhapaccayÈ ÈdÈse vÈ udakapatte vÈ mukhanimittaÑ oloketun”ti3
vacanato ÈbÈdhaÑ vinÈ ÈdÈse vÈ udakapatte vÈ mukhaÑ na oloketabbaÑ.
Ettha ca kaÑsapattÈdÊnipi yesu mukhanimittaÑ paÒÒÈyati, sabbÈni
ÈdÈsasa~khameva gacchanti, kaÒjiyÈdÊnipi ca udakapattasa~khameva. TasmÈ
yattha katthaci olokentassa dukkaÔaÑ. ŒbÈdhapaccayÈ pana “saÒchavi nu
kho me vaÓo, udÈhu na tÈvÈ”ti jÈnanatthaÑ vaÔÔati, “jiÓÓo nu khomhi, no”ti
evaÑ Èyusa~khÈraÑ olokanatthampi vaÔÔatÊti vuttaÑ.
“Na bhikkhave mukhaÑ ÈlimpitabbaÑ. Na mukhaÑ ummadditabbaÑ.
Na mukhaÑ cuÓÓetabbaÑ. Na manosilikÈya mukhaÑ laÒchetabbaÑ. Na
a~garÈgo kÈtabbo. Na mukharÈgo kÈtabbo. Na a~garÈgamukharÈgo kÈtabbo,
yo kareyya, Èpatti
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dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈbÈdhapaccayÈ mukhaÑ Èlimpitun”ti1
vacanato ÈbÈdhaÑ vinÈ mukhavilimpanÈdi na kÈtabbaÑ.
25. “Na bhikkhave naccaÑ vÈ gÊtaÑ vÈ vÈditaÑ vÈ dassanÈya
gantabbaÑ, yo gaccheyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato naccÈdiÑ
dassanÈya na gantabbaÑ. Ettha3 ca naccanti naÔÈdayo vÈ naccantu soÓÉÈ vÈ
antamaso moras|vamakkaÔÈdayopi, sabbametaÑ naccameva, tasmÈ
antamaso moranaccampi dassanÈya gacchantassa dukkaÔaÑ. Sayampi
naccantassa vÈ naccÈpentassa vÈ dukkaÔameva. GÊtanti naÔÈdÊnaÑ vÈ gÊtaÑ
hotu ariyÈnaÑ parinibbÈnakÈle ratanattayaguÓ|pasaÒhitaÑ sÈdhukÊÄitagÊtaÑ
vÈ4 asaÒÒatabhikkh|naÑ dhammabhaÓakagÊtaÑ vÈ antamaso dantagÊtampi,
“yaÑ gÈyissÈmÈ”ti pubbabhÈge ok|jantÈ karonti, sabbametaÑ gÊtameva,
sayaÑ gÈyantassapi gÈyÈpentassapi dukkaÔameva.
“PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ Èyatakena gÊtassarena dhammaÑ
gÈyantassa. AttanÈpi tasmiÑ sare sÈrajjati, parepi tasmiÑ sare
sÈrajjanti, gahapatikÈpi ujjhÈyanti, sarakuttimpi nikÈmayamÈnassa
samÈdhissa bha~go hoti, pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati. Ime
kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ Èyatakena gÊtassarena dhammaÑ
gÈyantassa. Na bhikkhave Èyatakena gÊtassarena dhammo gÈyitabbo, yo
gÈyeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2–
Vacanato Èyatakena gÊtassarena dhammopi na gÈyitabbo.
Œyatako5 nÈma gÊtassaro taÑ taÑ vattaÑ bhinditvÈ akkharÈni vinÈsetvÈ
pavatto. Dhamme pana suttantavattaÑ nÈma atthi, jÈtakavattaÑ nÈma atthi,
gÈthÈvattaÑ nÈma atthi, taÑ vinÈsetvÈ atidÊghaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati,
caturassena vattena parimaÓÉalÈni padabyaÒjanÈni dassetabbÈni.
“AnujÈnÈmi bhikkhave sarabhaÒÒan”ti2 vacanato pana sarena dhammaÑ
bhaÓituÑ vaÔÔati. SarabhaÒÒe kira tara~gavattadhotakavattagalitavattÈdÊni6
dvattiÑsa vattÈni atthi, tesu yaÑ icchati, taÑ kÈtuÑ labhati. SabbesaÑ
padabyaÒjanaÑ avinÈsetvÈ
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vikÈraÑ akatvÈ samaÓasÈruppena caturassena nayena pavattanaÑyeva
lakkhaÓaÑ.
VÈditaÑ nÈma tantibaddhÈdivÈdanÊyabhaÓÉaÑ vÈditaÑ vÈ hotu
kuÔabherivÈditaÑ vÈ antamaso udakabherivÈditampi, sabbametaÑ na vaÔÔati.
YaÑ pana niÔÔhubhanto vÈ sÈsa~ke vÈ Ôhito accharikaÑ vÈ phoÔeti, pÈÓiÑ vÈ
paharati, tattha anÈpatti, sabbaÑ antarÈrÈme Ôhitassa passato anÈpatti,
passissÈmÊti vihÈrato vihÈraÑ gacchantassa Èpattiyeva. ŒsanasÈlÈyaÑ
nisinno passati, anÈpatti. PassissÈmÊti uÔÔhahitvÈ gacchato Èpatti, vÊthiyaÑ
ÔhatvÈ gÊvaÑ parivattetvÈ passatopi Èpattiyeva. SalÈkabhattÈdÊnaÑ vÈ
atthÈya aÒÒena vÈ kenaci karaÓÊyena gantvÈ gataÔÔhÈne passati vÈ suÓÈti vÈ,
anÈpatti. ŒpadÈsu tÈdisena upaddavena upadduto samajjaÔÔhÈnaÑ pavisati,
evaÑ pavisitvÈ passantassa suÓantassa vÈ anÈpatti. “Cetiyassa upahÈraÑ
detha upÈsakÈ”ti vattumpi, “tumhÈkaÑ cetiyassa upahÈraÑ karomÈ”ti vutte
sampaÔicchitumpi na labhati. “TumhÈkaÑ cetiyassa upaÔÔhÈnaÑ karomÈ”ti
vutte pana “upaÔÔhÈnakaraÓaÑ nÈma sundaran”ti vattuÑ vaÔÔati.
26. “Na bhikkhave attano a~gajÈtaÑ chetabbaÑ, yo chindeyya, Èpatti
thullaccayassÈ”ti1 vacanato a~gajÈtaÑ2 chindantassa thullaccayaÑ, aÒÒaÑ
pana kaÓÓanÈsÈ-a~gali-ÈdiÑ yaÑ kiÒci chindantassa tÈdisaÑ vÈ dukkhaÑ
uppÈdentassa dukkaÔaÑ. AhikÊÔadaÔÔhÈdÊsu pana aÒÒÈbÈdhapaccayÈ vÈ
lohitaÑ vÈ mocentassa chindantassa vÈ anÈpatti.
27. “Na bhikkhave gihÊnaÑ uttarimanussadhammaÑ iddhipÈÔihÈriyaÑ
dassetabbaÑ, yo dasseyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 vacanato gihÊnaÑ
vikubbaniddhiÑ dassetuÑ na vaÔÔati, adhiÔÔhÈniddhi pana appaÔikkhittÈ.
28. “Na bhikkhave sovaÓÓamayo patto dhÈretabbo. Na r|piyamayo. Na
maÓimayo. Na veÄuriyamayo. Na phalikamayo. Na kaÑsamayo. Na
kÈcamayo. Na tipumayo. Na sÊsamayo. Na tambalohamayo patto
dhÈretabbo, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti4 vacanato
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suvaÓÓamayÈdipatto na vaÔÔati. Sacepi gihÊ bhattagge suvaÓÓataÔÔikÈdÊsu
byaÒjanaÑ katvÈ upanÈmenti, Èmasitumpi na vaÔÔati.
PhalikamayakÈcamayakaÑsamayÈni pana taÔÔikÈdÊni bhÈjanÈni
puggalikaparibhogeneva na vaÔÔanti, SaÑghikaparibhogena vÈ gihivikaÔÈni
vÈ vaÔÔanti. Tambalohamayopi pattoyeva na vaÔÔati, thÈlakaÑ pana vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave dve patte ayopattaÑ mattikÈpattan”ti1 dveyeva ca
pattÈ anuÒÒÈtÈ.
“Na bhikkhave tumbakaÔÈhe piÓÉÈya caritabbaÑ, yo careyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti2 vacanato lÈbukaÔÈhaÑ pariharituÑ na vaÔÔati, taÑ labhitvÈ
pana tÈvakÈlikaÑ paribhuÒjituÑ vaÔÔati. GhaÔikaÔÈhepi eseva nayo.
“Na bhikkhave chavasÊsapatto dhÈretabbo, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti2 vacanato chavasÊsamayopi patto na vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave pattÈdhÈrakan”ti3 vacanato
bh|midÈrudaÓÉavallivettÈdÊhi4 kate bh|mi-ÈdhÈrake dÈrudaÓÉa-ÈdhÈrake ca
pattaÑ ÔhapetuÑ vaÔÔati. Ettha ca “bh|mi-ÈdhÈrake tayo daÓÉÈdhÈrake dve
patte upar|pari ÔhapetuÑ vaÔÔatÊ”ti KurundiyaÑ vuttaÑ. MahÈaÔÔhakathÈyaÑ pana vuttaÑ “bh|mi-ÈdhÈrake5 tiÓÓaÑ pattÈnaÑ anokÈso,
dve ÔhapetuÑ vaÔÔati. DÈru-ÈdhÈrakadaÓÉÈdhÈrakesupi susajjitesu eseva
nayo. BhamakoÔisadiso pana dÈru-ÈdhÈrako tÊhi daÓÉakehi baddho,
daÓÉÈdhÈrako ca ekassapi pattassa anokÈso, tattha ÔhapetvÈpi hatthena
gahetvÈva nisÊditabbaÑ, bh|miyaÑ pana nikkujjitvÈ ekameva
Ôhapetabban”ti.
“Na bhikkhave miÉÉhante patto nikkhipitabbo, yo nikkhipeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti vacanato ÈlindakamiÉÉhikÈdÊnaÑ ante ÔhapetuÑ na vaÔÔati.
Sace pana parivattetvÈ tattheva patiÔÔhÈti, evar|pÈya vitthiÓÓÈya miÉÉhikÈya
ÔhapetuÑ vaÔÔati.
“Na bhikkhave paribhaÓÉante patto nikkhipitabbo, yo nikkhipeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 vacanato bÈhirapasse katÈya tanukamiÉÉhikÈya antepi
eseva nayo. “AnujÈnÈmi bhikkhave coÄakan”ti3 vacanato
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coÄakaÑ pattharitvÈ tattha ÔhapetuÑ vaÔÔati. TasmiÑ pana asati kaÔasÈrake
vÈ taÔÔikÈya vÈ mattikÈya vÈ paribhaÓÉakatÈya bh|miyÈ yattha na dussati,
tathÈr|pÈya vÈlikÈya vÈ ÔhapetuÑ vaÔÔati. PaÑsurajÈdÊsu pana
kharabh|miyaÑ vÈ Ôhapentassa dukkaÔaÑ.
“Na bhikkhave patto laggetabbo, yo laggeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1
vacanato nÈgadantÈdÊsu yattha katthaci laggetuÑ na vaÔÔati, cÊvaravaÑsepi
bandhitvÈ ÔhapetuÑ na vaÔÔati.
“Na bhikkhave maÒce patto nikkhipitabbo, yo nikkhipeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato bhaÓÉakaÔÔhapanatthameva vÈ kataÑ hotu
nisÊdanasayanatthaÑ vÈ, yattha katthaci maÒce vÈ pÊÔhe vÈ Ôhapentassa
dukkaÔaÑ, aÒÒena pana bhaÓÉakena saddhiÑ bandhitvÈ ÔhapetuÑ, aÔaniyaÑ
bandhitvÈ olambituÑ vÈ vaÔÔati, bandhitvÈpi upari ÔhapetuÑ na vaÔÔatiyeva.
Sace pana maÒco vÈ pÊÔhaÑ vÈ ukkhipitvÈ cÊvaravaÑsÈdÊsu aÔÔakacchannena
ÔhapitaÑ hoti, tattha ÔhapetuÑ vaÔÔati. AÑsavaÔÔanakena aÑsak|Ôe laggetvÈ
a~ke ÔhapetuÑ vaÔÔati, chatte bhattap|ropi aÑsak|Ôe laggitapattopi ÔhapetuÑ
na vaÔÔati. BhaÓÉakena pana saddhiÑ bandhitvÈ aÔÔakaÑ katvÈ vÈ Ôhapite yo
koci ÔhapetuÑ vaÔÔati.
“Na bhikkhave pattahatthena kavÈÔaÑ paÓÈmetabbaÑ, yo paÓÈmeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato pattahatthena kavÈÔaÑ na paÓÈmetabbaÑ.
Ettha ca na kevalaÑ yassa patto hatthe, so eva pattahattho. Na kevalaÒca
kavÈÔameva paÓÈmetuÑ na labhati, apica kho pana hatthe vÈ piÔÔhipÈde vÈ
yattha yatthaci sarÊrÈvayave pattasmiÑ sati hatthena vÈ pÈdena vÈ sÊsena vÈ
yena kenaci sarÊrÈvayavena kavÈÔaÑ vÈ paÓÈmetuÑ ghaÔikaÑ vÈ
ukkhipituÑ s|ciÑ vÈ kuÒcikÈya avÈpurituÑ na labhati, aÑsak|Ôe pana
pattaÑ laggetvÈ yathÈsukhaÑ avÈpurituÑ labhati.
“Na bhikkhave calakÈni vÈ aÔÔhikÈni vÈ ucchiÔÔhodakaÑ vÈ pattena
nÊharitabbaÑ, yo nÊhareyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato calakÈdÊni
pattena nÊharituÑ na vaÔÔati. Ettha ca calakÈnÊti cabbetvÈ apaviddhÈmisÈni.
AÔÔhikÈnÊti macchamaÑsa-aÔÔhikÈni. UcchiÔÔhodakanti
mukhavikkhÈlitodakaÑ. Etesu yaÑ kiÒci pattena nÊharantassa dukkaÔaÑ.
PattaÑ paÔiggahaÑ katvÈ hatthaÑ
______________________________________________________________
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dhovitumpi na labhati. HatthadhotapÈdadhota-udakampi patte ÈkiritvÈ
nÊharituÑ na vaÔÔati, anucchiÔÔhaÑ suddhapattaÑ ucchiÔÔhahatthena
gaÓhituÑ na vaÔÔati, vÈmahatthena panettha udakaÑ ÈsiÒcitvÈ ekaÑ
udakagaÓÉusaÑ gahetvÈ ucchiÔÔhahatthena gaÓhituÑ vaÔÔati. EttÈvatÈpi hi so
ucchiÔÔhapatto hoti, hatthaÑ pana bahi-udakena vikkhÈletvÈ gahetuÑ vaÔÔati.
MacchamaÑsaphalÈphalÈdÊni ca khÈdanto yaÑ tattha aÔÔhiÑ vÈ calakaÑ vÈ
chaÉÉetukÈmo hoti, taÑ patte ÔhapetuÑ na labhati. YaÑ pana
paÔikhÈditukÈmo hoti, taÑ patte ÔhapetuÑ labhati. AÔÔhikakaÓÔakÈdÊni
tattheva katvÈ hatthena luÒcitvÈ khÈdituÑ vaÔÔati. Mukhato nÊhaÔaÑ pana
yaÑ kiÒci puna khÈditukÈmo patte ÔhapetuÑ na labhati,
si~giveranÈÄikerakhaÓÉÈdÊni ÉaÑsitvÈ puna ÔhapetuÑ labhati.
29. “Na ca bhikkhave sabbapaÑsuk|likena bhavitabbaÑ, yo bhaveyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato sabbapaÑsuk|likena na bhavitabbaÑ. Ettha
pana cÊvaraÒca maÒcapÊÔhaÒca paÑsuk|laÑ vaÔÔati, ajjhoharaÓÊyaÑ pana
dinnameva gahetabbaÑ.
30. “Na bhikkhave addhÈnamaggappaÔipannena bhikkhunÈ
parissÈvanaÑ yÈciyamÈnena na dÈtabbaÑ, yo na dadeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 vacanato aparissÈvanakassa4 yÈcamÈnassa parissÈvanaÑ
adÈtuÑ na vaÔÔati. Yo pana attano hatthe parissÈvane vijjamÈnepi yÈcati,
tassa na akÈmÈ dÈtabbaÑ.
“Na ca bhikkhave aparissÈvanakena bhikkhunÈ addhÈnamaggo
paÔipajjitabbo, yo paÔipajjeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 vacanato
aparissÈvanakena maggo na gantabbo. Sacepi na hoti parissÈvanaÑ vÈ
dhammakaraÓaÑ vÈ, sa~ghÈÔikaÓÓo adhiÔÔhÈtabbo “iminÈ parissÈvetvÈ
pivissÈmÊ”ti.
“AnujÈnÈmi bhikkhave daÓÉaparissÈvanan”ti5 vacanato
daÓÉaparissÈvanampi vaÔÔati. DaÓÉaparissÈvanaÑ nÈma yattha rajakÈnaÑ
khÈraparissÈvanaÑ viya cat|su pÈdesu baddhanisseÓikÈya sÈÔakaÑ
bandhitvÈ majjhe daÓÉake udakaÑ ÈsiÒcanti, taÑ ubhopi koÔÔhÈse p|retvÈ
parissÈvati.
______________________________________________________________
1. Na khÈditukÈmo (SÊ)
4. Vi-®Ôha 4. 50 piÔÔhe.
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“AnujÈnÈmi bhikkhave ottharakan”ti1 vacanato ottharakaÑ
parissÈvanampi vaÔÔati. OttharakaÑ nÈma yaÑ udake ottharitvÈ ghaÔakena
udakaÑ gaÓhanti, taÒhi cat|su daÓÉakesu vatthaÑ bandhitvÈ udake cattÈro
khÈÓuke nikhanitvÈ tesu bandhitvÈ sabbapariyante udakato mocetvÈ majjhe
ottharitvÈ ghaÔena udakaÑ gaÓhanti.
31. “Na bhikkhave naggena naggo abhivÈdetabbo, yo abhivÈdeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 Èdivacanato na naggena naggo abhivÈdetabbo, na
naggena abhivÈdetabbaÑ, na naggena naggo abhivÈdÈpetabbo, na naggena
abhivÈdÈpetabbaÑ, na naggena naggassa parikammaÑ kÈtabbaÑ, na
naggena naggassa dÈtabbaÑ, na naggena paÔiggahetabbaÑ, na naggena
khÈditabbaÑ, na naggena bhuÒjitabbaÑ, na naggena sÈyitabbaÑ, na naggena
pÈtabbaÑ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave tisso paÔicchÈdiyo jantÈgharapaÔicchÈdiÑ
udakapaÔicchÈdiÑ vatthapaÔicchÈdin”ti3 vacanato tisso paÔicchÈdiyo vaÔÔanti.
Ettha ca jantÈgharapaÔicchÈdi udakapaÔicchÈdi ca parikammaÑ karontasseva
vaÔÔati, sesesu abhivÈdanÈdÊsu na vaÔÔati. VatthapaÔicchÈdi pana
sabbakammesu vaÔÔati.
32. “Na bhikkhave pupphÈbhikiÓÓesu sayanesu sayitabbaÑ, yo sayeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti4 vacanato pupphehi santhatesu sayanesu na sayitabbaÑ,
gandhagandhaÑ pana gahetvÈ kavÈÔe paÒca~guliÑ dÈtuÑ vaÔÔati pupphaÑ
gahetvÈ vihÈre ekamantaÑ nikkhipituÑ.
33. “Na bhikkhave Èsittak|padhÈne bhuÒjitabbaÑ, yo bhuÒjeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti4 vacanato Èsittak|padhÈne ÔhapetvÈ na bhuÒjitabbaÑ.
Œsittak|padhÈnanti tambalohena vÈ rajatena vÈ katÈya peÄÈya etaÑ
adhivacanaÑ, paÔikkhittattÈ pana dÈrumayÈpi na vaÔÔati.
34. “AnujÈnÈmi bhikkhave maÄorikan”ti vacanato maÄorikÈya ÔhapetvÈ
bhuÒjituÑ vaÔÔati. MaÄorikÈti daÓÉÈdhÈrako vuccati. YaÔÔhiÈdhÈrakapaÓÓÈdhÈrakapacchikapÊÔhÈdÊnipi ettheva paviÔÔhÈni.
ŒdhÈrakasa~khepagamanato hi paÔÔhÈya chiddaÑ viddhampi aviddhampi
vaÔÔatiyeva.
______________________________________________________________
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35. “Na bhikkhave ekabhÈjane bhuÒjitabbaÑ, yo bhuÒjeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 Èdivacanato na ekabhÈjane bhuÒjitabbaÑ, na ekathÈlake
pÈtabbaÑ. Sace pana eko bhikkhu bhÈjanato phalaÑ vÈ p|paÑ vÈ gahetvÈ
gacchati, tasmiÑ apagate itarassa sesakaÑ bhuÒjituÑ vaÔÔati, itarassapi
tasmiÑ khÊÓe2 puna gahetuÑ vaÔÔati.
“Na bhikkhave ekamaÒce tuvaÔÔitabbaÑ, yo tuvaÔÔeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 Èdivacanato na ekamaÒce nipajjitabbaÑ, na ekattharaÓe
nipajjitabbaÑ. VavatthÈnaÑ pana dassetvÈ majjhe kÈsÈvaÑ vÈ
kattarayaÔÔhiÑ vÈ antamaso kÈyabandhanampi ÔhapetvÈ nipajjantÈnaÑ
anÈpatti. EkapÈvuraÓehi ekattharaÓapÈvuraÓehi ca na nipajjitabbaÑ. EkaÑ
attharaÓaÒceva pÈvuraÓaÒca etesanti ekattharaÓapÈvuraÓÈ. SaÑhÈrimÈnaÑ
pÈvÈrattharaÓakaÔasÈrakÈdÊnaÑ ekaÑ antaÑ attharitvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ
nipajjantÈnametaÑ adhivacanaÑ3.
36. “Na bhikkhave celappaÔikÈ akkamitabbÈ, yo akkameyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti4 vacanato na celasanthÈro akkamitabbo, “anujÈnÈmi
bhikkhave gihÊnaÑ ma~galatthÈya yÈciyamÈnena celappaÔikaÑ
akkamitun”ti5 vacanato pana kÈci itthÊ6 apagatagabbhÈ vÈ hoti garugabbhÈ
vÈ, evar|pesu ÔhÈnesu ma~galatthÈya yÈciyamÈnena akkamituÑ vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave dhotapÈdakaÑ akkamitun”ti5 vacanato
pÈdadhovanaÔÔhÈne dhotehi pÈdehi akkamanatthÈya atthatapaccattharaÓaÑ
akkamituÑ vaÔÔati.
37. “Na bhikkhave katakaÑ paribhuÒjitabbaÑ, yo paribhuÒjeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti5 vacanato katakaÑ na vaÔÔati. KatakaÑ nÈma
padumakaÓÓikÈkÈraÑ pÈdaghaÑsanatthaÑ kaÓÔake uÔÔhÈpetvÈ kataÑ. TaÑ
vaÔÔaÑ vÈ hotu caturassÈdibhedaÑ vÈ, bÈhulikÈnuyogattÈ paÔikkhittameva,
neva paÔiggahetuÑ, na paribhuÒjituÑ vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave tisso
pÈdaghaÑsaniyo sakkharaÑ kathalaÑ samuddapheÓakan”ti5 vacanato
sakkharÈdÊhi pÈdaghaÑsanaÑ vaÔÔati. SakkharÈti pÈsÈÓo vuccati,
pÈsÈÓapheÓakopi vaÔÔatiyeva.
______________________________________________________________
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38. “Na bhikkhave cÈmaribÊjanÊ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato cÈmarivÈlehi katabÊjanÊ na vaÔÔati. “AnujÈnÈmi
bhikkhave makasabÊjaniÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave Tisso bÊjaniyo vÈkamayaÑ
usÊramayaÑ morapiÒchamayaÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave vidh|panaÒca
tÈlavaÓÔaÒcÈ”ti1 vacanato makasabÊjanÊ-Èdi vaÔÔati. Tattha vidh|pananti
bÊjanÊ vuccati. TÈlavaÓÔaÑ pana tÈlapaÓÓehi vÈ kataÑ hotu
veÄudantavilÊvehi vÈ morapiÒchehi vÈ cammavikatÊhi vÈ, sabbaÑ vaÔÔati.
MakasabijanÊ dantamayavisÈÓamayadaÓÉakÈpi vaÔÔati. VÈkamayabÊjaniyÈ
ketakapÈrohakuntÈlapaÓÓÈdimayÈpi sa~gahitÈ.
39. “Na bhikkhave chattaÑ dhÈretabbaÑ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa chattan”ti1 vacanato agilÈnena
chattaÑ na dhÈretabbaÑ. Yassa pana kÈyaÉÈho vÈ pittakopo vÈ hoti cakkhu
vÈ dubbalaÑ, aÒÒo vÈ koci ÈbÈdho vinÈ chattena uppajjati, tassa gÈme vÈ
araÒÒe vÈ chattaÑ vaÔÔati. Vasse pana cÊvaraguttatthampi
vÈÄamigacorabhayesu attaguttatthampi vaÔÔati, ekapaÓÓacchattaÑ pana
sabbattheva vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave agilÈnenapi ÈrÈme ÈrÈm|pacÈre
chattaÑ dhÈretun”ti2 vacanato pana agilÈnassapi ÈrÈma-ÈrÈm|pacÈresu
chattaÑ dhÈretuÑ vaÔÔati.
40. “Na bhikkhave dÊghÈ nakhÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave maÑsappamÈÓena nakhaÑ chinditun”ti3
vacanato dÊghÈ nakhÈ chinditabbÈ. “Na bhikkhave vÊsatimaÔÔhaÑ
kÈrÈpetabbaÑ, yo kÈrÈpeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave
malamattaÑ apakaÉÉhitun”ti4 vacanato vÊsatipi nakhe likhitamaÔÔhe
kÈrÈpetuÑ na vaÔÔati, nakhato malamattaÑ apakaÉÉhituÑ vaÔÔati.
“Na bhikkhave sambÈdhe lomaÑ saÑharÈpetabbaÑ, yo saÑharÈpeyya,
Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈbÈdhapaccayÈ sambÈdhe lomaÑ
saÑharÈpetun”ti4 vacanato gaÓÉavaÓÈdi-ÈbÈdhaÑ vinÈ sambÈdhe lomaÑ
saÑharÈpetuÑ na vaÔtati. “Na bhikkhave dÊghaÑ nÈsikÈlomaÑ
dhÈretabbaÑ,
______________________________________________________________
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yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato saÓÉÈsena nÈsikÈlomaÑ
saÑharÈpetuÑ vaÔÔati. SakkharÈdÊhi nÈsikÈlomaÑ gÈhÈpanepi Èpatti natthi,
anurakkhaÓatthaÑ pana “anujÈnÈmi bhikkhave saÓÉÈsan”ti1 saÓÉÈso
anuÒÒÈto. “Na bhikkhave palitaÑ gÈhÈpetabbaÑ, yo gÈhÈpeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato palitaÑ gÈhÈpetuÑ na vaÔÔati. YaÑ pana
bhamukÈya vÈ nalÈÔe vÈ dÈÔhikÈya vÈ uggantvÈ bÊbhacchaÑ hutvÈ ÔhitaÑ,
tÈdisaÑ lomaÑ palitaÑ vÈ apalitaÑ vÈ gÈhÈpetuÑ vaÔÔati.
41. “Na bhikkhave akÈyabandhanena gÈmo pavisitabbo, yo paviseyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato akÈyabandhanena gÈmo na pavisitabbo,
abandhitvÈ nikkhamantena yattha sarati, tattha bandhitabbaÑ. “ŒsanasÈlÈya
bandhissÈmÊ”ti gantuÑ vaÔÔati, saritvÈ yÈva na bandhati, na tÈva piÓÉÈya
caritabbaÑ.
42. “Na bhikkhave gihinivatthaÑ nivÈsetabbaÑ, yo nivÈseyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 Èdivacanato hatthisoÓÉÈdivasena gihinivatthaÑ na
nivÈsetabbaÑ, setapaÔapÈrutÈdivasena na gihipÈrutaÑ pÈrupitabbaÑ,
mallakammakarÈdayo viya kacchaÑ bandhitvÈ na nivÈsetabbaÑ. EvaÑ
nivÈsetuÑ gilÈnassapi maggappaÔipannassapi na vaÔÔati. Yampi maggaÑ
gacchantÈ ekaÑ vÈ dve vÈ koÓe ukkhipitvÈ antaravÈsakassa upari lagganti,
anto vÈ ekaÑ kÈsÈvaÑ tathÈ nivÈsetvÈ bahi aparaÑ nivÈsenti, sabbaÑ na
vaÔÔati. GilÈno pana antokÈsÈvassa ovaÔÔikaÑ dassetvÈ aparaÑ upari
nivÈsetuÑ labhati, agilÈnena dve nivÈsentena saguÓaÑ katvÈ nivÈsetabbÈni.
43. “Na bhikkhave ubhatokÈjaÑ haritabbaÑ, yo hareyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 vacanato ubhatokÈjaÑ harituÑ na vaÔÔati. “AnujÈnÈmi
bhikkhave ekatokÈjaÑ antarÈkÈjaÑ sÊsabhÈraÑ khandhabhÈraÑ kaÔibhÈraÑ
olambakan”ti3 vacanato ekatokÈjÈdiÑ harituÑ vaÔÔati.
44. “Na bhikkhave dÊghaÑ dantakaÔÔhaÑ khÈditabbaÑ, yo khÈdeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti4 vacanato na dÊghaÑ dantakaÔÔhaÑ khÈditabbaÑ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave
______________________________________________________________
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aÔÔha~gulaparamaÑ dantakaÔÔhaÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave
catura~gulapacchimaÑ dantakaÔÔhan”ti1 vacanato manussÈnaÑ
pamÈÓa~gulena aÔÔha~gulaparamaÑ catura~gulapacchimaÒca dantakaÔÔhaÑ
khÈditabbaÑ.
45. “Na bhikkhave rukkho abhiruhitabbo, yo abhiruheyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave sati karaÓÊye porisaÑ rukkhaÑ
abhiruhituÑ ÈpadÈsu yÈvadatthan”ti1 vacanato na rukkhaÑ abhiruhitabbaÑ,
sukkhakaÔÔhagahaÓÈdikicce pana sati purisappamÈÓaÑ abhiruhituÑ vaÔÔati.
ŒpadÈs|ti vÈÄamigÈdayo vÈ disvÈ maggam|Äho vÈ disÈ oloketukÈmo hutvÈ
davaÉÈhaÑ vÈ udakoghaÑ vÈ ÈgacchantaÑ disvÈ ati-uccampi rukkhaÑ
ÈrohituÑ vaÔÔati.
46. “Na bhikkhave BuddhavacanaÑ chandaso ÈropetabbaÑ, yo
Èropeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave sakÈya niruttiyÈ
BuddhavacanaÑ pariyÈpuÓitun”ti2 vacanato vedaÑ viya BuddhavacanaÑ
SakkaÔabhÈsÈya vÈcanÈmaggaÑ ÈropetuÑ na vaÔÔati, sakÈya pana
MÈgadhikÈya niruttiyÈ pariyÈpuÓitabbaÑ.
47. “Na bhikkhave lokÈyataÑ pariyÈpuÓitabbaÑ, yo pariyÈpuÓeyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 Èdivacanato lokÈyatasa~khÈtaÑ “sabbaÑ ucchiÔÔhaÑ,
sabbaÑ anucchiÔÔhaÑ, seto kÈko, kÈÄo bako iminÈ ca iminÈ ca kÈraÓenÈ”ti
evamÈdiniratthakakÈraÓapaÔisaÑyuttaÑ titthiyasatthaÑ neva
pariyÈpuÓitabbaÑ, na parassa vÈcetabbaÑ. Na ca tiracchÈnavijjÈ
pariyÈpuÓitabbÈ, na parassa vÈcetabbÈ.
48. “Na bhikkhave khipite ‘jÊvÈ’ti vattabbo, yo vadeyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave gihÊnaÑ ‘jÊvatha bhante’ti vuccamÈnena
‘ciraÑ jÊvÈ’ti vattun”ti3 vacanato khipite “jÊvÈ”ti na vattabbaÑ, gihinÈ pana
“jÊvathÈ”ti vuccamÈnena “ciraÑ jÊvÈ”ti vattuÑ vaÔÔati.
49. “Na bhikkhave lasuÓaÑ khÈditabbaÑ, yo khÈdeyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave ÈbÈdhapaccayÈ lasuÓaÑ khÈditun”ti3
vacanato.
______________________________________________________________
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ÈbÈdhaÑ vinÈ lasuÓaÑ khÈdituÑ na vaÔÔati, s|pasampÈkÈdÊsu1 pakkhittaÑ
pana vaÔÔati. TaÒhi paccamÈnesu muggas|pÈdÊsu vÈ macchamaÑsavikatiyÈ
vÈ tele vÈ badarasÈÄavÈdÊsu vÈ ambilasÈkÈdÊsu vÈ uttaribha~gesu vÈ yattha
katthaci antamaso yÈgubhattepi pakkhittaÑ vaÔÔati.
50. “Na bhikkhave adhotehi pÈdehi senÈsanaÑ akkamitabbaÑ, yo
akkameyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato adhotehi pÈdehi
maÒcapÊÔhÈdisenÈsanaÑ parikammakatÈ vÈ bh|mi na akkamitabbÈ. “Na
bhikkhave allehi pÈdehi senÈsanaÑ akkamitabbaÑ, yo akkameyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti2 vacanato yehi3 akkantaÔthÈne udakaÑ paÒÒÈyati, evar|pehi
allapÈdehi paribhaÓÉakatÈ bh|mi vÈ senÈsanaÑ vÈ na akkamitabbaÑ. Sace
pana udakasinehamattameva paÒÒÈyati, na udakaÑ, vaÔÔati. PÈdapuÒchaniÑ
pana allapÈdehipi akkamituÑ vaÔÔatiyeva. “Na bhikkhave sa-upÈhanena
senÈsanaÑ akkamitabbaÑ, yo akkameyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti4 vacanato
dhotapÈdehi akkamitabbaÔÔhÈnaÑ sa-upÈhanena akkamituÑ na vaÔÔati.
“Na bhikkhave parikammakatÈya bh|miyÈ niÔÔhubhitabbaÑ, yo
niÔÔhubheyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti4 vacanato parikammakatÈya bh|miyÈ na
niÔÔhubhitabbaÑ. “AnujÈnÈmi bhikkhave kheÄamallakan”ti4 evaÑ anuÒÒÈte
kheÄamallake niÔÔhubhitabbaÑ. “AnujÈnÈmi bhikkhave coÄakena
paliveÔhetun”ti4 vacanato sudhÈbh|miyÈ vÈ paribhaÓÉabh|miyÈ vÈ
maÒcapÊÔhaÑ nikkhipantena sace taÔÔikÈ vÈ kaÔasÈrako vÈ natthi, coÄakena
maÒcapÊÔhÈnaÑ pÈdÈ veÔhetabbÈ, tasmiÑ asati paÓÓampi attharituÑ vaÔÔati,
kiÒci anattharitvÈ Ôhapentassa pana dukkaÔaÑ. Yadi pana tattha nevÈsikÈ
anatthatÈya bh|miyÈpi Ôhapenti, adhotapÈdehipi vaÄaÒjenti, tatheva
vaÄaÒjetuÑ vaÔÔati.
“Na bhikkhave parikammakatÈ bhitti apassetabbÈ, yo apasseyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti4 vacanato parikammakatÈ bhitti setabhitti vÈ hotu
cittakammakatÈ vÈ, na apassetabbÈ. Na kevalaÒca bhittimeva, dvÈrampi
vÈtapÈnampi apassenaphalakampi pÈsÈÓatthambhampi rukkhatthambhampi
cÊvarena vÈ yena kenaci appaÔicchÈdetvÈ apassituÑ na labhati. “AnujÈnÈmi
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bhikkhave paccattharitvÈ nipajjitun”ti1 vacanato pana dhotapÈdehi
akkamitabbaÑ, paribhaÓÉakataÑ bh|miÑ vÈ bh|mattharaÓaÑ senÈsanaÑ vÈ
saÑghikamaÒcapÊÔhaÑ vÈ attano santakena paccattharaÓena paccattharitvÈva
nipajjitabbaÑ. Sace niddÈyatopi paccattharaÓe sa~kuÔite2 koci sarÊrÈvayavo
maÒcaÑ vÈ pÊÔhaÑ vÈ phusati, Èpattiyeva, lomesu pana phusantesu
lomagaÓanÈya Èpattiyo. ParibhogasÊsena apassayantassapi eseva nayo.
HatthatalapÈdatalehi pana phusituÑ akkamituÑ vÈ vaÔÔati, maÒcaÑ vÈ
pÊÔhaÑ vÈ harantassa kÈye paÔihaÒÒati, anÈpatti.
51. “Dasayime bhikkhave avandiyÈ. Pure-upasampannena
pacchupasampanno avandiyo, anupasampanno avandiyo, nÈnÈsaÑvÈsako
vuÉÉhataro adhammavÈdÊ avandiyo, mÈtugÈmo avandiyo, paÓÉako
avandiyo, pÈrivÈsiko avandiyo, m|lÈyapaÔikassanÈraho avandiyo,
mÈnattÈraho avandiyo, mÈnattacÈriko avandiyo, abbhÈnÈraho avandiyo”ti3
vacanato ime dasa avandiyÈti veditabbÈ.
“Pacchupasampannena pure-upasampanno vandiyo, nÈnÈsaÑvÈsako
vuÉÉhataro dhammavÈdÊ vandiyo, TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho
vandiyo”ti3–vacanato ime tayo vanditabbÈ.
52. “AnujÈnÈmi bhikkhave tÊÓi t|lÈni rukkhat|laÑ latÈt|laÑ
poÔakÊt|lan”ti4 vacanato imÈni tÊÓi t|lÈni kappiyÈni. Tattha5 rukkhat|lanti
simbalirukkhÈdÊnaÑ yesaÑ kesaÒci rukkhÈnaÑ t|laÑ. LatÈt|lanti
khÊravalli-ÈdÊnaÑ yÈsaÑ kÈsaÒci vallÊnaÑ t|laÑ. PoÔakÊt|lanti
poÔakÊtiÓÈdÊnaÑ yesaÑ kesaÒci tiÓajÈtikÈnaÑ antamaso ucchunaÄÈdÊnampi
t|laÑ. Etehi tÊhi sabbabh|tagÈmÈ sa~gahitÈ honti. RukkhavallitiÓajÈtiyo hi
muÒcitvÈ aÒÒo bh|tagÈmo nÈma natthi, tasmÈ yassa kassaci bh|tagÈmassa
t|laÑ bimbohane vaÔÔati. BhisiÑ pana pÈpuÓitvÈ sabbametaÑ
akappiyat|lanti vuccati. Na kevalaÒca bimbohane etaÑ t|lameva,
haÑsamorÈdÊnaÑ sabbasakuÓÈnaÑ sÊhÈdÊnaÑ sabbacatuppadÈnaÒca
lomampi vaÔÔati, piya~gupupphabakulapupphÈdÊnaÑ pana yaÑ kiÒci
pupphaÑ na vaÔÔati. TamÈlapattaÑ
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suddhameva na vaÔÔati, missakaÑ pana vaÔÔati, bhisÊnaÑ anuÒÒÈtaÑ
paÒcavidhaÑ uÓÓÈdit|lampi vaÔÔati.
53. “AnujÈnÈmi bhikkhave paÒca bhisiyo uÓÓabhisiÑ coÄabhisiÑ
vÈkabhisiÑ tiÓabhisiÑ paÓÓabhisin”ti1 vacanato paÒcahi uÓÓÈdÊhi p|ritÈ
paÒca bhisiyo anuÒÒÈtÈ. T|lagaÓanÈya hi etÈsaÑ gaÓanÈ vuttÈ. Tattha
uÓÓaggahaÓena na kevalaÑ eÄakalomameva gahitaÑ, ÔhapetvÈ pana
manussalomaÑ yaÑ kiÒci kappiyÈkappiyamaÑsajÈtÊnaÑ
pakkhicatuppadÈnaÑ lomaÑ sabbaÑ idha uÓÓaggahaÓeneva gahitaÑ. TasmÈ
channaÑ cÊvarÈnaÑ channaÑ anulomacÊvarÈnaÒca aÒÒatarena bhisicchaviÑ
katvÈ taÑ sabbaÑ pakkhipitvÈ bhisiÑ kÈtuÑ vaÔÔati. EÄakalomÈni pana
apakkhipitvÈ kambalameva catugguÓaÑ paÒcaguÓaÑ vÈ pakkhipitvÈ katÈpi
uÓÓabhisisa~khameva gacchati.
CoÄabhisi-ÈdÊsu yaÑ kiÒci navacoÄaÑ vÈ purÈÓacoÄaÑ vÈ saÑharitvÈ
anto pakkhipitvÈ vÈ katÈ coÄabhisi. YaÑ kiÒci vÈkaÑ pakkhipitvÈ katÈ
vÈkabhisi. YaÑ kiÒci tiÓaÑ pakkhipitvÈ katÈ tiÓabhisi. AÒÒatra
suddhatamÈlapattÈ yaÑ kiÒci paÓÓaÑ pakkhipitvÈ katÈ paÓÓabhisÊti
veditabbÈ. TamÈlapattaÑ pana aÒÒena missameva vaÔÔati. SuddhaÑ na
vaÔÔati. YaÑ panetaÑ uÓÓÈdipaÒcavidhaÑ t|laÑ bhisiyaÑ vaÔÔati, taÑ
mas|rakepi vaÔÔatÊti KurundiyaÑ vuttaÑ. Etena mas|rakaÑ paribhuÒjituÑ
vaÔÔatÊti siddhaÑ hoti. BhisiyÈ pamÈÓaniyamo natthi, maÒcabhisi pÊÔhabhisi
bh|mattharaÓabhisi ca~kamanabhisi pÈdapuÒchanabhisÊti etÈsaÑ anur|pato
sallakkhetvÈ attano rucivasena pamÈÓaÑ kÈtabbaÑ. BimbohanaÑ pana
pamÈÓayuttameva vaÔÔati.
54. “Na bhikkhave aÉÉhakÈyikÈni bimbohanÈni dhÈretabbÈni, yo
dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 yesu kaÔito paÔÔhÈya yÈva sÊsaÑ upadahanti,
tÈdisÈni upaÉÉhakÈyappamÈÓÈni bimbohanÈni paÔikkhipitvÈ “anujÈnÈmi
bhikkhave sÊsappamÈÓaÑ bimbohanan”ti2 sÊsappamÈÓaÑ anuÒÒÈtaÑ.
SÊsappamÈÓaÑ nÈma yassa vitthÈrato tÊsu kaÓÓesu dvinnaÑ kaÓÓÈnaÑ
antaraÑ miniyamÈnaÑ vidatthi ceva catura~gulaÒca hoti, majjhaÔÔhÈnaÑ
muÔÔhiratanaÑ hoti. “DÊghato pana diyaÉÉharatanaÑ vÈ dviratanaÑ vÈ”ti
KurundiyaÑ vuttaÑ. AyaÑ sÊsappamÈÓassa ukkaÔÔhaparicchedo, ito uddhaÑ
na vaÔÔati, heÔÔhÈ
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vaÔÔati. AgilÈnassa sÊs|padhÈnaÒca pÈd|padhÈnaÒcÈti dvayameva vaÔÔati,
gilÈnassa bimbohanÈni santharitvÈ upari paccattharaÓaÑ datvÈ nipajjitumpi
vaÔÔati. “YÈni pana bhisÊnaÑ anuÒÒÈtÈni paÒca kappiyat|lÈni, tehi
bimbohanaÑ mahantampi vaÔÔatÊ”ti Phussadevatthero Èha. Vinayadharaupatissatthero pana “bimbohanaÑ karissÈmÊti kappiyat|laÑ vÈ
akappiyat|laÑ vÈ pakkhipitvÈ karontassa pamÈÓameva vaÔÔatÊ”ti Èha.
55. “AnujÈnÈmi bhikkhave Èsandikan”ti1 vacanato
caturassapÊÔhasa~khÈto Èsandiko vaÔÔati, so ca “anujÈnÈmi bhikkhave
uccakampi Èsandikan”ti1 vacanato aÔÔha~gulato uccapÈdakopi vaÔÔati.
EkatobhÈgena dÊghapÊÔhameva hi aÔÔha~gulato uccapÈdakaÑ na vaÔÔati,
tasmÈ caturassapÊÔhaÑ pamÈÓÈtikkantampi vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave
satta~gan”ti1 vacanato tÊsu disÈsu apassayaÑ katvÈ katamaÒcopi vaÔÔati.
AnujÈnÈmi bhikkhave uccakampi satta~gan”ti1 vacanato ayampi
pamÈÓÈtikkanto ca vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave bhaddapÊÔhan”ti1 ÈdinÈ
PÈÄiyaÑ anuÒÒÈtaÑ vettamayapÊÔhaÑ pilotikÈbaddhapÊÔhaÑ2 dÈrupaÔÔikÈya
upari pÈde ÔhapetvÈ bhojanaphalakaÑ viya kataÑ eÄakapÈdapÊÔhaÑ
ÈmalakÈkÈrena yojitaÑ bahupÈdakaÑ ÈmaÓÉakavaÔÔikapÊÔhaÑ palÈlapÊÔhaÑ
phalakapÊÔhaÒca PÈÄiyaÑ anÈgataÒca aÒÒampi yaÑ kiÒci dÈrumayapÊÔhaÑ
vaÔÔati.
“Na bhikkhave ucce maÒce sayitabbaÑ, yo sayeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1 vacanato pamaÓÈtikkante maÒce sayantassa dukkaÔaÑ, taÑ
pana karontassa kÈrÈpentassa ca chedanakaÑ pÈcittiyaÑ. AÒÒena kataÑ
paÔilabhitvÈ paribhuÒjantena chinditvÈ paribhuÒjitabbaÑ. Sace na
chinditukÈmo hoti, bh|miyaÑ nikhanitvÈ pamÈÓaÑ upari dasseti, uttÈnakaÑ
vÈ katvÈ paribhuÒjati, ukkhipitvÈ tulÈsa~ghÈÔe ÔhapetvÈ aÔÔaÑ katvÈ3
paribhuÒjati, vaÔÔati. “Na bhikkhave uccÈ maÒcapaÔipÈdakÈ dhÈretabbÈ, yo
dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave aÔÔha~gulaparamaÑ
maÒcapaÔipÈdakan”ti4 vacanato manussÈnaÑ pamÈÓa~gulena
aÔÔha~gulaparamova maÒcapaÔipÈdako vaÔÔati, tato uddhaÑ na vaÔÔati.
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56. “Na bhikkhave uccÈsayanamahÈsayanÈni dhÈretabbÈni,
seyyathidaÑ, Èsandi palla~ko gonako cittako paÔikÈ paÔalikÈ t|likÈ vikatikÈ
uddalomi ekantalomi kaÔÔissaÑ koseyyaÑ kuttakaÑ hatthattharaÑ
assattharaÑ rathattharaÑ ajinapaveÓÊ kadalimigapavarapaccattharaÓaÑ sauttaracchadaÑ ubhatolohitak|padhÈnaÑ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1
vacanato uccÈsayanamahÈsayanÈni na vaÔÔanti. Tattha2 uccÈsayanaÑ nÈma
pamÈÓÈtikkantaÑ maÒcaÑ. MahÈsayanaÑ nÈma akappiyattharaÓaÑ.
Œsandi-ÈdÊsu ÈsandÊti pamÈÓÈtikkantÈsanaÑ. Palla~koti pÈdesu vÈÄar|pÈni
ÔhapetvÈ kato. Gonakoti dÊghalomako mahÈkojavo. Catura~gulÈdhikÈni kira
tassa lomÈni. Cittakoti ratanacitra-uÓÓÈmayattharako3. PaÔikÈti uÓÓÈmayo
setattharako. PaÔalikÈti ghanapupphako uÓÓÈmayalomattharako, yo
“ÈmalakapaÔo”tipi vuccati. T|likÈti pakatit|likÈyeva. VitatikÈti
sÊhabyagghÈdir|pavicitro uÓÓÈmayattharako. UddalomÊti ekato
uggatalomaÑ uÓÓÈmayattharaÓaÑ. EkantalomÊti ubhato uggatalomaÑ
uÓÓÈmayattharaÓaÑ. KaÔÔissanti ratanaparisibbitaÑ koseyyakaÔÔissamayaÑ
paccattharaÓaÑ. Koseyyanti ratanaparisibbitaÑ kosiyasuttamayaÑ
paccattharaÓaÑ, suddhakoseyyaÑ pana vaÔÔati.
Kuttakanti soÄasannaÑ nÈÔakitthÊnaÑ ÔhatvÈ naccanayoggaÑ
uÓÓÈmayattharaÓaÑ. Hatthatthara-assattharÈ hatthi-assapiÔÔhÊsu attharaÓakaattharaÓÈ eva. Rathattharepi eseva nayo. AjinapaveÓÊti ajinacammehi
paÒcappamÈÓena sibbitvÈ katÈ paveÓÊ. KadalimigapavarapaccattharaÓanti
kadalimigacammaÑ nÈma atthi, tena kataÑ pavarapaccattharaÓanti attho.
TaÑ kira setavatthassa upari kadalimigacammaÑ pattharitvÈ sibbitvÈ
karonti. Sa-uttaracchadanti saha uttaracchadena, uparibaddhena
rattavitÈnena saddhinti attho. SetavitÈnampi heÔÔhÈ akappiyapaccattharaÓe
sati na vaÔÔati, asati pana vaÔÔati. Ubhatolohitak|padhÈnanti sÊs|padhÈnaÒca
pÈd|padhÈnaÒcÈti maÒcassa ubhatolohitak|padhÈnaÑ, etaÑ na kappati.
YaÑ pana ekameva upadhÈnaÑ ubhosu passesu rattaÑ vÈ hotu
padumavaÓÓaÑ vÈ vicitraÑ vÈ, sace pamÈÓayuttaÑ, vaÔÔati, mahÈupadhÈnaÑ pana paÔikkhittaÑ. GonakÈdÊni4 saÑghikavihÈre
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vÈ puggalikavihÈre vÈ maÒcapÊÔhakesu attharitvÈ paribhuÒjituÑ na vaÔÔanti,
dhammÈsane pana gihivikatanÊhÈrena labbhanti, tatrÈpi nipajjituÑ na vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave ÔhapetvÈ tÊÓi ÈsandiÑ palla~kaÑ t|likaÑ
gihivikataÑ abhinisÊdituÑ, na tveva abhinipajjitun”ti1–vacanato
ÈsandÈdittayaÑ ÔhapetvÈ avasesesu gonakÈdÊsu gihivikatesu dhammÈsane vÈ
bhattagge vÈ antaraghare vÈ nisÊdituÑ vaÔÔati, nipajjituÑ na vaÔÔati.
T|lonaddhaÑ pana maÒcapÊÔhaÑ bhattagge antaraghareyeva nisÊdituÑ
vaÔÔati, tatthÈpi nipajjituÑ vaÔÔati. T|lonaddhaÑ pana maÒcapÊÔhaÑ
kÈrÈpentassapi uddÈlanakaÑ pÈcittiyaÑ.
“AnujÈnÈmi bhikkhave onaddhamaÒcaÑ onaddhapÊÔhan”ti2 vacanato
pana cammÈdÊhi onaddhaÑ maÒcapÊÔhaÑ vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave
pÈvÈraÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave koseyyapÈvÈraÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave
kojavaÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave kambalan”ti3–vacanato pÈvÈrÈdÊnaÑ
saÑghikÈni vÈ hontu puggalikÈni vÈ, yathÈsukhaÑ vihÈre vÈ antaraghare vÈ
yattha katthaci paribhuÒjituÑ vaÔÔanti. KojavaÑ panettha pakatikojavameva
vaÔÔati, mahÈpÊÔÔhiyakojavaÑ na vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave sabbaÑ pÈsÈdaparibhogan”ti4 vacanato
suvaÓÓarajatÈdivicitrÈni5 kavÈÔÈni maÒcapÊÔhÈni tÈlavaÓÔÈni
suvaÓÓarajatayoni pÈnÊyaghaÔapÈnÊyasarÈvÈni, yaÑ kiÒci cittakammakataÑ,
sabbaÑ senÈsanaparibhoge vaÔÔati. “PÈsÈdassa dÈsidÈsaÑ khettavatthuÑ
gomahiÑsaÑ demÈ”ti vadanti, pÈÔekkaÑ gahaÓakiccaÑ natthi, pÈsÈde
paÔiggahite paÔiggahitameva hoti.
“AnujÈnÈmi bhikkhave ekapalÈsikaÑ upÈhanaÑ. Na bhikkhave diguÓÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na tiguÓÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na guÓa~guÓ|pÈhanÈ
dhÈretabbÈ. Yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti6–vacanato ekapaÔalÈyeva
upÈhanÈ vaÔÔati, dvipaÔalÈ pana tipaÔalÈ na vaÔÔatiyeva. GuÓa~guÓ|pÈhanÈ7
nÈma catupaÔalato paÔÔhÈya vuccati, sÈ pana majjhimadeseyeva na vaÔÔati.
“anujÈnÈmi bhikkhave sabbapaccantimesu janapadesu
guÓa~guÓ|pÈhanan”ti8–vacanato paccantimesu janapadesu
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guÓa~g|pÈhanÈ navÈ vÈ hotu paribhuttÈ vÈ, vaÔÔati. Majjhimadese pana
“anujÈnÈmi bhikkhave omukkaÑ guÓa~guÓ|pÈhanaÑ. Na bhikkhave navÈ
guÓa~guÓ|pÈhanÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 vacanato
paÔimuÒcitvÈ apanÊtÈ paribhuttÈyeva guÓa~guÓ|pÈhanÈ vaÔÔati, aparibhuttÈ
paÔikkhittÈyeva. EkapaÔalÈ pana paribhuttÈ vÈ hotu aparibhuttÈ vÈ, sabbattha
vaÔÔati. Ettha ca manussacammaÑ ÔhapetvÈ yena kenaci cammena katÈ
upÈhanÈ vaÔÔati. UpÈhanakosakasatthakakosakakuÒcikakosa-kesupi eseva
nayo.
“Na bhikkhave sabbanÊlikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na sabbapÊtikÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na sabbalohitikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na
sabbamaÒjiÔÔhikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na sabbakaÓhÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ.
Na sabbamahÈra~garattÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na sabbamahÈnÈmarattÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2–vacanato
sabbanÊlikÈdi upÈhanÈ na vaÔÔati. Ettha ca nÊlikÈ umÈpupphavaÓÓÈ hoti.
PÊtikÈ kaÓikÈrapupphavaÓÓÈ. LohitikÈ jayasumanapupphavaÓÓÈ. MaÒjiÔÔhikÈ
maÒjiÔÔhavaÓÓÈ eva. KaÓhÈ addÈriÔÔhakavaÓÓÈ. MahÈra~garattÈ
satapadipiÔÔhivaÓÓÈ. MahÈnÈmarattÈ sambhinnavaÓÓÈ hoti
paÓÉupalÈsavaÓÓÈ. KurundiyaÑ pana “padumapupphavaÓÓÈ”ti vuttaÑ.
EtÈsu yaÑ kiÒci labhitvÈ rajanaÑ coÄakena puÒchitvÈ vaÓÓaÑ bhinditvÈ
dhÈretuÑ vaÔÔati, appamattakepi bhinne vaÔÔatiyeva.
“Na bhikkhave nÊlakavaddhikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na pÊtakavaddhikÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na lohitakavaddhikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na
maÒjiÔÔhikavaddhikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na kaÓhavaddhikÈ upÈhanÈ
dhÈretabbÈ. Na mahÈra~garattavaddhikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na
mahÈnÈmarattavaddhikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti2–vacanato yÈsaÑ vaddhÈyeva nÊlÈdivaÓÓÈ honti, tÈpi na
vaÔÔanti, vaÓÓabhedaÑ pana katvÈ dhÈretuÑ vaÔÔati.
“Na bhikkhave khallakabaddhÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na puÔabaddhÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na pÈliguÓÔhimÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na t|lapuÓÓikÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na tittirapattikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na
______________________________________________________________
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meÓÉavisÈÓavaddhikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na ajavisÈÓavaddhikÈ upÈhanÈ
dhÈretabbÈ. Na vicchikÈÄikÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na morapiÒchaparisibbitÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na citrÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1–vacanato khallakabaddhÈdi upÈhanÈpi na vaÔÔati. Tattha
khallakabaddhÈti paÓhipidhÈnatthaÑ tale khallakaÑ bandhitvÈ katÈ.
PuÔabaddhÈti yonaka-upÈhanÈ vuccati, yÈ yÈva ja~ghato sabbapÈdaÑ
paÔicchÈdeti. PÈÄiguÓÔhimÈti paliguÓÔhitvÈ katÈ, upari pÈdamattameva
paÔicchÈdeti, na jaghaÑ. T|lupuÓÓikÈti t|lapicunÈ p|retvÈ katÈ.
TittirapattikÈti tittirapattasadisÈ vicitrabaddhÈ. MeÓÉavisÈÓavaddhikÈti
kaÓÓikaÔÔhÈne meÓÉakasi~gasaÓÔhÈne vaddhe yojetvÈ katÈ.
AjavisÈÓavaddhikÈdÊsupi eseva nayo, vicchikÈÄakÈpi tattheva2
vicchikana~guÔÔhasaÓÔhÈne vaddhe yojetvÈ katÈ. MorapiÒchaparisibbitÈti
talesu vÈ vaddhesu vÈ morapiÒchehi suttakasadisehi parisibbitÈ. CitrÈti
vicitrÈ. EtÈsu yaÑ kiÒci labhitvÈ sace tÈni khallakÈdÊni apanetvÈ sakkÈ honti
vaÄaÒjituÑ, vaÄaÒjetabbÈ. Tesu pana sati vaÄaÒjantassa dukkaÔaÑ.
“Na bhikkhave sÊhacammaparikkhaÔÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na
byagghacammaparikkhaÔÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na dÊpicammaparikkhaÔÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na ajinacammaparikkhaÔÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na
uddacammaparikkhaÔÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na majjÈracammaparikkhaÔÈ
upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na kÈÄakacammaparikkhaÔÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ. Na
luvakacammaparikkhaÔÈ upÈhanÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3–vacanato sÊhacammÈdiparikkhaÔÈpi upÈhanÈ na vaÔÔati.
Tattha sÊhacammaparikkhaÔÈ nÈma pariyantesu cÊvare anuvÈtaÑ viya
sÊhacammaÑ yojetvÈ katÈ. Esa nayo sabbattha. LuvakacammaparikkhaÔÈti
pakkhibiÄÈlacammaparikkhaÔÈ. EtÈsupi yÈ kÈci taÑ cammaÑ apanetvÈ
dhÈretabbÈ.
“Na bhikkhave kaÔÔhapÈdukÈ dhÈretabbÈ. Na tÈlapattapÈdukÈ. Na
veÄupattapÈdukÈ, na tiÓapÈdukÈ. Na muÒjapÈdukÈ, na pabbajapÈdukÈ. Na
hintÈlapÈdukÈ, na kamalapÈdukÈ. Na kambalapÈdukÈ. Na sovaÓÓapÈdukÈ.
Na r|piyamayÈ pÈdukÈ. Na maÓimayÈ. Na veÄuriyamayÈ. Na
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phalakamayÈ. Na kaÑsamayÈ. Na kÈcamayÈ. Na tipumayÈ. Na sÊsamayÈ.
Na tambalohamayÈ. Na kÈci sa~kamanÊyÈ pÈdukÈ dhÈretabbÈ, yo dhÈreyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti1–vacanato yena kenaci tiÓena vÈ aÒÒena vÈ katÈ yÈ
kÈci sa~kamanÊyÈ pÈdukÈ na dhÈretabbÈ. “AnujÈnÈmi bhikkhave Tisso
pÈdukÈ dhuvaÔÔhÈniyÈ asa~kamanÊyÈyo, vaccapÈdukaÑ passÈvapÈdukaÑ
ÈcamanapÈdukan”ti2–vacanato pana bh|miyaÑ suppatiÔÔhitÈ niccalÈ
asaÑhÈriyÈ vaccapÈdukÈdÊ tisso pÈdukÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔanti.
“Na bhikkhave sa-upÈhanena gÈmo pavisitabbo, yo paviseyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3 vacanato sa-upÈhanena gÈmo na pavisitabbo. “AnujÈnÈmi
bhikkhave gilÈnena bhikkhunÈ sa-upÈhanena gÈmaÑ pavisitun”ti3 vacanato
pana yassa pÈdÈ vÈ phÈlitÈ pÈdakhÊlÈ vÈ ÈbÈdho pÈdÈ vÈ dukkhÈ honti, yo na
sakkoti anupÈhano gÈmaÑ pavisituÑ, evar|pena gilÈnena sa-upÈhanena
gÈmaÑ pavisituÑ vaÔÔati. “AnujÈnÈmi bhikkhave ajjhÈrÈme upÈhanaÑ
dhÈretuÑ ukkaÑ padÊpaÑ kattaradaÓÉan”ti4 vacanato ajjhÈrÈme
agilÈnassapi upÈhanaÑ dhÈretuÑ vaÔÔati.
“Na bhikkhave Ècariyesu Ècariyamattesu upajjhÈyesu upajjhÈyamattesu
anupÈhanesu ca~kamamÈnesu sa-upÈhanena ca~kamitabbaÑ, yo
ca~kameyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti5–vacanato ÈcariyÈdÊsu anupÈhanesu
ca~kamantesu sa-upÈhanena na ca~kamitabbaÑ. Ettha6 ca pabbajjÈcariyo
upasampadÈcariyo nissayÈcariyo uddesÈcariyoti ime cattÈropi idha ÈcariyÈ
eva. Avassikassa chabbasso Ècariyamatto. So hi catuvassakÈle taÑ nissÈya
vacchati. EvaÑ ekavassassa sattavasso, duvassassa aÔÔhavasso, tivassassa
navavasso, catuvassassa dasavassoti imepi ÈcariyamattÈ eva. UpajjhÈyassa
sandiÔÔhasambhattÈ pana sahÈyabhikkh|, ye vÈ pana keci dasavassehi
mahantatarÈ, te sabbepi upajjhÈyamattÈ nÈma. Ettakesu bhikkh|su
anupÈhanesu ca~kamantesu sa-upÈhanassa ca~kamato Èpatti.
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“Na bhikkhave mahÈcammÈni dhÈretabbÈni sÊhacammaÑ
byagghacammaÑ dÊpicammaÑ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa”. “Na
bhikkhave gocammaÑ dhÈretabbaÑ, yo dhÈreyya, Èpatti dukkaÔassa”. “Na
bhikkhave kiÒci cammaÑ dhÈretabbaÑ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti1–vacanato Majjhimadese sÊhacammÈdi yaÑ kiÒci cammaÑ
gahetvÈ pariharituÑ na vaÔÔati. SÊhacammÈdÊnaÒca pariharaÓeyeva
paÔikkhepo kato. Bh|mattharaÓavasena pana aÒÒattha anÊharantena yaÑ
kiÒci cammaÑ paribhuÒjituÑ vaÔÔati.
“AnujÈnÈmi bhikkhave sabbapaccantimesu janapadesu cammÈni
attharaÓÈni eÄakacammaÑ ajacammaÑ migacamman”ti2 vacanato pana
paccantimesu janapadesu yaÑ kiÒci3 eÄakacammaÒca ajacammaÒca
attharitvÈ nipajjituÑ vÈ nisÊdituÑ vÈ vaÔÔati. Migacamme eÓimigo vÈtamigo
pasadamigo kuru~gamigo migamÈtuko rohitamigoti etesaÑyeva cammÈni
vaÔÔanti, aÒÒesaÑ pana–
MakkaÔo kÈÄasÊho ca, sarabho kadalÊmigo.
Ye ca vÈÄamigÈ keci, tesaÑ cammaÑ na vaÔÔati.
Tattha vÈÄamigÈti sÊhabyaggha-acchataracchÈ. Na kevalaÒca eteyeva,
yesaÑ vÈ pana cammaÑ vaÔÔatÊti vuttaÑ, te ÔhapetvÈ avasesÈ antamaso
gomahiÑsasasabiÄÈrÈdayopi sabbe imasmiÑ atthe “vÈÄamigÈ”tveva
veditabbÈ. EtesaÒhi sabbesaÑ pana cammaÑ na vaÔÔati.
“Na bhikkhave yÈnena yÈyitabbaÑ, yo yÈyeyya, Èpatti dukkaÔassa.
AnujÈnÈmi bhikkhave gilÈnassa yÈnan”ti4 vacanato agilÈnena bhikkhunÈ
yÈyena na gantabbaÑ. KataraÑ pana yÈnaÑ kappati, kataraÑ na kappatÊti?
“AnujÈnÈmi bhikkhave purisayuttaÑ hatthavaÔÔakaÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave
sivikaÑ pÈÔa~kin”ti4 vacanato purisayuttaÑ hatthavaÔÔakaÑ sivikÈ pÈÔa~kÊ
ca vaÔÔati. Ettha ca purisayuttaÑ itthisÈrathi vÈ hotu purisasÈrathi vÈ, vaÔÔati,
dhenuyuttaÑ pana na vaÔÔati. HatthavaÔÔakaÑ pana itthiyo vÈ vaÔÔentu purisÈ
vÈ, vaÔÔatiyeva.
57. “AnujÈnÈmi bhikkhave ahatÈnaÑ dussÈnaÑ ahatakappÈnaÑ
diguÓaÑ sa~ghÈÔiÑ ekacciyaÑ uttarÈsa~gaÑ ekacciyaÑ uttarÈsa~gaÑ
ekacciyaÑ antaravÈsakaÑ, utuddhaÔÈnaÑ dussÈnaÑ
______________________________________________________________
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catugguÓaÑ sa~ghÈÔiÑ diguÓaÑ uttarÈsa~gaÑ antaravÈsakaÑ, paÑsuk|le
yÈvadatthaÑ, pÈpaÓike ussÈho karaÓÊyo”ti1 vacanato adhotÈnaÑ2 ekavÈraÑ
dhotÈnaÒca vatthÈnaÑ dupaÔÔÈ sa~ghÈÔi kÈtabbÈ, uttarÈsa~go antaravÈsako
ca ekapaÔÔo kÈtabbo. UtuddhaÔÈnaÑ pana hatavatthÈnaÑ pilotikÈnaÑ
sa~ghÈÔi catugguÓÈ kÈtabbÈ, uttarÈsa~go antaravÈsako ca dupaÔÔo kÈtabbo,
paÑsuk|le pana yathÈruci kÈtabbaÑ. AntarÈpaÓato patitapilotikacÊvarepi
ussÈho karaÓÊyo, pariyesanÈ kÈtabbÈ, paricchedo pana natthi, paÔÔasatampi
vaÔÔati. SabbamidaÑ sÈdiyantassa bhikkhuno vuttaÑ. TÊsu pana cÊvaresu dve
vÈ ekaÑ vÈ chinditvÈ kÈtabbaÑ. Sace nappahoti, ÈgantukapattaÑ dÈtabbaÑ.
ŒgantukapattaÒhi appahonake anuÒÒÈtaÑ. VuttaÒhetaÑ–
“AnujÈnÈmi bhikkhave dve chinnakÈni ekaÑ acchinnakanti. Dve
chinnakÈni ekaÑ acchinnakaÑ nappahoti. Bhagavato etamatthaÑ
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave dve acchinnakÈni ekaÑ chinnakanti.
Dve acchinnakÈni ekaÑ chinnakaÑ nappahoti. Bhagavato etamatthaÑ
ÈrocesuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave anvÈdhikampi ÈropetuÑ. Na ca
bhikkhave sabbaÑ acchinnakaÑ dhÈretabbaÑ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti3.
TasmÈ sace pahoti ÈgantukapattaÑ, na vaÔÔati, chinditabbameva.
“Na bhikkhave potthako nivÈsetabbo, yo nivÈseyya, Èpatti dukkaÔassa.
Na bhikkhave sabbanÊlakÈni cÊvarÈni dhÈretabbÈni. Na sabbapÊtakÈni. Na
sabbalohitakÈni. Na sabbamaÒjiÔÔhakÈni. Na sabbakaÓhÈni. Na
sabbamahÈra~garattÈni. Na sabbamahÈnÈmarattÈni. Na acchinnadasÈni. Na
dÊghadasÈni. Na pupphadasÈni. Na phaladasÈni cÊvarÈni dhÈretabbÈni. Na
kaÒcukaÑ. Na tirÊÔakaÑ. Na veÔhanaÑ dhÈretabbaÑ, yo dhÈreyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”ti4–vacanato potthakÈdÊni na dhÈretabbÈni. Tattha5 potthakoti
makacimayo vuccati, akkadussakadalidussa-erakadussÈnipi
potthakagatikÈneva. SabbanÊlakÈdÊni rajanaÑ dhovitvÈ6 puna rajitvÈ
dhÈretabbÈni. Na sakkÈ ce honti dhovituÑ, paccattharaÓÈni vÈ kÈtabbÈni.
TipaÔÔacÊvarassa vÈ majjhe dÈtabbÈni.
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tesaÑ vaÓÓanÈnattaÑ upÈhanÈsu vuttanayameva. AcchinnadasadÊghadasÈni
dasÈ chinditvÈ dhÈretabbÈni. KaÒcukaÑ labhitvÈ phÈletvÈ rajitvÈ
paribhuÒjituÑ vaÔÔati. VeÔhanepi eseva nayo. TirÊÔakaÑ pana
rukkhacchallimayaÑ, taÑ pÈdapuÒchaniÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
58. “Na bhikkhave adhammakammaÑ kÈtabbaÑ, yo kareyya, Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave adhammakamme kayiramÈne
paÔikkositun”ti vacanato adhammakammaÑ na kÈtabbaÑ, kayiramÈnaÒca
nivÈretabbaÑ. NivÈrentehi ca “anujÈnÈmi bhikkhave cat|hi paÒcahi
paÔikkosituÑ, dvÊhi tÊhi diÔÔhiÑ ÈvikÈtuÑ, ekena adhiÔÔhÈtuÑ ‘na metaÑ
khamatÊ’ti”2 vacanato yattha nivÈrentassa bhikkhuno upaddavaÑ karonti,
tattha ekakena na nivÈretabbaÑ. Sace cattÈro paÒca vÈ honti, nivÈretabbaÑ.
Sace pana dve vÈ tayo vÈ honti, “adhammakammaÑ idaÑ, na metaÑ
khamatÊ”ti evaÑ aÒÒassa santike attano diÔÔhi ÈvikÈtabbÈ. Sace ekova hoti,
“na metaÑ khamatÊ”ti adhiÔÔhÈtabbaÑ. SabbaÒcetaÑ tesaÑ
anupaddavatthÈya vuttaÑ.
59. “Na bhikkhave anokÈsakato bhikkhu ÈpattiyÈ codetabbo, yo
codeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 vacanato codentena “karotu me ÈyasmÈ
okÈsaÑ, ahaÑ taÑ vattukÈmo”ti evaÑ okÈsaÑ kÈrÈpetvÈ codetabbo.
AdhippÈyabhedo panettha veditabbo4. AyaÒhi adhippÈyo nÈma
cÈvanÈdhippÈyo akkosÈdhippÈyo kammÈdhippÈyo vuÔÔhÈnÈdhippÈyo
uposathapavÈraÓaÔÔhapanÈdhippÈyo anuvijjanÈdhippÈyo
dhammakathÈdhippÈyoti anekavidho. Tattha purimesu cat|su adhippÈyesu
okÈsaÑ akÈrÈpentassa dukkaÔaÑ, okÈsaÑ kÈrÈpetvÈpi sammukhÈ am|lakena
pÈrÈjikena codentassa saÑghÈdiseso, am|lakena saÑghÈdisesena codentassa
pÈcittiyaÑ, am|likÈya ÈcÈravipattiyÈ codentassa 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
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paÔikarohÊ’ti vadantassa okÈsakiccaÑ natthÊ”ti vuttaÑ. UposathapavÈraÓaÑ
Ôhapentassapi okÈsakammaÑ natthi, ÔhapanakhettaÑ pana jÈnitabbaÑ
“suÓÈtu me bhante saÑgho, ajjuposatho pannaraso, yadi saÑghassa
pattakallaÑ, saÑgho uposathaÑ kare”ti.
EtasmiÒhi re-kÈre anatikkanteyeva ÔhapetuÑ labbhati, tato paraÑ pana
yya-kÈre patte na labbhati. Esa nayo pavÈraÓÈya.
Anuvijjakassapi osaÔe vatthusmiÑ “atthetaÑ tavÈ”ti
anuvijjanÈdhippÈyena vadantassa okÈsakammaÑ natthi.
Dhammakathikassapi 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. “Na bhikkhave suddhÈnaÑ bhikkh|naÑ anÈpattikÈnaÑ
avatthusmiÑ akÈraÓe okÈso kÈrÈpetabbo, yo kÈrÈpeyya, Èpatti
dukkaÔassÈ”1ti vacanato suddhÈnaÑ bhikkh|naÑ akÈraÓe vatthusmiÑ okÈso
na kÈretabbo. “AnujÈnÈmi bhikkhave puggalaÑ tulayitvÈ okÈsaÑ kÈtun”ti1
vacanato “bh|tameva nu kho ÈpattiÑ vadati, abh|tan”ti evaÑ
upaparikkhitvÈ okÈso kÈtabbo.
60. “Na bhikkhave saddhÈdeyyaÑ vinipÈtetabbaÑ, yo vinipÈteyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 vacanato saddhÈdeyyaÑ na vinipÈtetabbaÑ. ®hapetvÈ
mÈtÈpitaro3 sesaÒÈtÊnaÑ dentopi vinipÈtetiyeva, mÈtÈpitaro pana rajje
ÔhitÈpi patthayanti, dÈtabbaÑ.
61. “Na bhikkhave santaruttarena gÈmo pavisitabbo, yo paviseyya,
Èpatti dukkaÔassÈ”ti4 vacanato santaruttarena gÈmo na pavisitabbo.
62. “PaÒcime bhikkhave paccayÈ sa~ghÈÔiyÈ nikkhepÈya. GilÈno vÈ
hoti, vassikasa~ketaÑ vÈ hoti, nadÊpÈragataÑ vÈ hoti, aggaÄaguttivihÈro vÈ
hoti, atthatakathinaÑ vÈ hoti. Ime kho bhikkhave paÒca paccayÈ sa~ghÈÔiyÈ
nikkhepÈyÈ”ti4–vacanato pana
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gahetvÈ gantuÑ asamattho gilÈno vÈ hoti, vassikasa~ketÈdÊsu vÈ aÒÒataraÑ
kÈraÓaÑ, evar|pesu paccayesu sa~ghÈÔiÑ aggaÄaguttivihÈre ÔhapetvÈ
santaruttarena gantuÑ vaÔÔati. Sabbesveva hi etesu
gilÈnavassikasa~ketanadÊpÈragamana-atthatakathinabhÈvesu aggalaguttiyeva
pamÈÓaÑ, gutte eva vihÈre nikkhipitvÈ bahi gantuÑ vaÔÔati, nÈgutte.
ŒraÒÒakassa pana vihÈro na sugutto hoti, tena bhaÓÉukkhalikÈya
pakkhipitvÈ pÈsÈÓasusirarukkhasusirÈdÊsu supaÔicchannesu ÔhapetvÈ
gantabbaÑ. UttarÈsa~ga-antaravÈsakÈnaÑ nikkhepepi imeyeva paÒca
paccayÈ veditabbÈ.
63. “Na bhikkhave sambÈdhassa sÈmantÈ dva~gulÈ1 satthakammaÑ vÈ
vatthikammaÑ vÈ kÈrÈpetabbaÑ, yo kÈrÈpeyya, Èpatti thullaccayassÈ”ti2
vacanato yathÈparicchinne okÈse3 yena kenaci satthena vÈ s|ciyÈ vÈ
kaÓÔakena vÈ sattikÈya4 vÈ pÈsÈÓasakkhalikÈya vÈ nakhena vÈ chindanaÑ vÈ
phÈlanaÑ vÈ vijjhanaÑ vÈ lekhanaÑ vÈ na kÈtabbaÑ, sabbaÒhetaÑ
satthakammameva hoti. Yena kenaci pana cammena vÈ vatthena vÈ
vatthipÊÄanampi na kÈtabbaÑ, sabbaÒhetaÑ vatthikammameva hoti. Ettha ca
“sambÈdhassa sÈmantÈ dva~gulÈ”ti idaÑ satthakammaÑyeva sandhÈya
vuttaÑ, vatthikammaÑ pana sambÈdheyeva paÔikkhittaÑ. Tattha pana
khÈraÑ vÈ dÈtuÑ yena kenaci rajjukena vÈ bandhituÑ vaÔÔati, yadi tena
chijjati, succhinnaÑ. AÓÉavuÉÉhirogepi satthakammaÑ na vaÔÔati, tasmÈ
“aÓÉaÑ phÈletvÈ bÊjÈni uddharitvÈ arogaÑ karissÈmÊ”ti na kÈtabbaÑ,
aggitÈpanabhesajjalepanesu pana paÔikkhepo natthi. Vaccamagge
bhesajjamakkhitÈ ÈdÈnavaÔÔi vÈ veÄunÈÄikÈ vÈ vaÔÔati, yÈya khÈrakammaÑ vÈ
karonti, telaÑ vÈ pavesenti.
64. “Na bhikkhave nahÈpitapubbena khurabhaÓÉaÑ pariharitabbaÑ, yo
parihareyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti5 vacanato nahÈpitapubbena6
khurabhaÓÉaÑ gahetvÈ pariharituÑ na vaÔÔati, aÒÒassa santakena pana kese
chedetuÑ vaÔÔati. Sace vetanaÑ gahetvÈ chindati, na vaÔÔati. Yo
anahÈpitapubbo, tasseva pariharituÑ vaÔÔati, taÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ gahetvÈ kese
chedetumpi vaÔÔati.
______________________________________________________________
1. Dva~gule (SÊ)
4. SuttikÈya (SÊ)

2. Vi 3. 310 piÔÔhe.
5. Vi 3. 348 piÔÔhe.

3. Vi-®Ôha 3. 375 piÔÔhe.
6. Vi-®Ôha 3. 384 piÔÔhe.

462

VinayapiÔaka

65. “SaÑghikÈni bhikkhave bÊjÈni puggalikÈya bh|miyÈ ropitÈni
bhÈgaÑ datvÈ paribhuÒjitabbÈni. PuggalikÈni bÊjÈni saÑghikÈya bh|miyÈ
ropitÈni bhÈgaÑ datvÈ paribhuÒjitabbÈnÊ”ti1–vacanato puggalikÈya
bh|miyÈ saÑghikesu bÊjesu ropitesu saÑghikÈya bh|miyÈ vÈ puggalikesu
bÊjesu ropitesu dasamabhÈgaÑ datvÈ paribhuÒjitabbaÑ. IdaÑ kira
jambudÊpe porÈÓakacÈrittaÑ, tasmÈ dasa koÔÔhÈse katvÈ eko koÔÔhÈso
bh|misÈmikÈnaÑ dÈtabbo.
66. “Santi bhikkhave maggÈ kantÈrÈ appodakÈ appabhakkhÈ, na sukarÈ
apÈtheyyena gantuÑ. AnujÈnÈmi bhikkhave pÈtheyyaÑ pariyesituÑ.
TaÓÉulo2 taÓÉulatthikena, muggo3 muggatthikena, mÈso4 mÈsatthikena,
loÓaÑ loÓatthikena, guÄo5 guÄatthikena, telaÑ telatthikena, sappi6
sappitthikenÈ”ti7–vacanato tÈdisaÑ kantÈraÑ nittharantena pÈtheyyaÑ
pariyesituÑ vaÔÔati. KathaÑ pana pariyesitabbanti? Sace8 kecisayameva
ÒatvÈ denti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce denti, ÒÈtipavÈritaÔÔhÈnato vÈ
bhikkhÈcÈravattena vÈ pariyesitabbaÑ. TathÈ alabhantena aÒÒÈtikaappavÈritaÔÔhÈnato yÈcitvÈpi gahetabbaÑ. Ekadivasena gamanÊye magge
ekabhattatthÈya pariyesitabbaÑ. DÊghe addhÈne yattakena kantÈraÑ
nittharati. TattakaÑ pariyesitabbaÑ.
67. “YaÑ bhikkhave mayÈ ‘idaÑ na kappatÊ’ti appaÔikkhittaÑ, taÒce
akappiyaÑ anulometi, kappiyaÑ paÔibÈhati, taÑ vo na kappati. YaÑ
bhikkhave mayÈ ‘idaÑ na kappatÊ’ti appaÔikkhittaÑ, taÒce kappiyaÑ
anulometi, akappiyaÑ paÔibÈhati, taÑ vo kappati. YaÑ bhikkhave mayÈ
‘idaÑ kappatÊ’ti ananuÒÒÈtaÑ, taÒce akappiyaÑ anulometi, kappiyaÑ
paÔibÈhati, taÑ vo na kappati. YaÑ bhikkhave mayÈ ‘idaÑ kappatÊ’ti
ananuÒÒÈtaÑ, taÒce kappiyaÑ anulometi, akappiyaÑ paÔibÈhati, taÑ vo
kappatÊ”ti9–ime cattÈro mahÈpadese BhagavÈ bhikkh|naÑ
nayaggahaÓatthÈya Èha. Tattha dhammasa~gÈhakattherÈ suttaÑ gahetvÈ
parimaddantÈ idaÑ addasaÑsu. . “®hapetvÈ dhaÒÒaphalarasan”ti satta
dhaÒÒarasÈni “pacchÈbhattaÑ na kappatÊ”ti
______________________________________________________________
1. Vi 3. 348 piÔÔhe.
4. MÈse (SÊ)
7. Vi 3. 342 piÔÔhe.

2. TaÓÉule (SÊ)
5. GuÄe (SÊ)
8. Vi-®Ôha 3. 382 piÔÔhÈdÊsu.

3. Mugge (SÊ)
6. SappiÑ (SÊ)
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paÔikkhittÈni. TÈlanÈÄikerapanasalabujaalÈbukumbhaÓÉapussaphalatipusaphala-eÄÈlukÈni nava mahÈphalÈni
sabbaÒca aparaÓÓaÑ dhaÒÒagatikameva. TaÑ kiÒcÈpi na paÔikkhittaÑ, atha
kho akappiyaÑ anulometi, tasmÈ pacchÈbhattaÑ na kappati. AÔÔha pÈnÈni
anuÒÒÈtÈni, avasesÈni
vettatintiÓikamÈtulu~gakapiÔÔhakosambakaramandÈdikhu-ddakaphalapÈnÈni
aÔÔha pÈnagatikÈneva. TÈni kiÒcÈpi na anuÒÒÈtÈni, atha kho kappiyaÑ
anulomenti, tasmÈ kappanti. ®hapetvÈ hi sÈnulomaÑ dhaÒÒaphalarasaÑ
aÒÒaÑ phalapÈnaÑ nÈma akappiyaÑ natthi, sabbaÑ yÈmakÈlikaÑyevÈti
KurundiyaÑ vuttaÑ.
BhagavatÈ “anujÈnÈmi bhikkhave cha cÊvarÈni khomaÑ kappÈsikaÑ
koseyyaÑ kambalaÑ sÈÓaÑ bha~gan”ti1 cha cÊvarÈni anuÒÒÈtÈni,
dhammasa~gÈhakattherehi tesaÑ anulomÈni duk|laÑ pattuÓÓaÑ cÊnapaÔÔaÑ
somÈrapaÔÔaÑ iddhimayaÑ devadattiyanti aparÈni cha anuÒÒÈtÈni. Tattha
pattuÓÓanti pattuÓÓadese pÈÓakehi saÒjÈtavatthaÑ. Dve paÔÈni
desanÈmeneva vuttÈni. TÊÓi koseyyassa anulomÈni, duk|laÑ sÈÓassa, itarÈni
dve kappÈsikassa vÈ sabbesaÑ vÈ.
BhagavatÈ ekÈdasa patte paÔikkhipitvÈ dve pattÈ anuÒÒÈtÈ lohapatto ca
mattikÈpatto ca. LohathÈlakaÑ mattikÈthÈlakaÑ tambalohathÈlakanti
tesaÑyeva anulomÈni. BhagavatÈ tayo tumbÈ anuÒÒÈtÈ lohatumbo
kaÔÔhatumbo phalatumboti. KuÓÉikÈ kaÒcanako udakatumboti tesaÑyeva
anulomÈni. KurundiyaÑ pana “pÈnÊyasa~khapÈnÊyasarÈvakÈnaÑ ete
anulomÈ”ti vuttaÑ. PaÔÔikÈ s|karantanti dve kÈyabandhanÈni anuÒÒÈtÈni.
DussapaÔÔena rajjukena ca katakÈyabandhanÈni tesaÑyeva anulomÈni.
SetacchattaÑ kilaÒjacchattaÑ paÓÓacchattanti tÊÓi chattÈni anuÒÒÈtÈni.
EkapaÓÓacchattaÑ tesaÑyeva anulomanti iminÈ nayena PÈÄiÒca
AÔÔhakathaÒca anupekkhitvÈ aÒÒÈnipi kappiyÈkappiyÈnaÑ anulomÈni
vinayadharena veditabbÈni.
68. Vinayadharo2 ca puggalo vinayapariyattim|lake paÒcÈnisaÑse
chÈnisaÑse sattÈnisaÑse aÔÔhÈnisaÑse navÈnisaÑse dasÈnisaÑse
______________________________________________________________
1. Vi 3. 394 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 3. 141 piÔÔhÈdÊsu.
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ekÈdasÈnisaÑse labhati. Katame paÒcÈnisaÑse labhati? Attano
sÊlakkhandhagutti-Èdike. VuttaÒhetaÑ–
“PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ vinayadhare puggale. Attano
sÊlakkhandho sugutto hoti surakkhito, kukkuccapakatÈnaÑ paÔisaraÓaÑ
hoti, visÈrado saÑghamajjhe voharati, paccatthike sahadhammena
suniggahitaÑ niggaÓhÈti, saddhammaÔÔhitiyÈ paÔipanno hotÊ”ti1.
Kathamassa attano sÊlakkhandho sugutto hoti surakkhito? Idhekacco
bhikkhu ÈpattiÑ Èpajjanto chahÈkÈrehi Èpajjati alajjitÈ, aÒÒÈÓatÈ,
kukkuccapakatatÈ, akappiye kappiyasaÒÒitÈ, kappiye akappiyasaÒÒitÈ,
kappiye akappiyasaÒÒitÈ, satisammosÈ. KathaÑ alajjitÈya Èpajjati?
AkappiyabhÈvaÑ jÈnantoyeva madditvÈ vÊtikkamaÑ karoti. Vuttampi
cetaÑ–
“SaÒcicca ÈpattiÑ Èpajjati, ÈpattiÑ parig|hati.
AgatigamanaÒca gacchati, ediso vuccati alajjipuggalo”ti2.
KathaÑ aÒÒÈÓatÈya Èpajjati? AÒÒÈÓapuggalo hi mando mom|ho
kattabbÈkattabbaÑ ajÈnanto akattabbaÑ karoti, kattabbaÑ virÈdheti. EvaÑ
aÒÒÈÓatÈya Èpajjati. KathaÑ kukkuccapakatatÈya Èpajjati?
KappiyÈkappiyaÑ nissÈya kukkucce uppanne vinayadharaÑ pucchitvÈ
kappiyaÑ ce, kattabbaÑ siyÈ, akappiyaÑ ce, na kattabbaÑ, ayaÑ pana
“vaÔÔatÊ”ti madditvÈ vÊtikkamatiyeva. EvaÑ kukkuccapakatatÈya Èpajjati.
KathaÑ akappiye kappiyasaÒÒitÈya Èpajjati? AcchamaÑsaÑ
“s|karamaÑsan”ti khÈdati, dÊpimaÑsaÑ “migamaÑsan”ti khÈdati,
akappiyabhojanaÑ “kappiyabhojanan”ti bhuÒjati, vikÈle kÈlasaÒÒÈya
bhuÒjati, akappiyapÈnakaÑ “kappiyapÈnakan”ti pivati. EvaÑ akappiye
kappiyasaÒÒitÈya Èpajjati. KathaÑ kappiye akappiyasaÒÒitÈya Èpajjati?
S|karamaÑsaÑ “acchamaÑsan”ti khÈdati, migamaÑsaÑ “dÊpimaÑsan”ti
khÈdati, kappiyabhojanaÑ “akappiyabhojanan”ti bhuÒjati, kÈle
vikÈlasaÒÒÈya bhuÒjati, kappiyapÈnakaÑ “akappiyapÈnakan”ti pivati. EvaÑ
kappiye akappiyasaÒÒitÈya Èpajjati. KathaÑ
______________________________________________________________
1. Vi 5. 236 piÔÔhe.

2. Vi 5. 279 piÔÔhe.
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satisammosÈ Èpajjati?
SahaseyyacÊvaravippavÈsabhesajjacÊvarakÈlÈtikkamanapaccayÈ ÈpattiÑ
satisammosÈ Èpajjati. Evamidhekacco bhikkhu imehi chahi ÈkÈrehi ÈpattiÑ
Èpajjati.
Vinayadharo pana imehi chahÈkÈrehi ÈpattiÑ na Èpajjati. KathaÑ
lajjitÈya nÈpajjati? So hi “passatha bho, ayaÑ kappiyÈkappiyaÑ jÈnantoyeva
paÓÓattivÊtikkamaÑ karotÊ”ti imaÑ par|pavÈdaÑ rakkhantopi nÈpajjati.
EvaÑ lajjitÈya nÈpajjati, sahasÈ Èpannampi desanÈgÈminiÑ desetvÈ
vuÔÔhÈnagÈminiyÈ vuÔÔhahitvÈ suddhante patiÔÔhÈti. Tato–
“SaÒcicca ÈpattiÑ nÈpajjati, ÈpattiÑ na parig|hati.
AgatigamanaÒca na gacchati, ediso vuccati lajjipuggalo”ti1–
ImasmiÑ lajjibhÈve patiÔÔhitova hoti.
KathaÑ ÒÈÓatÈya nÈpajjati? So hi kappiyÈkappiyaÑ jÈnÈti, tasmÈ
kappiyaÑyeva karoti, akappiyaÑ na karoti. EvaÑ ÒÈÓatÈya nÈpajjati.
KathaÑ akukkuccapakatatÈya nÈpajjati? KappiyÈkappiyaÑ nissÈya
kukkucce uppanne vatthuÑ oloketvÈ mÈtikaÑ padabhÈjanaÑ antarÈpattiÑ
anÈpattiÑ oloketvÈ kappiyaÑ ce hoti, karoti, akappiyaÑ ce, na karoti. EvaÑ
akukkuccapakatatÈya nÈpajjati. KathaÑ akappiye kappiyasaÒÒitÈdÊhi
nÈpajjati? So hi kappiyÈkappiyaÑ jÈnÈti, tasmÈ akappiye kappiyasaÒÒÊ na
hoti, kappiye akappiyasaÒÒÊ na hoti, suppatiÔÔhitÈ cassa sati hoti,
adhiÔÔhÈtabbaÑ adhiÔÔheti, vikappetabbaÑ vikappeti. Iti imehi chahi ÈkÈrehi
ÈpattiÑ nÈpajjati. AnÈpajjanto akhaÓÉasÊlo hoti, parisuddhasÊlo hoti.
Evamassa attano sÊlakkhandho sugutto hoti surakkhito.
KathaÑ kukkuccapakatÈnaÑ paÔisaraÓaÑ hoti? TiroraÔÔhesu
tirojanapadesu ca uppannakukkuccÈ bhikkh| “asukasmiÑ kira vihÈre
vinayadharo vasatÊ”ti d|ratova tassa santikaÑ ÈgantvÈ kukkuccaÑ
pucchanti. So tehi katassa kammassa vatthuÑ oloketvÈ
ÈpattÈnÈpattigarukalahukÈdibhedaÑ sallakkhetvÈ desanÈgÈminiÑ desÈpetvÈ,
vuÔÔhÈnagÈminiyÈ vuÔÔhÈpetvÈ suddhante patiÔÔhÈpeti. EvaÑ
kukkuccapakatÈnaÑ paÔisaraÓaÑ hoti.
______________________________________________________________
1. Vi 5. 279 piÔÔhe.
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VisÈrado saÑghamajjhe voharatÊti avinayadharassa hi saÑghamajjhe
kathentassa bhayaÑ sÈrajjaÑ okkamati, vinayadharassa taÑ na hoti. KasmÈ?
“EvaÑ kathentassa doso hoti, evaÑ na doso”ti ÒatvÈ kathanato.
Paccatthike sahadhammena suniggahitaÑ niggaÓhÈtÊti ettha dvidhÈ
paccatthikÈ nÈma attapaccatthikÈ ca sÈsanapaccatthikÈ ca. Tattha
Mettiyabh|majakÈ ca bhikkh| vaÉÉho ca licchavÊ am|lakena
antimavatthunÈ codesuÑ, ime attapaccatthikÈ nÈma. Ye pana aÒÒepi dussÊlÈ
pÈpadhammÈ, sabbete attapaccatthikÈ. ViparÊtadassanÈ pana
AriÔÔhabhikkhukaÓÔakasÈmaÓeravesÈlikavajjiputtakÈ par|pahÈraaÒÒÈÓaka~khÈvitaraÓÈdivÈdÈ mahÈsaÑghikÈdayo ca abuddhasÈsanaÑ
“BuddhasÈsanan”ti vatvÈ katapaggahÈ sÈsanapaccatthikÈ nÈma. Te sabbepi
sahadhammena sahakÈraÓena vacanena yathÈ taÑ asaddhammaÑ
patiÔÔhÈpetuÑ na sakkonti, evaÑ suniggahitaÑ katvÈ niggaÓhÈti.
SaddhammaÔÔhitiyÈ paÔipanno hotÊti ettha pana tividho saddhammo
pariyattipaÔipatti-adhigamavasena. Tattha TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ
pariyattisaddhammo nÈma. Terasa dhutaguÓÈ cuddasa KhandhakavattÈni
dve-asÊti mahÈvattÈnÊti ayaÑ paÔipattisaddhammo nÈma. CattÈro maggÈ ca
cattÈri phalÈni ca, ayaÑ adhigamasaddhammo nÈma.
Tattha keci therÈ “yo vo Œnanda mayÈ dhammo ca vinayo ca desito
paÒÒatto, so vo mamaccayena SatthÈ”ti iminÈ suttena1 “sÈsanassa pariyatti
m|lan”ti vadanti. Keci therÈ “ime ca Subhadda bhikkh| sammÈ vihareyyuÑ,
asuÒÒo loko arahantehi assÈ”ti iminÈ suttena2 “sÈsanassa paÔipattim|lan”ti
vatvÈ “yÈva paÒca bhikkh| sammÈpaÔipannÈ saÑvijjanti, tÈva sÈsanaÑ
ÔhitaÑ hotÊ”ti ÈhaÑsu. Itare pana therÈ “pariyattiyÈ antarahitÈya
suppaÔipannassapi dhammÈbhisamayo natthÊ”ti vatvÈ ÈhaÑsu “sacepi paÒca
bhikkh| cattÈri pÈrÈjikÈni rakkhakÈ honti, te saddhe kulaputte pabbÈjetvÈ
paccantime janapade upasampÈdetvÈ dasavaggaÑ gaÓaÑ p|retvÈ
Majjhimajanapade upasampadaÑ karissanti, etenupÈyena vÊsativaggaÑ
saÑghaÑ p|retvÈ attanopi abbhÈnakammaÑ katvÈ sÈsanaÑ vuddhiÑ
______________________________________________________________
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vir|ÄhiÑ gamayissanti. EvamayaÑ vinayadharo tividhassapi saddhammassa
ciraÔÔhitiyÈ paÔipanno hotÊ”ti. EvamayaÑ vinayadharo ime tÈva
paÒcÈnisaÑse paÔilabhatÊti veditabbo.
Katame chÈnisaÑse labhatÊti? TassÈdheyyo uposatho pavÈraÓÈ
saÑghakammaÑ pabbajjÈ upasampadÈ, nissayaÑ deti, sÈmaÓeraÑ
upaÔÔhÈpeti. Yepi ime cÈtuddasiko, pannarasiko, sÈmaggi-uposatho, saÑghe
uposatho, gaÓe uposatho, puggale uposatho, suttuddeso, pÈrisuddhi,
adhiÔÔhÈna-uposathoti nava uposathÈ, sabbe te vinayadharÈyatthÈ, yÈpi ca
imÈ cÈtuddasikÈ, pannarasikÈ, sÈmaggipavÈraÓÈ, saÑghe pavÈraÓÈ, gaÓe
pavÈraÓÈ, puggale pavÈraÓÈ, tevÈcikÈ pavÈraÓÈ, dvevÈcikÈ pavÈraÓÈ,
samÈnavassikÈ pavÈraÓÈti nava pavÈraÓÈ, tÈpi vinayadharÈyattÈ eva, tassa
santakÈ, so tÈsaÑ sÈmÊ.
YÈnipi imÈni apalokanakammaÑ ÒattikammaÑ ÒattidutiyakammaÑ
Òatticatutthakammanti cattÈri saÑghakammÈni, yÈ cÈyaÑ upajjhÈyena hutvÈ
kulaputtÈnaÑ pabbajjÈ ca upsampadÈ ca kÈtabbÈ, ayampi
vinayadharÈyattÈva. Na hi aÒÒo dvipiÔakadharopi evaÑ kÈtuÑ labhati, so
eva nissayaÑ deti, sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpeti, aÒÒo neva nissayaÑ dÈtuÑ
labhati, na sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpetuÑ. Teneva “na bhikkhave ekena dve
sÈmaÓerÈ upaÔÔhÈpetabbÈ, yo upaÔÔhÈpeyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1
paÔikkhipitvÈ puna anujÈnantenapi “anujÈnÈmi bhikkhave byattena
bhikkhunÈ ekena dve sÈmaÓere upaÔÔhÈpetuÑ, yÈvatake vÈ pana ussahati
ovadituÑ anusÈsituÑ, tÈvatake upaÔÔhÈpetun”ti byattasseva
sÈmaÓerupaÔÔhÈpanaÑ anuÒÒÈtaÑ. SÈmaÓerupaÔÔhÈpanaÑ paccÈsÊsanto pana
vinayadharassa santike upajjhaÑ gÈhÈpetvÈ vattapaÔipattiÑ sÈdituÑ labhati.
Ettha ca nissayadÈnaÒceva sÈmaÓerupaÔÔhÈnaÒca ekama~gaÑ. Iti imesu
chasu ÈnisaÑsesu ekena saddhiÑ purimÈni paÒca cha honti. DvÊhi saddhiÑ
satta, tÊhi saddhiÑ aÔÔha, cat|hi saddhiÑ nava, paÒcahi saddhiÑ dasa,
sabbehipetehi saddhiÑ ekÈdasÈti evaÑ vinayadharo puggalo paÒca cha satta
aÔÔha nava dasa ekÈdasa ca ÈnisaÑse labhatÊti veditabbo.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 110 piÔÔhe.

2. Vi 3. 116 piÔÔhe.
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VinayapiÔaka
MahÈnisaÑsamiccevaÑ, kosallaÑ vinaye sadÈ.
Patthentenettha kÈtabbo, abhiyogo punappunanti.
Iti PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gahe
PakiÓÓakavinicchayakathÈ samattÈ.
NiÔÔhito cÈyaÑ PÈÄimuttakavinayavinicchayasa~gaho.
_____
NigamanakathÈ
Ajjhesito narindena, sohaÑ parakkamabÈhunÈ.
SaddhammaÔÔhitikÈmena, sÈsanujjotakÈrinÈ.
Teneva kÈrite ramme, pÈsÈdasatamaÓÉite.
NÈnÈdumagaÓÈkiÓÓe, bhÈvanÈbhiratÈlaye.
SÊtal|dakasampanne, vasaÑ Jetavane imaÑ.
Vinayasa~gahaÑ sÈraÑ, akÈsi yoginaÑ hitaÑ.
YaÑ siddhaÑ iminÈ puÒÒaÑ, yaÒcaÒÒaÑ pasutaÑ mayÈ.
Etena puÒÒakammena, dutiye attasambhave.
TÈvatiÑse pamodento, sÊlacÈraguÓe rato.
Alaggo paÒcakÈmesu, patvÈna paÔhamaÑ phalaÑ.
Antime attabhÈvamhi, MetteyyaÑ Munipu~gavaÑ.
LokaggapuggalaÑ NÈthaÑ, sabbasattahite rataÑ.
DisvÈna tassa dhÊrassa, sutvÈ saddhammadesanaÑ.
AdhigantvÈ phalaÑ aggaÑ, sobheyyaÑ JinasÈsananti.

Vinayasa~gahaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.

