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SirimatÈ amhÈkaÑ Buddhena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena
sakalalokapatthaÔamahÈkaruÓÈsinehasiniddhahadayena sabbattha
appaÔihatasabbaÒÒutÈnÈvaraÓÈdiÒÈÓobhÈsasamujjalitena
sanarÈmaralokagurunÈ sadevakassa lokassa atthÈya hitÈya sukhÈya dhammo
ca vinayo ca desito paÒÒatto, so pariyattipaÔipattipaÔivedhavasena vibhattesu
tÊsu saddhammesu pariyattisaddhammo nÈma, tadeva ca sÈsanaÔÔhitiyÈ
pamÈÓaÑ, satiyeva hi tasmiÑ itare uppajjanti, nÈsati, vuttaÒhetaÑ
A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ– (AÑ-®Ôha 1. 72 piÔÔhe)
“Suttantesu asantesu, pamuÔÔhe vinayamhi ca.
Tamo bhavissati loko, s|riye attha~gate yathÈ.
Suttante rakkhite sante, paÔipatti hoti rakkhitÈ.
PaÔipattiyaÑ Ôhito dhÊro, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti.
Teneva ca saddhammaciraÔÔhitikÈmino theravarÈ MahÈkassapÈdayo
pariyattisaddhammasa~khÈtaÑ TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sa~gÊtimÈropetvÈ
BuddhasÈsanaÑ saÑrakkhiÑsu, taÑkÈlikÈ ca rÈjÈno
saddhammÈbhivuddhikÈmÈ tesaÑ sa~gÊtikÈrÈnamanubalappadÈnena
sahÈyattamupÈgamuÑ.
TathÈ hi cat|hÈdhikatimÈsaparinibbute Bhagavati
MahÈkassapattherappamukhehi paÒcahi arahantasatehi RÈjagahe paÔhamÈ
dhammasa~gÊti katÈ raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno visesÈnuggahamÈdÈya.
Vassasataparinibbute ca Bhagavati MahÈyasattherappamukhehi sattahi
arahantasatehi VesÈliyaÑ dutiyÈ dhammasa~gÊti katÈ, tadÈ ca KÈlÈsoko
mahÊpati tesaÑ sahÈyattamupÈgato.
TathÈgataparinibbÈnato pana dvinnaÑ vassasatÈnamupari
paÒcattiÑsatime vasse MahÈmoggaliputtatissattherappamukhehi
arahantasahassehi PÈÔaliputte tatiyÈ dhammasa~gÊti katÈ
sakalalokapatthaÔayasassa DhammÈsokassa bh|patino niratisayÈnuggahaÑ
laddhÈna.
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SammÈsambuddhaparinibbutito pana catunnaÑ vassasatÈnamupari
paÓÓÈse vasse La~kÈdÊpe VaÔÔagÈmaÓirÈjino kÈle MÈtulajanapade ŒlokaleÓe
catutthÊ dhammasa~gÊti katÈ paÒcahi arahantasatehi
MahÈdhammarakkhitattherappamukhehi, yÈ loke “potthakÈropanasa~gÊtÊ”ti
pÈkaÔÈ.
Buddhavasse pana catussatÈdhikadvisahassÈnamupari
pannarasamasa~khyaÑ sampatte imasmimpi MarammaraÔÔhe
MindonnÈmassa mahÈdhammarÈjino kÈle Mandalay itipÈkaÔe
RatanÈpuÒjanagare paÒcamÊ dhammasa~gÊti katÈ
catussatÈdhikadvisahassattherehi
DakkhiÓÈrÈmavÈsÊtipiÔakadharabhadantajÈgarattherappamukhehi tasseva
raÒÒo anavasesÈnuggahamÈdÈya, yÈ loke “selakkharÈropanasa~gÊtÊ”ti
vuccati.
ItthaÑ sudaÑ Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ iddhaÒceva hoti phÊtaÒca
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈvajjatanÈ.
CirakÈlato panetaÑ BuddhavacanaÑ lekhaparamparÈya ceva
muddaÓaparamparÈya ca anekakkhattuÑ parivattiyÈbhataÑ na sakkÈ dÈni
vattuÑ “paÔhamadutiyatatiyÈdisa~gÊtimÈropitÈkÈreneva sabbaso
parisuddhan”ti, aÒÒadatthu panÈdhunikapotthakesu saÑvijjamÈnehi kehici
pamÈdalekhÈdisaÒjÈtakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhehi malÊnamevetaÑ, tathÈ
hi nÈnÈdesiyapotthakesu aÒÒamaÒÒaÑ saÑsandiyamÈnesu anekÈ
visadisapÈÔhÈ dissanti.
Tatoyeva ca Buddhavacanassa suparisuddhabhÈvakÈmino mahÈtherÈ
sasatthantarapiÔakattayakovidÈ dhammavinayaÑ vÈcentÈyeva te
khalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhe disvÈ evaÑ samacintesuÑ kathesuÑ ca–
“AdvayavÈdino suparisuddhavacanassa tassa Bhagavato pÈvacanaÑ
advayaÑ suparisuddhaÑ nimmalamevassa, imesu pana pÈvacanapotthakesu
aÒÒamaÒÒaÑ visadisÈ ceva aparisuddhÈ ca pÈÔhÈ dissanti, nissaÑsayaÑ kho
ayameva m|lapÈÔho, yo nesaÑ yuttisampanno, tadaÒÒo pana
pamÈdalekhapÈÔhoyeva, tÈdisÈ ca dissanti ÈdhunikapÈvacanapotthakesu
kismiÒci kismiÒci ÔhÈne.
KÈmaÒcetedÈni na tÈva bahutarÈ, yÈva yathÈbh|taÑ pÈÄiyÈ atthaÑ
paÔisedheyyuÑ, etarahi pana asodhiyamÈnÈ te gacchante gacchante
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kÈle bahutarÈ bahutarÈ jÈyeyyuÑ, taÑkÈlikÈ ca pacchimÈ janÈ te sodhetuÑ
asamatthÈ yathÈdhippetaÑ pÈÄiyÈ atthaÑ na sammÈ jÈneyyuÑ, evamete
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvatteyyuÑ.
VuttaÑ hetaÑ A~guttaranikÈye– (AÑ 1. 60 piÔÔhe)
‘Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattanti, katame dve, dunnikkhittaÑ ca padabyaÒjanaÑ attho ca dunnÊto,
dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti, ime kho
bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattantÊ’ti.
YaÑn|na mayaÑ te sodhetvÈ nimmalaÑ parisuddhaÑ BuddhavacanaÑ
sampatiÔÔhÈpeyyÈma, tadassa saddhammaciraÔÔhitiyÈ bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya ca, taÑ pana na sukaraÑ sampÈdetuÑ aÒÒatra
dhammikarÈj|namanuggahenÈ”ti.
SÈ panÈyaÑ kathÈ patthaÔÈ sÈdhujanaparamparÈya, sutÈ ca U Nu
nÈmadheyyaggamahÈmaccappamukhehi MarammaraÔÔhissarehi, sutvÈna te
evaÑ samacintesuÑ sammantayiÑsu ca “na kho panetaÑ amhÈkaÑ
patir|paÑ, ye mayaÑ pubbakehi dhammikehi dhammarÈj|hi
samanuggahitassa BuddhasÈsanassa parihÈnikÈraÓaÑ passamÈnÈyeva
ajjhupekkhitvÈ appossukkÈ vihareyyÈma, yaÑn|na mayaÑ
sÈsanopakÈrupÈye sampÈdetvÈ visesato ca ÈdhunikapÈvacanapotthakesu
dissamÈne saÑsayaÔÔhÈnÊye pamÈdalekhapÈÔhe saÑsodhetukÈmÈnaÑ
mahÈtherÈnaÑ ajjhÈsayaÑ parip|retvÈ BuddhasÈsanaÑ anuggaÓheyyÈmÈ”ti,
atha te sabbepi sÈsanÈnuggahÈya katasanniÔÔhÈnÈ ahesuÑ.
AnuggahitukÈmehipi ca tehi na sakkÈ ÈÓÈya kÈtuÑ vinÈ
mahÈjanacchandasaÒjÈtopadesena, mahÈjanappatinidhibh|tÈ hi etarahi
MarammikÈ rÈjÈno, upadeso ca santhÈgÈrasamitiyaÑ
mahÈjanappatinidhibh|tÈnaÑ matisajÊvÈnaÑ chandeneva samuppajjati,
tasmÈ BuddhasÈsanÈnuggahÈya santhÈgÈrasamitiyaÑ ekaÑ dhammupadesaÑ
paÒÒÈpetvÈ BuddhasÈsanasamiti nÈma mahÈsamiti samuÔÔhÈpitÈ. TassÈ kho
pana samitiyÈ sabhÈpati hoti ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊ Sir U
Thwinvhayo mahÈseÔÔhi, upasabhÈpati pana
ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊyeva U Thein Maungvhayo
padhÈnaÉÉavinicchayamandiramhi mahÈkkhadassÈdhipati,
sabbakammavidhÈyako pana
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hitadharo ThadomahÈsaresÊth|pÈdhiko U Chan Htunvhayo
upadesikÈdhipatipadhÈnanÊtivedimahÈmantÊ. BhaÓÉuppÈdako pana
raÔÔhissarÈnaÑ patinidhibh|to U Win nÈmadheyyo
sÈsanaÔÔhÈnikamahÈmatto.
Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ “yÈyeva kho panatthÈya
samuÔÔhÈpitÈyaÑ samiti, tadatthamidÈni visesato kÈhÈmÈ”ti
MarammaraÔÔhebhipÈkaÔaguÓasamudayasamudite tattha tattha
padhÈnanÈyakabh|te paropaÓÓÈsamahÈthere dÊghadassino nimantiya
evamÈrocesuÑ “ayaÑ bhante amhÈkaÑ BuddhasÈsanamahÈsamiti
BuddhasÈsanÈnuggahatthÈyeva raÔÔhissarÈnaÑ dhammupadesena
samuÔÔhÈpitÈ, sacedÈni bhante pubbe viya dhammasa~gÊtiÑ katvÈ sÈsanaÑ
paggaÓhituÑ yujjeyya, mahÈtherÈ ca tathÈ kÈtumiccheyyuÑ, vissatthÈva
bhante karontu, mayaÑ tattha kÈyaÒÈÓapaccayabalehi niravasesaÑ byÈvaÔÈ
bhavissÈmÈ”ti.
Atha kho te mahÈtherÈ “dhammasa~gÊtiÑ karissÈmÈ”ti katasanniÔÔhÈnÈ
evaÑ pativedesuÑ “kattabbÈyevesÈ dhammasa~gÊti, nesÈ na kattabbÈ, tasmÈ
mayaÑ dÈni piÔakapotthakÈni paÒcamasa~gÊtisilÈlekhÈya samÈnetvÈ tÈniyeva
sarÊraÑ katvÈ pÈÄisaÑsodhanapubba~gamaÑ dhammasa~gÊtiÑ kassÈma,
yÈya Èdhunikapotthakesu paramparÈparivattanavasena saÒjÈtÈ
pamÈdalekhapÈÔhÈ ca nirÈkarÊyissanti, visodhitaÒca suparisuddhaÑ
pÈvacanam|laÑ labhitvÈ taÑ muddÈpetvÈ sakalaloke nÈnÈraÔÔhesu
nÈnÈdesesu byÈpanavasena BuddhasÈsanassa ciraÔÔhiti ca sÈdhiyissati, sabbe
ca TheravÈdikÈ raÔÔhÈ MarammaraÔÔhasahitÈ ekato hutvÈ BuddhasÈsanaÑ
abh|tapubbapaggahena paggaÓhituÑ labhissanti, sÈ ca purimikÈ paÒca
sa~gÊtiyo upanidhÈya chaÔÔhasa~gÊti nÈma bhavissati, taÒca sabbaÑ
bhavissati bahujanahitÈya bahujanasukhÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnaÑ, bah|ni panettha ÈvassakakiccÈni paÔikacceva
samÈdapetabbÈni tumhÈkamÈyattÈni, tasmÈ sa~gÊtikÈlavavatthÈnÈdikiccaÑ
tumhÈkaÑyeva bhÈro hot|”ti.
Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ sÈsanapÈlakÈnaÑ mahÈtherÈnaÑ
chandaÒca ruciÒca samÈdÈya ovÈdaÒca sirasÈ sampaÔicchitvÈ therÈnaÑ ceva
attano ca kattabbakiccÈnaÑ pariniÔÔhÈnasamayaÑ sallakkhetvÈ “ayaÑ
chaÔÔhasa~gÊti SammÈsambuddhaparinibbÈnato catussatÈdhikÈnaÑ dvinnaÑ
vassasahassÈnamupari
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aÔÔhanavutime vasse vesÈkhapuÓÓamito paÔÔhÈya ÈrabhitabbÈ, dve ca vassÈni
kattabbÈ, paÒcannaÑ ca sÈsanavassasahassÈnamupaÉÉhavasse
vesÈkhapuÓÓamiyaÑyeva pariniÔÔhÈpetabbÈ”ti sa~gÊtikÈlaÑ vavatthapesuÑ.
Tato paÔÔhÈya ca te punappunaÑ sannipatitvÈ sammantayitvÈ sa~gÊtiyÈ
pubbakiccesu nirantaraÑ byÈvaÔÈ honti, “mahantaÑ kho JinasÈsanaÑ
mahatiyÈyevetaÑ p|jÈya p|janÊyan”ti mantvÈ tehi kÈrÈpitÈni
mahantamahantÈni sÈsanamandirÈni, tattha sa~gÊtiÑ kurumÈnassa
bhikkhusaÑghassa sukhasannisajjatthaÑ sannipÈtaÔÔhÈnabh|taÑ mahantaÑ
sa~gÊtimandiraÑ Yangon nÈma rÈjadhÈniyaÑ SirÊma~galatthale Kaba Aye
(LokasÈma) nÈmakassa cetiyassa Èsanne selapabbataguhÈvesena kÈrÈpitaÑ
tibh|makaÑ pÈyaso silÈ-iÔÔhakÈyomayaÑ, evaÑ mahantampetaÑ
ekasaÑvacchareneva pariniÔÔhÈpitaÑ iddhiyÈ maÒÒe nimmitaÑ, taÒca bahi
ÔhatvÈ apekkhattaÑ sayaÑjÈtaselapabbato viya dissati, anto pavisitvÈ
olokayataÑ pana olokitolokitaÔÔhÈnato dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ ramaÓÊyaÑ
atittikarameva hutvÈ devavimÈnamiva khÈyati. Tassa panÈvid|re
aÉÉhateyyÈnaÑ sa~gÊtikÈrabhikkhusahassÈnaÑ nivÈsappahonakÈ cattÈro
iÔÔhakamayÈ mahÈpÈsÈdÈ ceva iÔÔhakamayÈyeva bhojanamahÈsÈlÈ ca
mahÈsÊmÈpÈsÈdÈdayo ca muddaÓayantasÈlÈ ca tatheva kÈrÈpitÈ.
MahÈtherÈpi ca “sa~gÊtikiccaÑ nÈma therÈdheyyaÑ, therÈnaÑ
ovÈdeneva kattabbaÑ, na vinÈ tena, tasmÈ bhikkhusaÑghassa ceva
upÈsakÈnaÒca sabbampi sa~gÊtipaÔibaddhamovÈdaÑ dÈtuÑ
bhavitabbamettha ovÈdadÈyakasaÑghasabhÈyapÊ”ti
MarammaraÔÔhadhaj|pame aggamahÈpaÓÉitopÈdhidhÈrino ca
raÔÔhovÈdÈcariyasammate ca raÔÔhavinayadharasammate ca aÒÒe
cÈbhipÈkaÔagarubhÈvanÊyÈdiguÓagaÓasama~ginoti parosataÑ
nÈyakamahÈthere uccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtiovÈdÈcariyasaÑghanÈyakasabhaÑ” nÈmekaÑ padhÈnamahÈsaÑghasabhaÑ
patiÔÔhÈpesuÑ, te ca nÈyakamahÈtherÈ SambuddhavacanaratanÈkarapÈrage
vividhasatthantaragahanÈsa~gacÈrine therÈnuthere paÒcavÊsatimatte
samuccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtidhurandharasabhÈ”ti ca sammannitvÈ tassÈ
sabhÈya bhÈraÑ niyyÈtesuÑ sabbÈni sa~gÊtipaÔibaddhakiccÈni
saÑvidahituÑ. Te ca sa~gÊtidhurandharasabhikÈ therÈ sakalamarammaraÔÔhe
Nyaung Yan Sayadawti abhipÈkaÔaÑ “AggamahÈpaÓÉito” pÈdhinÈ ceva
“AbhidhajamahÈraÔÔhagur|” pÈdhinÈ cÈti
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dvÊhi MarammaraÔÔhissarasamappitopÈdhÊhi virÈjitaÑ jÈtiyÈ ÈsÊtivassikaÑ
upasampadÈya saÔÔhivassaÑ “BhadantarevataÑ” nÈma mahÈtheravaraÑ
sabhÈpatiÑ katvÈ TepiÔake Buddhavacane ceva nÈnÈsatthesu ca kovide
dhammÈcariyakavipadappatte bhikkh| uccinitvÈ aÔÔhadasÈdivaggavasena
parosataÑ pÈÄivisodhakavagge ceva sambahule ca paÔivisodhakavagge
bandhÈpetvÈ visodhanappaÔivisodhanehi BuddhavacanaÑ suparisuddhattaÑ
paÔipÈpetvÈ dhammasa~gÊtimakaÑsu yathÈ taÑ porÈÓakasa~gÊtikÈrÈ.
EvaÑ sa~gÊtimÈropitassa TepiÔakassa Buddhavacanassa
atthasaÑvaÓÓanÈbh|tÈ AÔÔhakathÈyo ca saÑvijjanti manoramÈya
tantinayÈnucchavikÈya bhÈsÈya ŒcariyabuddhaghosÈdÊhi theravarehi katÈ.
TÈsampi AÔÔhakathÈnaÑ sadesÊyam|lehi ceva videsÊyam|lehi ca
saÑsanditvÈ TepiÔakassa viya Buddhavacanassa
visodhanapaÔivisodhanavasena mahÈtherÈ pÈvacanadassino
saÑvaÓÓanÈkovidÈ pÈÔhasodhanamakaÑsu.
IccevamaÔÔhakathÈyo ca pamÈdakhalitÈdhika paribhaÔÔhapÈÔhÈnaÑ
nirÈkaraÓavasena visodhitÈ ceva paÔivisodhitÈ ca hutvÈ
BuddhasÈsanamuddaÓayantÈlaye samappitÈ suÔÔhu muddÈpaÓÈya.
MuddÈpaÓakÈle ca PiÔakattayamuddÈpaÓe viya mahÈtheravarÈ
m|lasodheyyapattapÈÔhakehi gahaÔÔhapaÓÉitehi ceva
dhammÈcariyabhikkhupaÓÉitehi ca anekavÈraÑ parisodhitaÑ
osÈnasodheyyapattaÑ paÔivisodhitam|lapotthakena ceva aÒÒehi sadesa
desantarika AÔÔhakathÈpotthakehi ca vividhabyÈkaraÓÈdisatthehi ca
punappunaÑ saÑsandetvÈ suvisada paribyattakaÓÉavÈra vÈkyaccheda
sa~ketataÒca sampÈpetvÈ mahatÈ parissamena osÈnasodhanamakaÑsu.
EvametÈ AÔÔhakathÈyo theravÈdÊnekÈyika vibudhappamukhÈnaÑ
satthÈgamaratanÈlaya sÈragÈhÊnaÑ veyyÈkaraÓakesarÊnaÑ
accantanimmalaÒÈÓavÈrinÈ paridhovitÈ, tÈ vibudhappavarekagocarÈ
vimuttirasassÈdadÈyiniyo PiÔakattayassatthaÑ paribyattaÑ pakÈsentiyo
ciraÑ vilasantiyo lokatthasiddhiÑ sÈdhayant|ti.
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TenetaÑ vuccati–
1. M|lakaÑ pariyattÊva, sÈsanassa Mahesino.
PariyattippamÈÓo hi, ciraÑ saddhammasaÓÔhiti.
2. TasmÈ taÑ rakkhituÑ therÈ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ.
RÈjÈno upanissÈya, akaÑsu dhammasa~gahe.
3. PaÔhamaÑ dhammasa~gÊtiÑ, AjÈtasatturÈjino.
Anuggahena katvÈna, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
4. DutiyaÑ tu tathÈ katvÈ, KÈlÈsokassa rÈjino.
KÈle tamupanissÈya, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
5. TatiyaÑpica katvÈna, DhammÈsokassa rÈjino.
Anuggahena Buddhassa, sÈsanaÑ abhipÈlayuÑ.
6. CatutthiÑ pana La~kÈyaÑ, VaÔÔagÈmaÓirÈjino.
KÈlamhi potthakÈruÄhaÑ, katvÈna pÈlayuÑ tathÈ.
7. ImasmiÑ MarammaraÔÔhepi, MindonnÈma narÈdhipaÑ.
RajjaÑ samanusÈsantaÑ, ratanattayamÈmakaÑ.
8. SannissÈya mahÈtherÈ, thirasÊlÈ guÓÈkarÈ.
PaÒcamiÑ dhammasa~gÊtiÑ, karontÈ sÈsanaÔÔhitiÑ.
9. PatthayantÈ likhÈpetvÈ, silÈpaÔÔesu peÔakaÑ.
VÈyÈmena mahantena, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
10. ItthaÑ purÈ mahÈtherÈ, rÈjÈno cÈpi dhammikÈ.
SÈsanaÑ paripÈlesuÑ, jÊvitaÑ viya attano.
11. TathÈpi khalitÈdÈni, dissanti PiÔakattaye.
ParamparÈya lekhÈya, saÒjÈtÈ muddaÓena ca.
12. DisvÈna te mahÈtherÈ, vÈcentÈva TipeÔakaÑ.
VuccamÈnanayenevaÑ, cintesuÑ mantayiÑsu ca.
13. “KatvÈna sÈdhukaÑ gantha-suddhikaÑ sÈsanÈyukaÑ.
YaÑn|na dhammasa~gÊtiÑ, kareyyÈma mayaÑ” iti.
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NidÈnakathÈ
14. EtamatthaÑ suÓitvÈna, U Nu nÈma mahÈsayo.
Marammavisaye agga-mahÈmaccadhurandharo.
15. “SÈsanÈyattakiccÈni, sampÈdentÈ visesato.
Sa~gÊtiyaÒca therÈnaÑ, samp|rentÈ manorathaÑ.
16. YathÈ rakkhiÑsu porÈÓÈ, surÈjÈno tathÈ mayaÑ.
SaÑrakkheyyÈma Sambuddha-sÈsanaÑ” iti cintiya.
17. MahÈmaccehi aÒÒehi, sa~gamehi ca mantiya.
SuppatiÔÔhÈpayitvÈna, BuddhasÈsanasa~gamaÑ.
18. MahÈtherÈnamÈdÈya, chandaÑ idha nivÈsinaÑ.
AÒÒesu SÊhaÄÈdÊsu, videsesu ca vÈsinaÑ.
19. KÈretvÈ dhammasa~gÊtiÑ, sodhetvÈ SatthusÈsanaÑ.
SaddhammÈnuggahatthÈya, karaÑ daÄhaparakkamaÑ.
20. SirÊma~galavikhyÈte, thalasmiÑ pavare subhe.
CetiyassÈvid|ramhi, Kaba Aye itisaÒÒino.
21. GuhÈvesena kÈretvÈ, mahÈsa~gÊtimandiraÑ.
ŒvÈsÈdiÒca bhikkh|naÑ, kÈresi muddaÓÈlayaÑ.
22. GanthasaÑsodhanaÑ dhamma-sa~gÊtiyÈ tu paÓÉitÈ.
MahÈtheravarÈkaÑsu, satimantÈ punappunaÑ.
23. MuddÈpente ca passitvÈ, mahÈtherehi paÒcahi.
SodheyyapattamosÈnaÑ, nimmalattaÑ supÈpitaÑ.
24. KatvÈ suvisadaÑ Buddha-bhÈsitaÑ PiÔakattayaÑ.
YathÈ muddÈpitaÑ Èsi, sÈsanatthaÑ Mahesino.
25. TathÈ AÔÔhakathÈyo ca, saÑsodhetvÈ punappunaÑ.
SuÔÔhu muddÈpitÈ honti, sabbalokatthasiddhiyÈti.
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VinayapiÔaka

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
GanthÈrambhakathÈ
Yo kappakoÔÊhipi appameyyaÑ,
KÈlaÑ karonto atidukkarÈni.
KhedaÑ gato lokahitÈya NÈtho,
Namo MahÈkÈruÓikassa tassa.
AsambudhaÑ BuddhanisevitaÑ yaÑ,
BhavÈbhavaÑ gacchati jÊvaloko.
Namo avijjÈdikilesajÈlaViddhaÑsino dhammavarassa tassa.
GuÓehi yo sÊlasamÈdhipaÒÒÈVimuttiÒÈÓappabhutÊhi yutto.
KhettaÑ janÈnaÑ kusalatthikÈnaÑ,
TamariyasaÑghaÑ sirasÈ namÈmi.
IccevamaccantanamassaneyyaÑ1,
NamassamÈno ratanattayaÑ yaÑ.
PuÒÒÈbhisandaÑ vipulaÑ alatthaÑ,
TassÈnubhÈvena hatantarÈyo.
______________________________________________________________
1. NamassanÊyaÑ (SÊ)
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VinayapiÔaka
YasmiÑ Ôhite sÈsanamaÔÔhitassa,
PatiÔÔhitaÑ hoti susaÓÔhitassa.
TaÑ vaÓÓayissaÑ vinayaÑ amissaÑ,
NissÈya pubbÈcariyÈnubhÈvaÑ.
KÈmaÒca pubbÈcariyÈsabhehi,
©ÈÓambuniddhotamalÈsavehi.
VisuddhavijjÈpaÔisambhidehi,
SaddhammasaÑvaÓÓanakovidehi.
Sallekhiye nosulabh|pamehi,
MahÈvihÈrassa dhaj|pamehi.
SaÑvaÓÓitoyaÑ vinayo nayehi,
Cittehi sambuddhavaranvayehi.
SaÑvaÓÓanÈ SÊhaÄadÊpakena,
VÈkyena esÈ pana sa~khatattÈ1.
Na kiÒci atthaÑ abhisambhuÓÈti,
DÊpantare bhikkhujanassa yasmÈ.
TasmÈ imaÑ PÈÄinayÈnur|paÑ,
SaÑvaÓÓanaÑ dÈni samÈrabhissaÑ.
AjjhesanaÑ Buddhasirivhayassa,
Therassa sammÈ samanussaranto.
SaÑvaÓÓanaÑ taÒca samÈrabhanto,
TassÈ MahÈ-aÔÔhakathaÑ sarÊraÑ.
KatvÈ MahÈpaccariyaÑ tatheva,
KurundinÈmÈdisu vissutÈsu.

Vinicchayo AÔÔhakathÈsu vutto,
Yo yuttamatthaÑ apariccajanto.
Tatopi antogadhatheravÈdaÑ,
SaÑvaÓÓanaÑ samma samÈrabhissaÑ.
______________________________________________________________
1. Sa~khaÔattÈ (SÊ)
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TaÑ me nisÈmentu pasannacittÈ,
TherÈ ca bhikkh| navamajjhimÈ ca.
DhammappadÊpassa TathÈgatassa,
Sakkacca dhammaÑ patimÈnayantÈ.
Buddhena dhammo vinayo ca vutto,
Yo tassa puttehi tatheva ÒÈto.
So yehi tesaÑ matimaccajantÈ,
YasmÈ pure AÔÔhakathÈ akaÑsu.
TasmÈ hi yaÑ AÔÔhakathÈsu vuttaÑ,
TaÑ vajjayitvÈna pamÈdalekhaÑ.
Sabbampi sikkhÈsu sagÈravÈnaÑ,
YasmÈ pamÈÓaÑ idha paÓÉitÈnaÑ.
Tato ca bhÈsantarameva hitvÈ
VitthÈramaggaÒca samÈsayitvÈ.
VinicchayaÑ sabbamasesayitvÈ,
TantikkamaÑ kiÒci1 avokkamitvÈ.
SuttantikÈnaÑ vacanÈnamatthaÑ,
SuttÈnur|paÑ paridÊpayantÊ.
YasmÈ ayaÑ hessati vaÓÓanÈpi,
Sakkacca tasmÈ anusikkhitabbÈti.

______________________________________________________________
1. KaÒci (SÊ)

BÈhiranidÈnakathÈ
Tattha taÑ vaÓÓayissaÑ vinayanti vuttattÈ vinayo tÈva
vavatthapetabbo1. TenetaÑ vuccati “vinayo nÈma idha sakalaÑ
VinayapiÔakaÑ adhippetan”ti. SaÑvaÓÓanatthaÑ panassa ayaÑ mÈtikÈ.
VuttaÑ yena yadÈ yasmÈ, dhÈritaÑ yena cÈbhataÑ.
YatthappatiÔÔhitaÒceta, metaÑ vatvÈ vidhiÑ tato.
TenÈti-ÈdipÈÔhassa, atthaÑ nÈnappakÈrato.
Dassayanto karissÈmi, VinayassatthavaÓÓananti.
Tattha vuttaÑ yena yadÈ yasmÈti idaÑ tÈva vacanaÑ “tena samayena
Buddho BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ viharatÊ”ti evamÈdivacanaÑ sandhÈya vuttaÑ.
IdaÒhi Buddhassa Bhagavato attapaccakkhavacanaÑ na hoti, tasmÈ
vattabbametaÑ “idaÑ vacanaÑ kena vuttaÑ, kadÈ vuttaÑ, kasmÈ ca
vuttan”ti. ÈyasmatÈ UpÈlittherena vuttaÑ, taÒca pana
paÔhamamahÈsa~gÊtikÈle.
PaÔhamamahÈsa~gÊtikathÈ
PaÔhamamahÈsa~gÊti nÈma cesÈ kiÒcÈpi paÒcasatikasa~gÊtikkhandhake
vuttÈ, nidÈnakosallatthaÑ pana idhÈpi iminÈ nayena veditabbÈ.
DhammacakkappavattanaÒhi ÈdiÑ katvÈ yÈva SubhaddaparibbÈjakavinayanÈ
katabuddhakicce KusinÈrÈyaÑ upavattane MallÈnaÑ sÈlavane
yamakasÈlÈnamantare visÈkhapuÓÓamadivase2 pacc|sasamaye
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbute Bhagavati LokanÈthe Bhagavato
parinibbÈne sannipatitÈnaÑ sattannaÑ bhikkhusatasahassÈnaÑ saÑghatthero
ÈyasmÈ MahÈkassapo sattÈhaparinibbute Bhagavati Subhaddena
vuÉÉhapabbajitena “alaÑ Èvuso mÈ socittha, mÈ paridevittha, sumuttÈ
mayaÑ tena mahÈsamaÓena, upaddutÈ ca homa3 ‘idaÑ vo kappati, idaÑ vo
na kappatÊ’ti, idÈni pana mayaÑ yaÑ icchissÈma, taÑ karissÈma, yaÑ na
icchissÈma, na taÑ karissÈmÈ”ti4 vuttavacanamanussaranto “ÔhÈnaÑ kho
panetaÑ vijjati yaÑ pÈpabhikkh| ‘atÊtasatthukaÑ pÈvacanan’ti
______________________________________________________________
1. Vavatthapetabbo ko so vinayoti (SyÈ)
3. MayaÑ homa (Vi 4. 480 piÔÔhe)

2. VisÈkhapuÓÓamÊdivase (SyÈ)
4. Vi 4. 480; DÊ 2. 134 piÔÔhe.
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maÒÒamÈnÈ pakkhaÑ labhitvÈ nacirasseva saddhammaÑ antaradhÈpeyyuÑ.
YÈva ca dhammavinayo tiÔÔhati tÈva anatÊtasatthukameva pÈvacanaÑ hoti.
VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ–
‘Yo vo Œnanda mayÈ dhammo ca vinayo ca desito paÒÒatto, so vo
mamaccayena SatthÈ’ti1.
Yann|nÈhaÑ dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyeyyaÑ, yathayidaÑ
sÈsanaÑ addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ.
YaÒcÈhaÑ BhagavatÈ–
‘DhÈressasi pana me tvaÑ Kassapa sÈÓÈni paÑsuk|lÈni
nibbasanÈnÊ’ti vatvÈ cÊvare sÈdhÈraÓaparibhogena ceva,
‘AhaÑ bhikkhave yÈvade2 Èka~khÈmi vivicceva kÈmehi -papaÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi, Kassapopi bhikkhave yÈvade
Èka~khati vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharatÊ’ti–
EvamÈdinÈ nayena navÈnupubbavihÈrachaÄabhiÒÒÈppabhede
uttarimanussadhamme attanÈ samasamaÔÔhapanena ca anuggahito, tassa3
kimaÒÒaÑ ÈÓaÓyaÑ4 bhavissati, nanu maÑ BhagavÈ rÈjÈ viya sakakavacaissariyÈnuppadÈnena attano kulavaÑsappatiÔÔhÈpakaÑ puttaÑ
‘saddhammavaÑsappatiÔÔhÈpako me ayaÑ bhavissatÊ’ti mantvÈ iminÈ
asÈdhÈraÓena anuggahena anuggahesÊ”ti cintayanto
dhammavinayasa~gÈyanatthaÑ bhikkh|naÑ ussÈhaÑ janesi. YathÈha–
“Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo bhikkh| Èmantesi, ekamidÈhaÑ
Èvuso samayaÑ PÈvÈya KusinÈraÑ addhÈnamaggappaÔipanno mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehÊ”ti5 sabbaÑ
SubhaddakaÓÉaÑ vitthÈrato veditabbaÑ.
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 126 piÔÔhe. 2. YÈvadeva (SÊ, SyÈ, SaÑ 1. 412 piÔÔhe)
4. ŒÓanyaÑ (SÊ), ÈnaÓyaÑ (SyÈ)

3. Tassa me (SÊ, SyÈ)
5. DÊ 2. 133 piÔÔhe.
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VinayapiÔaka
Tato paraÑ Èha–
“Handa mayaÑ Èvuso dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyeyyÈma, pure
adhammo dippati1, dhammo paÔibÈhiyyati2, avinayo dippati, vinayo
paÔibÈhiyyati, pure adhammavÈdino balavanto honti dhammavÈdino
dubbalÈ honti, avinayavÈdino balavanto honti, vinayavÈdino dubbalÈ
hontÊ”ti3.

Bhikkh| ÈhaÑsu “tena hi bhante thero bhikkh| uccinat|”ti. Thero
sakalanava~gasatthusÈsanapariyattidhare puthujjana sotÈpannasakadÈgÈmianÈgÈmisukkhavipassakakhÊÓÈsavabhikkh| anekasate anekasahasse ca
vajjetvÈ TipiÔakasabbapariyattippabhedadhare paÔisambhidÈppatte
mahÈnubhÈve yebhuyyena BhagavatÈ etadaggaÑ Èropite tevijjÈdibhede
khÊÓÈsavabhikkh|yeva ek|napaÒcasate pariggahesi. Ye sandhÈya idaÑ
vuttaÑ “atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo eken|nÈni4 paÒca arahantasatÈni
uccinÊ”ti5.
Kissa pana thero eken|namakÈsÊti. Œyasmato Œnandattherassa
okÈsakaraÓatthaÑ. Tena hÈyasmatÈ sahÈpi vinÈpi na sakkÈ dhammasa~gÊti
kÈtuÑ. So hÈyasmÈ sekkho sakaraÓÊyo, tasmÈ sahÈpi na sakkÈ, yasmÈ
panassa kiÒci DasabaladesitaÑ SuttageyyÈdikaÑ Bhagavato asammukhÈ
paÔiggahitaÑ nÈma natthi, tasmÈ vinÈpi na sakkÈ. Yadi evaÑ sekkhopi
samÈno dhammasa~gÊtiyÈ bahukÈrattÈ Therena uccinitabbo assa, atha kasmÈ
na uccinitoti? Par|pavÈdavivajjanato. Thero hi Èyasmante Œnande ativiya
vissattho ahosi. TathÈ hi naÑ sirasmiÑ palitesu jÈtesupi “na vÈyaÑ
KumÈrako mattamaÒÒÈsÊ”ti6 kumÈrakavÈdena ovadati. Sakyakulappasuto
cÈyaÑ ÈyasmÈ TathÈgatassa bhÈtÈ c|Äapituputto. Tatra hi bhikkh|
chandÈgamanaÑ viya maÒÒamÈnÈ “bah| asekkhapaÔisambhidÈppatte
bhikkh| ÔhapetvÈ ŒnandaÑ sekkhapaÔisambhidÈppattaÑ thero uccinÊ”ti
upavadeyyuÑ, taÑ par|pavÈdaÑ parivajjento “ŒnandaÑ vinÈ
______________________________________________________________
1. Dibbati (Ka)
4. Eken|na... (Ka)

2. PaÔibÈhÊyati (SÊ, SyÈ)
5. Vi 4. 481 piÔÔhe.

3. Vi 4. 481 piÔÔhe.
6. SaÑ 1. 418 piÔÔhe.

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ

7

sa~gÊti na sakkÈ kÈtuÑ, bhikkh|naÑyeva anumatiyÈ gahessÈmÊ”ti na
uccini1.
Atha sayameva bhikkh| ŒnandassatthÈya theraÑ yÈciÑsu. YathÈha–
“Bhikkh| ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ etadavocuÑ–‘ayaÑ bhante
ÈyasmÈ Œnando kiÒcÈpi sekkho, abhabbo chandÈ dosÈ mohÈ bhayÈ
agatiÑ gantuÑ, bahu cÈnena Bhagavato santike dhammo ca vinayo ca
pariyatto, tena hi bhante thero Èyasmantampi ŒnandaÑ uccinat|’ti.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo Èyasmantampi ŒnandaÑ uccinÊ”ti2.
EvaÑ bhikkh|naÑ anumatiyÈ uccinitena tenÈyasmatÈ saddhiÑ paÒca
therasatÈni ahesuÑ.
Atha kho therÈnaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “kattha nu kho mayaÑ
dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyeyyÈmÈ”ti. Atha kho therÈnaÑ bhikkh|naÑ
etadahosi “RÈjagahaÑ kho mahÈgocaraÑ pah|tasenÈsanaÑ, yann|na
mayaÑ RÈjagahe vassaÑ vasantÈ dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyeyyÈma,
nÈÒÒe bhikkh| RÈjagahe vassaÑ upagaccheyyun”ti2. KasmÈ pana nesaÑ
etadahosi. IdaÑ amhÈkaÑ thÈvarakammaÑ, koci visabhÈgapuggalo
saÑghamajjhaÑ pavisitvÈ ukkoÔeyyÈti. AthÈyasmÈ MahÈkassapo
Òattidutiyena kammena sÈvesi. TaÑ Sa~gÊtikkhandhake vuttanayeneva
ÒÈtabbaÑ.
Atha TathÈgatassa parinibbÈnato sattasu sÈdhukÊÄanadivasesu sattasu ca
dhÈtup|jÈdivasesu vÊtivattesu “aÉÉhamÈso atikkanto, idÈni gimhÈnaÑ
diyaÉÉho mÈso seso, upakaÔÔhÈ viss|panÈyikÈ”ti mantvÈ MahÈkassapatthero
“RÈjagahaÑ Èvuso gacchÈmÈ”ti upaÉÉhaÑ bhikkhusaÑghaÑ gahetvÈ ekaÑ
maggaÑ gato. Anuruddhattheropi upaÉÉhaÑ gahetvÈ ekaÑ maggaÑ gato,
Œnandatthero pana Bhagavato pattacÊvaraÑ gahetvÈ bhikkhusaÑghaparivuto
SÈvatthiÑ gantvÈ RÈjagahaÑ gantukÈmo yena SÈvatthi, tena cÈrikaÑ
pakkÈmi3. Œnandattherena gatagataÔÔhÈne mahÈparidevo ahosi “bhante
Œnanda kuhiÑ SatthÈraÑ ÔhapetvÈ
______________________________________________________________
1. TaÑ na uccini (SÊ, SyÈ)

2. Vi 4. 481 piÔÔhe.

3. Pakkami (Ka)
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ÈgatosÊ”ti. Anupubbena pana SÈvatthiÑ anuppatte there Bhagavato
parinibbÈnadivase viya mahÈparidevo ahosi.
Tatra sudaÑ ÈyasmÈ Œnando aniccatÈdipaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ
kathÈya taÑ mahÈjanaÑ saÒÒÈpetvÈ JetavanaÑ pavisitvÈ Dasabalena
vasitagandhakuÔiyÈ dvÈraÑ vivaritvÈ maÒcapÊÔhaÑ nÊharitvÈ papphoÔetvÈ
gandhakuÔiÑ sammajjitvÈ milÈtamÈlÈkacavaraÑ chaÉÉetvÈ maÒcapÊÔhaÑ
atiharitvÈ puna yathÈÔhÈne ÔhapetvÈ Bhagavato ÔhitakÈle karaÓÊyaÑ vattaÑ
sabbamakÈsi. Atha thero Bhagavato parinibbÈnato pabhuti
ÔhÈnanisajjabahulattÈ ussannadhÈtukaÑ kÈyaÑ samassÈsetuÑ dutiyadivase
khÊravirecanaÑ pivitvÈ vihÈreyeva nisÊdi, yaÑ sandhÈya Subhena mÈÓavena
pahitaÑ mÈÓavakaÑ etadavoca–
“AkÈlo kho mÈÓavaka, atthi me ajja bhesajjamattÈ pÊtÈ, appeva
nÈma svepi upasa~kameyyÈmÈ”ti1.
Dutiyadivase Cetakattherena pacchÈsamaÓena gantvÈ Subhena
mÈÓavena puÔÔho DÊghanikÈye SubhasuttaÑ nÈma dasamaÑ suttamabhÈsi.
Atha thero JetavanavihÈre khaÓÉaphullappaÔisa~kharaÓaÑ kÈrÈpetvÈ
upakaÔÔhÈya vass|panÈyikÈya RÈjagahaÑ gato. TathÈ MahÈkassapatthero
Anuruddhatthero ca sabbaÑ bhikkhusaÑghaÑ gahetvÈ RÈjagahameva gato.
Tena kho pana samayena RÈjagahe aÔÔhÈrasa mahÈvihÈrÈ honti. Te
sabbepi chaÉÉitapatita-uklÈpÈ ahesuÑ, Bhagavato hi parinibbÈne sabbe
bhikkh| attano attano pattacÊvaraÑ gahetvÈ vihÈre ca pariveÓe ca chaÉÉetvÈ
agamaÑsu. Tattha therÈ Bhagavato vacanap|janatthaÑ
titthiyavÈdaparimocanatthaÒca “paÔhamaÑ mÈsaÑ
khaÓÉaphullappaÔisa~kharaÓaÑ karomÈ”ti cintesuÑ, titthiyÈ hi evaÑ
vadeyyuÑ “samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ Satthari Ôhiteyeva vihÈre
paÔijaggiÑsu, parinibbute chaÉÉesun”ti. TesaÑ vÈdaparimocanatthaÒca
cintesunti vuttaÑ hoti. Vuttampi hetaÑ–
______________________________________________________________
1. DÊ 1. 188 piÔÔhe.
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“Atha kho therÈnaÑ bhikkh|naÑ etadahosi–BhagavatÈ kho Èvuso
khaÓÉaphullappaÔisa~kharaÓaÑ vaÓÓitaÑ, handa mayaÑ Èvuso
paÔhamaÑ mÈsaÑ khaÓÉaphullappaÔisa~kharaÓaÑ karoma, majjhimaÑ
mÈsaÑ sannipatitvÈ dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyissÈmÈ”ti1.
Te dutiyadivase gantvÈ rÈjadvÈre aÔÔhaÑsu. AjÈtasattu rÈjÈ ÈgantvÈ
vanditvÈ “kiÑ bhante ÈgatatthÈ”ti attanÈ kattabbakiccaÑ paÔipucchi. TherÈ
aÔÔhÈrasa mahÈvihÈrapaÔisa~kharaÓatthÈya hatthakammaÑ paÔivedesuÑ.
“SÈdhu bhante”ti rÈjÈ hatthakammakÈrake manusse adÈsi. TherÈ paÔhamaÑ
mÈsaÑ sabbavihÈre paÔisa~kharÈpetvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ “niÔÔhitaÑ mahÈrÈja
vihÈrapaÔisa~kharaÓaÑ, idÈni dhammavinayasa~gahaÑ karomÈ”ti. SÈdhu
bhante vissatthÈ2 karotha, mayhaÑ ÈÓÈcakkaÑ, tumhÈkaÑ dhammacakkaÑ
hotu, ÈÓÈpetha bhante kiÑ karomÊti. Sa~gahaÑ karontÈnaÑ bhikkh|naÑ
sannisajjaÔÔhÈnaÑ mahÈrÈjÈti. Kattha karomi bhanteti. VebhÈrapabbatapasse
SattapaÓÓi3 guhÈdvÈre kÈtuÑ yuttaÑ mahÈrÈjÈti. “SÈdhu bhante”ti kho rÈjÈ
AjÈtasattu VissakammunÈ4 nimmitasadisaÑ
suvibhattabhittitthambhasopÈnaÑ nÈnÈvidhamÈlÈkammalatÈkammavicittaÑ
abhibhavantamiva rÈjabhavanavibh|tiÑ avahasantamiva devavimÈnasiriÑ
siriyÈ niketamiva ekanipÈtatitthamiva ca devamanussanayanaviha~gÈnaÑ
lokarÈmaÓeyyakamiva sampiÓÉitaÑ daÔÔhabbasÈramaÓÉaÑ maÓÉapaÑ
kÈrÈpetvÈ vividhakusumadÈmolambaka viniggalantacÈruvitÈnaÑ
ratanavicittamaÓikoÔÔimatalamiva ca naÑ
nÈnÈpupph|pahÈravicittasupariniÔÔhitabh|mikammaÑ
brahmavimÈnasadisaÑ ala~karitvÈ tasmiÑ mahÈmaÓÉape paÒcasatÈnaÑ
bhikkh|naÑ anagghÈni paÒca kappiyapaccattharaÓasatÈni paÒÒapetvÈ
dakkhiÓabhÈgaÑ nissÈya uttarÈbhimukhaÑ therÈsanaÑ maÓÉapamajjhe
puratthÈbhimukhaÑ Buddhassa Bhagavato ÈsanÈrahaÑ dhammÈsanaÑ
paÒÒapetvÈ dantakhacitaÑ bÊjaniÒcettha ÔhapetvÈ bhikkhusaÑghassa
ÈrocÈpesi “niÔÔhitaÑ bhante mama kiccan”ti.
5 TasmiÑ kho pana samaye ekacce bhikkh| ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ

sandhÈya evamÈhaÑsu “imasmiÑ bhikkhusaÑghe eko bhikkhu
vissagandhaÑ vÈyanto vicaratÊ”ti. Thero taÑ sutvÈ imasmiÑ
bhikkhusaÑghe aÒÒo vissagandhaÑ
______________________________________________________________
1. Vi 4. 482 piÔÔhe.
4. VisukammunÈ (Ka)

2. VisaÔÔhÈ (Ka)
3. SattapaÓÓa (SyÈ)
5-5. Ettako pÈÔho (SÊ-SyÈ-potthakesu na dissati.)
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vÈyanto vicaraÓakabhikkhu nÈma natthi. AddhÈ ete maÑ sandhÈya vadantÊti
saÑvegaÑ Èpajji. Ekacce bhikkh| ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ ÈhaÑsu “sve
Èvuso sannipÈto, tvaÒca sekkho sakaraÓÊyo, tena te na yuttaÑ sannipÈtaÑ
gantuÑ, appamatto hohÊ”ti.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando “sve sannipÈto, na kho pana metaÑ
patir|paÑ, yvÈhaÑ sekkho samÈno sannipÈtaÑ gaccheyyan”ti bahudeva
rattiÑ kÈyagatÈya satiyÈ vÊtinÈmetvÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ ca~kamÈ
orohitvÈ vihÈraÑ pavisitvÈ “nipajjissÈmÊ”ti kÈyaÑ Èvajjesi. Dve pÈdÈ
bh|mito muttÈ, appattaÒca sÊsaÑ bimbohanaÑ1, etasmiÑ antare anupÈdÈya
Èsavehi cittaÑ vimucci. AyaÒhi ÈyasmÈ ca~kamena bahi vÊtinÈmetvÈ
visesaÑ nibbattetuÑ asakkonto cintesi “nanu maÑ BhagavÈ etadavoca
‘katapuÒÒosi tvaÑ Œnanda, padhÈnamanuyuÒja, khippaÑ hohisi anÈsavo’ti2.
BuddhÈnaÒca kathÈdoso nÈma natthi, mama accÈraddhaÑ vÊriyaÑ, tena me
cittaÑ uddhaccÈya saÑvattati, handÈhaÑ vÊriyasamathaÑ3 yojemÊ”ti
ca~kamÈ orohitvÈ pÈdadhovanaÔÔhÈne ÔhatvÈ pÈde dhovitvÈ vihÈraÑ
pavisitvÈ maÒcake nisÊditvÈ “thokaÑ vissamissÈmÊ”ti kÈyaÑ maÒcake
upanÈmesi. Dve pÈdÈ bh|mito muttÈ, sÊsaÒca bimbohanaÑ asampattaÑ.
EtasmiÑ antare anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttaÑ. CatuiriyÈpathavirahitaÑ therassa arahattaÑ ahosi. Tena “imasmiÑ sÈsane
anipanno anisinno aÔÔhito aca~kamanto ko bhikkhu arahattaÑ patto”ti vutte
“Œnandatthero”ti vattuÑ vaÔÔati.
Atha kho therÈ bhikkh| dutiyadivase katabhattakiccÈ pattacÊvaraÑ
paÔisÈmetvÈ dhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ. Œnandatthero pana attano
arahattappattiÑ ÒÈpetukÈmo bhikkh|hi saddhiÑ na gato. Bhikkh|
yathÈvuÉÉhaÑ attano attano pattÈsane nisÊdantÈ Œnandattherassa ÈsanaÑ
ÔhapetvÈ nisinnÈ. Tattha kehici “etaÑ ÈsanaÑ kassÈ”ti vutte
ŒnandattherassÈti. Œnando pana kuhiÑ gatoti. TasmiÑ samaye thero cintesi
“idÈni mayhaÑ gamanakÈlo”ti. Tato attano ÈnubhÈvaÑ dassento pathaviyaÑ
nimujjitvÈ attano Èsaneyeva attÈnaÑ dassesi. ŒkÈsenÈgantvÈ nisÊdÊtipi eke.
______________________________________________________________
1. BibbohanaÑ (AbhidhÈnappadÊpikÈÔÊkÈ)
2. DÊ 2. 119 piÔÔhe.
3. VÊriyasamataÑ (bah|su) AÑ-®Ôha 3. 124; Abhi-®Ôha 2. 251 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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EvaÑ nisinne tasmiÑ Èyasmante MahÈkassapatthero bhikkh| Èmantesi
“Èvuso kiÑ paÔhamaÑ sa~gÈyÈma dhammaÑ vÈ vinayaÑ vÈ”ti. Bhikkh|
ÈhaÑsu “bhante MahÈkassapa vinayo nÈma BuddhasÈsanassa Èyu, vinaye
Ôhite sÈsanaÑ ÔhitaÑ hoti, tasmÈ paÔhamaÑ vinayaÑ sa~gÈyÈmÈ”ti. KaÑ
dhuraÑ katvÈti. ŒyasmantaÑ UpÈlinti. KiÑ Œnando nappahotÊti. No
nappahoti, api ca kho pana SammÈsambuddho dharamÈnoyeva
vinayapariyattiÑ nissÈya ÈyasmantaÑ UpÈliÑ etadagge Ôhapesi “etadaggaÑ
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ vinayadharÈnaÑ yadidaÑ
UpÈlÊ”ti1. TasmÈ UpÈlittheraÑ pucchitvÈ vinayaÑ sa~gÈyÈmÈti. Tato thero
vinayaÑ pucchanatthÈya attanÈva attÈnaÑ sammanni. UpÈlittheropi
vissajjanatthÈya sammanni. TatrÈyaÑ PÈÄi–
Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo saÑghaÑ ÒÈpesi–
“SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ
UpÈliÑ vinayaÑ puccheyyan”ti.
ŒyasmÈpi UpÈli saÑghaÑ ÒÈpesi–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ
ÈyasmatÈ MahÈkassapena vinayaÑ puÔÔho vissajjeyyan”ti.
EvaÑ attanÈva attÈnaÑ sammannitvÈ ÈyasmÈ UpÈli uÔÔhÈyÈsanÈ
ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ there bhikkh| vanditvÈ dhammÈsane nisÊdi
dantakhacitaÑ bÊjaniÑ2 gahetvÈ, tato ÈyasmÈ MahÈkassapo therÈsane
nisÊditvÈ ÈyasmantaÑ UpÈliÑ vinayaÑ pucchi “paÔhamaÑ Èvuso UpÈli
pÈrÈjikaÑ kattha paÒÒattan”ti. VesÈliyaÑ bhanteti. KaÑ ÈrabbhÈti.
SudinnaÑ KalandaputtaÑ ÈrabbhÈti. KismiÑ vatthusminti.
Methunadhammeti.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ UpÈliÑ paÔhamassa
pÈrÈjikassa vatthumpi pucchi, nidÈnampi pucchi, puggalampi pucchi,
paÒÒattimpi pucchi, anupaÒÒattimpi pucchi, Èpattimpi pucchi, anÈpattimpi
pucchi. YathÈ ca paÔhamassa, tathÈ dutiyassa, tathÈ tatiyassa, tathÈ
catutthassa pÈrÈjikassa vatthumpi pucchi -pa- anÈpattimpi pucchi. PuÔÔho
puÔÔho UpÈlitthero vissajjesi.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 25 piÔÔhe.

2. VÊjaniÑ (SÊ, SyÈ)
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tato imÈni cattÈri pÈrÈjikÈni “PÈrÈjikakaÓÉaÑ nÈma idan”ti sa~gahaÑ
ÈropetvÈ ÔhapesuÑ. Terasa saÑghÈdisesÈni “terasakan”ti ÔhapesuÑ. Dve
sikkhÈpadÈni “aniyatÈnÊ”ti ÔhapesuÑ. TiÑsa sikkhÈpadÈni
“nissaggiyapÈcittiyÈnÊ”ti ÔhapesuÑ. Dvenavuti sikkhÈpadÈni “pÈcittiyÈnÊ”ti
ÔhapesuÑ. CattÈri sikkhÈpadÈni “pÈÔidesanÊyÈnÊ”ti ÔhapesuÑ. PaÒcasattati
sikkhÈpadÈni “sekhiyÈnÊ”ti ÔhapesuÑ. Satta dhamme “adhikaraÓasamathÈ”ti
ÔhapesuÑ.
EvaÑ MahÈvibha~gaÑ sa~gahaÑ ÈropetvÈ BhikkhunÊvibha~ge aÔÔha
sikkhÈpadÈni “pÈrÈjikakaÓÉaÑ nÈma idan”ti ÔhapesuÑ. Sattarasa
sikkhÈpadÈni “sattarasakan”ti ÔhapesuÑ. TiÑsa sikkhÈpadÈni
“nissaggiyapÈcittiyÈnÊ”ti ÔhapesuÑ. ChasaÔÔhisatasikkhÈpadÈni
“pÈcittiyÈnÊ”ti ÔhapesuÑ. AÔÔha sikkhÈpadÈni “pÈÔidesanÊyÈnÊ”ti ÔhapesuÑ.
PaÒcasattati sikkhÈpadÈni “sekhiyÈnÊ”ti thapesuÑ. Satta dhamme
“adhikaraÓasamathÈ”ti ÔhapesuÑ. EvaÑ BhikkhunÊvibha~gaÑ sa~gahaÑ
ÈropetvÈ eteneva upÈyena KhandhakaparivÈrepi ÈropesuÑ. EvametaÑ saubhatovibha~gakhandhakaparivÈraÑ VinayapiÔakaÑ sa~gahamÈr|ÄhaÑ
sabbaÑ MahÈkassapatthero pucchi. UpÈlitthero vissajjesi.
PucchÈvissajjanapariyosÈne paÒca arahantasatÈni sa~gahaÑ Èropitanayeneva
gaÓasajjhÈyamakaÑsu. Vinayasa~gahÈvasÈne UpÈlitthero dantakhacitaÑ
bÊjaniÑ nikkhipitvÈ dhammÈsanÈ orohitvÈ vuÉÉhe bhikkh| vanditvÈ attano
pattÈsane nisÊdi.
VinayaÑ sa~gÈyitvÈ dhammaÑ sa~gÈyitukÈmo ÈyasmÈ MahÈkassapo
bhikkh| pucchi “dhammaÑ sa~gÈyantehi kaÑ puggalaÑ dhuraÑ katvÈ
dhammo sa~gÈyitabbo”ti. Bhikkh| “ŒnandattheraÑ dhuraÑ katvÈ”ti
ÈhaÑsu.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo saÑghaÑ ÒÈpesi–
“SuÓÈtu me Èvuso saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ
ŒnandaÑ dhammaÑ puccheyyan”ti.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando saÑghaÑ ÒÈpesi–
“SuÓÈtu me bhante saÑgho, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ
ÈyasmatÈ MahÈkassapena dhammaÑ puÔÔho vissajjeyyan”ti.
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Atha kho ÈyasmÈ Œnando uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ there
bhikkh| vanditvÈ dhammÈsane nisÊdi dantakhacitaÑ bÊjaniÑ gahetvÈ. Atha
MahÈkassapatthero ŒnandattheraÑ dhammaÑ pucchi, “BrahmajÈlaÑ Èvuso
Œnanda kattha bhÈsitan”ti. AntarÈ ca bhante RÈjagahaÑ antarÈ ca NÈÄandaÑ
RÈjÈgÈrake AmbalaÔÔhikÈyanti. KaÑ ÈrabbhÈti. SuppiyaÒca paribbÈjakaÑ
BrahmadattaÒca mÈÓavanti. KismiÑ vatthusminti. VaÓÓÈvaÓÓeti. Atha kho
ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BrahmajÈlassa nidÈnampi
pucchi, puggalampi pucchi. (Vatthumpi pucchi)1 SÈmaÒÒaphalaÑ panÈvuso
Œnanda kattha bhÈsitanti. RÈjagahe bhante JÊvakambavaneti. Kena saddhinti.
AjÈtasattunÈ Vedehiputtena saddhinti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ SÈmaÒÒaphalassa nidÈnampi pucchi, puggalampi
pucchi. EtenevupÈyena paÒca nikÈye pucchi.
PaÒcanikÈyÈ nÈma DÊghanikÈyo MajjhimanikÈyo SaÑyuttanikÈyo
A~guttaranikÈyo KhuddakanikÈyoti. Tattha KhuddakanikÈyo nÈma cattÈro
nikÈye ÔhapetvÈ avasesaÑ BuddhavacanaÑ. Tattha vinayo ÈyasmatÈ
UpÈlittherena vissajjito, sesakhuddakanikÈyo cattÈro ca nikÈyÈ
Œnandattherena. TadetaÑ sabbampi BuddhavacanaÑ rasavasena ekavidhaÑ,
dhammavinayavasena duvidhaÑ, paÔhamamajjhimapacchimavasena
tividhaÑ, tathÈ piÔakavasena, nikÈyavasena paÒcavidhaÑ, a~gavasena
navavidhaÑ, dhammakkhandhavasena caturÈsÊtisahassavidhanti veditabbaÑ.
KathaÑ rasavasena ekavidhaÑ. YaÒhi BhagavatÈ anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambujjhitvÈ yÈva anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ
parinibbÈyati, etthantare paÒcacattÈlÊsavassÈni devamanussanÈgayakkhÈdayo
anusÈsantena paccavekkhantena vÈ vuttaÑ, sabbaÑ taÑ ekarasaÑ
vimuttirasameva hoti. EvaÑ rasavasena ekavidhaÑ.
KathaÑ dhammavinayavasena duvidhaÑ. Sabbameva cetaÑ dhammo
ceva vinayo cÈti sa~khyaÑ gacchati. Tattha VinayapiÔakaÑ vinayo,
avasesaÑ BuddhavacanaÑ dhammo, tenevÈha “yann|na mayaÑ Èvuso
dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyeyyÈmÈ”ti
______________________________________________________________
1. ( ) Sabbatthapi natthi.
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“ahaÑ UpÈliÑ vinayaÑ puccheyyaÑ, ŒnandaÑ dhammaÑ puccheyyan”ti
ca. EvaÑ dhammavinayavasena duvidhaÑ.
KathaÑ paÔhamamajjhimapacchimavasena tividhaÑ. Sabbameva hidaÑ
paÔhamabuddhavacanaÑ majjhimabuddhavacanaÑ
pacchimabuddhavacananti tippabhedaÑ hoti. Tattha–
AnekajÈtisaÑsÈraÑ, sandhÈvissaÑ anibbisaÑ.
GahakÈraÑ gavesanto, dukkhÈ jÈti punappunaÑ.
GahakÈraka diÔÔhosi, puna gehaÑ na kÈhasi.
SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈ, gahak|ÔaÑ visa~khataÑ.
Visa~khÈragataÑ cittaÑ, taÓhÈnaÑ khayamajjhagÈti1–
IdaÑ paÔhamabuddhavacanaÑ.
Keci “YadÈ have pÈtubhavanti dhammÈ”ti Khandhake udÈnagÈthaÑ
Èhu. EsÈ pana pÈÔipadadivase sabbaÒÒubhÈvappattassa
somanassamayaÒÈÓena paccayÈkÈraÑ paccavekkhantassa uppannÈ
udÈnagÈthÈti veditabbÈ.
YaÑ pana parinibbÈnakÈle abhÈsi, “handa dÈni bhikkhave ÈmantayÈmi
vo, vayadhammÈ sa~khÈrÈ, appamÈdena sampÈdethÈ”ti2, idaÑ
pacchimabuddhavacanaÑ.
Ubhinnamantare yaÑ vuttaÑ, etaÑ majjhimabuddhavacananti evaÑ
paÔhamamajjhimapacchimavasena tividhaÑ.
KathaÑ piÔakavasena tividhaÑ. Sabbampi hetaÑ VinayapiÔakaÑ
SuttantapiÔakaÑ AbhidhammapiÔakanti tippabhedameva hoti. Tattha
paÔhamasa~gÊtiyaÑ sa~gÊtaÒca asa~gÊtaÒca sabbampi samodhÈnetvÈ
ubhayÈni PÈtimokkhÈni dve Vibha~gÈni dvÈvÊsati KhandhakÈni
soÄasaparivÈrÈti idaÑ VinayapiÔakaÑ nÈma.
BrahmajÈlÈdicatuttiÑsasuttasa~gaho DÊghanikÈyo, M|lapariyÈyasuttÈdi
diyaÉÉhasatadvesuttasa~gaho MajjhimanikÈyo,
OghataraÓasuttÈdisattasuttasahassa sattasatadvÈsaÔÔhisuttasa~gaho
SaÑyuttanikÈyo, CittapariyÈdÈnasuttÈdinavasuttasahassa
paÒcasatasattapaÒÒÈsasuttasa~gaho A~guttaranikÈyo, KhuddakapÈÔha
Dhammapada UdÈna Itivuttaka
______________________________________________________________
1. Khu 1. 36 Dhammapade.

2. DÊ 2. 128 piÔÔhe.
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SuttanipÈta VimÈnavatthu Petavatthu TheragÈthÈ TherÊgÈthÈ JÈtaka Niddesa
PaÔisambhidÈ ApadÈna BuddhavaÑsa CariyÈpiÔakavasena
pannarasappabhedo KhuddakanikÈyoti idaÑ SuttantapiÔakaÑ nÈma.
Dhammasa~gaho Vibha~go DhÈtukathÈ PuggalapaÒÒatti KathÈvatthu
YamakaÑ PaÔÔhÈnanti idaÑ AbhidhammapiÔakaÑ nÈma. Tattha–
VividhavisesanayattÈ, vinayanato ceva kÈyavÈcÈnaÑ.
Vinayatthavid|hi ayaÑ, vinayo vinayoti akkhÈto.
VividhÈ hi ettha paÒcavidhapÈtimokkhuddesapÈrÈjikÈdi sattaÈpattikkhandhamÈtikÈvibha~gÈdippabhedÈ nayÈ, visesabh|tÈ ca
daÄhÊkammasithilakaraÓappayojanÈ anupaÒÒattinayÈ, kÈyikavÈcasikaajjhÈcÈranisedhanato cesa kÈyaÑ vÈcaÒca vineti, tasmÈ vividhanayattÈ
visesanayattÈ kÈyavÈcÈnaÒca vinayanato vinayoti akkhÈto. Tenetametassa
vacanatthakosallatthaÑ vuttaÑ–
“VividhavisesanayattÈ, vinayanato ceva kÈyavÈcÈnaÑ.
Vinayatthavid|hi ayaÑ, vinayo vinayoti akkhÈto”ti.
ItaraÑ pana–
AtthÈnaÑ s|canato, suvuttato savanatotha s|danato.
SuttÈÓÈ suttasabhÈ-gato ca suttanti1 akkhÈtaÑ.
TaÒhi attatthaparatthÈdibhede atthe s|ceti, suvuttÈ cettha atthÈ
veneyyajjhÈsayÈnulomena vuttattÈ. Savati cetaÑ atthe sassamiva phalaÑ,
pasavatÊti vuttaÑ hoti. S|dati cetaÑ2 dhenu viya khÊraÑ, paggharatÊti
vuttaÑ hoti. SuÔÔhu ca ne tÈyati, rakkhatÊti vuttaÑ hoti. SuttasabhÈgaÒcetaÑ.
YathÈ hi tacchakÈnaÑ suttaÑ pamÈÓaÑ hoti, evametampi viÒÒ|naÑ. YathÈ
ca suttena sa~gahitÈni pupphÈni na vikiriyanti na viddhaÑsiyanti, evametena
sa~gahitÈ atthÈ. Tenetametassa vacanatthakosallatthaÑ vuttaÑ–
“AtthÈnaÑ s|canato, suvuttato savanatotha s|danato.
SuttÈÓÈ suttasabhÈ, gato ca suttanti akkhÈtan”ti.
______________________________________________________________
1. SuttaÑ suttanti (SÊ, SyÈ)

2. S|dati ca (SyÈ)
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Itaro pana–
YaÑ ettha vuÉÉhimanto, salakkhaÓÈ p|jitÈ paricchinnÈ.
VuttÈdhikÈ ca dhammÈ, abhidhammo tena akkhÈto.
AyaÒhi abhi-saddo vuÉÉhilakkhaÓa1 p|jitaparicchinnÈdhikesu dissati.

TathÈ hesa “bÈÄhÈ me Èvuso dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti, no
paÔikkamantÊ”ti-ÈdÊsu2 vuÉÉhiyaÑ Ègato. “YÈ tÈ rattiyo abhiÒÒÈtÈ
abhilakkhitÈ”ti-ÈdÊsu3 lakkhaÓe4. “RÈjÈbhirÈjÈ manujindo”ti-ÈdÊsu5 p|jite.
“PaÔibalo vinetuÑ abhidhamme abhivinaye”ti-ÈdÊsu6 paricchinne,
aÒÒamaÒÒasa~karavirahite dhamme ca vinaye cÈti vuttaÑ hoti.
“Abhikkantena vaÓÓenÈ”ti-ÈdÊsu7 adhike.
Ettha ca “r|p|papattiyÈ maggaÑ bhÈveti, mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ
disaÑ pharitvÈ viharatÊ”ti-ÈdinÈ8 nayena vuÉÉhimantopi dhammÈ vuttÈ.
“R|pÈrammaÓaÑ vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ”ti-ÈdinÈ nayena ÈrammaÓÈdÊhi
lakkhaÓÊyattÈ9 salakkhaÓÈpi. “SekkhÈ dhammÈ asekkhÈ dhammÈ lokuttarÈ
dhammÈ”ti-ÈdinÈ nayena p|jitÈpi. P|jÈrahÈti adhippÈyo. “Phasso hoti
vedanÈ hotÊ”ti-ÈdinÈ nayena sabhÈvaparicchinnattÈ paricchinnÈpi.
“MahaggatÈ dhammÈ appamÈÓÈ dhammÈ anuttarÈ dhammÈ”ti-ÈdinÈ nayena
adhikÈpi dhammÈ vuttÈ. Tenetametassa vacanatthakosallatthaÑ vuttaÑ–
“YaÑ ettha vuÉÉhimanto, salakkhaÓÈ p|jitÈ paricchinnÈ.
VuttÈdhikÈ ca dhammÈ, abhidhammo tena akkhÈto”ti.
YaÑ panettha avisiÔÔhaÑ, taÑ–
PiÔakaÑ piÔakatthavid|, pariyattibbhÈjanatthato10 Èhu.
Tena samodhÈnetvÈ, tayopi vinayÈdayo ÒeyyÈ.
______________________________________________________________
1. VuÉÉhisalakkhaÓa (sabbattha)

2. Ma 3. 307; SaÑ 3. 71 piÔÔhÈdÊsu.

3. Ma 1. 25 piÔÔhe.

4. SalakkhaÓe (sabbattha)

5. Ma 2. 351; Khu 1. 368 piÔÔhe.

6. Vi 3. 97 piÔÔhe.

7. Khu 2. 10 piÔÔhe.

8. Abhi 1. 44 piÔÔhÈdÊsu.

9. SallakkhaÓÊyattÈ (SÊ, SyÈ)

10. PariyattibhÈjanatthato (SÊ, SyÈ)
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Pariyattipi hi “mÈ piÔakasampadÈnenÈ”ti-ÈdÊsu1 piÔakanti vuccati. “Atha
puriso Ègaccheyya kudÈlapiÔakaÑ ÈdÈyÈ”ti-ÈdÊsu2 yaÑ kiÒci bhÈjanampi.
TasmÈ piÔakaÑ piÔakatthavid| pariyattibbhÈjanatthato Èhu.
IdÈni tena samodhÈnetvÈ tayopi vinayÈdayo ÒeyyÈti tena evaÑ
duvidhatthena piÔaka-saddena saha samÈsaÑ katvÈ vinayo ca so piÔakaÒca
pariyattibhÈvato tassa tassa atthassa bhÈjanato cÈti VinayapiÔakaÑ.
YathÈvutteneva nayena suttantaÒca taÑ piÔakaÒcÈti SuttantapiÔakaÑ.
Abhidhammo ca so piÔakaÒcÈti AbhidhammapiÔakanti evamete tayopi
vinayÈdayo ÒeyyÈ.
EvaÑ ÒatvÈ ca3 punapi tesveva piÔakesu nÈnappakÈrakosallatthaÑ–
DesanÈsÈsanakathÈ, bhedaÑ tesu yathÈrahaÑ.
SikkhÈpahÈnagambhÊra, bhÈvaÒca paridÊpaye.
PariyattibhedaÑ sampattiÑ, vipattiÒcÈpi yaÑ yahiÑ.
PÈpuÓÈti yathÈ bhikkhu, tampi sabbaÑ vibhÈvaye.
TatrÈyaÑ paridÊpanÈ vibhÈvanÈ ca: EtÈni hi tÊÓi piÔakÈni yathÈkkamaÑ
ÈÓÈ vohÈraparamatthadesanÈ, yathÈparÈdha yathÈnuloma
yathÈdhammasÈsanÈni, saÑvarÈsaÑvara diÔÔhiviniveÔhana
nÈmar|paparicchedakathÈti ca vuccanti.
Ettha hi VinayapiÔakaÑ ÈÓÈrahena BhagavatÈ ÈÓÈbÈhullato desitattÈ
ÈÓÈdesanÈ, SuttantapiÔakaÑ vohÈrakusalena BhagavatÈ vohÈrabÈhullato
desitattÈ vohÈradesanÈ, AbhidhammapiÔakaÑ paramatthakusalena BhagavatÈ
paramatthabÈhullato desitattÈ paramatthadesanÈti vuccati.
TathÈ paÔhamaÑ ye te pacurÈparÈdhÈ sattÈ te yathÈparÈdhaÑ ettha
sÈsitÈti yathÈparÈdhasÈsanaÑ, dutiyaÑ
anekajjhÈsayÈnusayacariyÈdhimuttikÈ sattÈ yathÈnulomaÑ ettha sÈsitÈti
yathÈnulomasÈsanaÑ, tatiyaÑ dhammapuÒjamatte “ahaÑ mamÈ”tisaÒÒino
sattÈ yathÈdhammaÑ ettha sÈsitÈti yathÈdhammasÈsananti vuccati.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 189 piÔÔhÈdÊsu.

2. Ma 1. 178; AÑ 1. 205 piÔÔhe.

3. ©atvÈva (SÊ, Ka)
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TathÈ paÔhamaÑ ajjhÈcÈrapaÔipakkhabh|to saÑvarÈsaÑvaro ettha
kathitoti saÑvarÈsaÑvarakathÈ, dutiyaÑ dvÈsaÔÔhidiÔÔhipaÔipakkhabh|tÈ
diÔÔhiviniveÔhanÈ ettha kathitÈti diÔÔhiviniveÔhanakathÈ, tatiyaÑ
ragÈdipatipakkhabh|to nÈmar|paparicchedo ettha kathitoti
nÈmar|paparicchedakathÈti vuccati.
TÊsupi cetesu tisso sikkhÈ tÊÓi pahÈnÈni catubbidho ca gambhÊrabhÈvo
veditabbo. TathÈ hi VinayapiÔake visesena adhisÊlasikkhÈ vuttÈ,
SuttantapiÔake adhicittasikkhÈ, AbhidhammapiÔake adhipaÒÒÈsikkhÈ.
VinayapiÔake ca vÊtikkamappahÈnaÑ kilesÈnaÑ vÊtikkamapaÔipakkhattÈ
sÊlassa, SuttantapiÔake pariyuÔÔhÈnappahÈnaÑ pariyuÔÔhÈnapaÔipakkhattÈ
samÈdhissa, AbhidhammapiÔake anusayappahÈnaÑ anusayapaÔipakkhattÈ
paÒÒÈya.
PaÔhame ca tada~gappahÈnaÑ kilesÈnaÑ, itaresu
vikkhambhanasamucchedappahÈnÈni. PaÔhame ca duccaritasaÑkilesassa
pahÈnaÑ, itaresu taÓhÈdiÔÔhisaÑkilesÈnaÑ.
EkamekasmiÒcettha catubbidhopi
dhammatthadesanÈpaÔivedhagambhÊrabhÈvo veditabbo. Tattha dhammoti
PÈÄi. Atthoti tassÈ yevattho. DesanÈti tassÈ manasÈvavatthÈpitÈya PÈÄiyÈ
desanÈ. PaÔivedhoti PÈÄiyÈ PÈÄi-atthassa ca yathÈbh|tÈvabodho. TÊsupi
cetesu ete dhammatthadesanÈpaÔivedhÈ yasmÈ sasÈdÊhi viya mahÈsamuddo
mandabuddhÊhi dukkhogÈhÈ alabbhaneyyapatiÔÔhÈ ca, tasmÈ gambhÊrÈ.
EvaÑ ekamekasmiÑ ettha catubbidhopi gambhÊrabhÈvo veditabbo.
Aparo nayo. Dhammoti hetu, vuttaÒhetaÑ “hetumhi ÒÈÓaÑ
dhammapaÔisambhidÈ”ti. Atthoti hetuphalaÑ, vuttaÒhetaÑ “hetuphale
ÒÈÓaÑ atthapaÔisambhidÈ”ti. DesanÈti paÒÒatti, yathÈdhammaÑ
dhammÈbhilÈpoti adhippÈyo. PaÔivedhoti abhisamayo. So ca lokiyalokuttaro
visayato asammohato ca atthÈnur|paÑ dhammesu dhammÈnur|paÑ atthesu
paÒÒattipathÈnur|paÑ paÒÒattÊsu avabodho.
IdÈni yasmÈ etesu piÔakesu yaÑ yaÑ dhammajÈtaÑ vÈ atthajÈtaÑ vÈ, yÈ
cÈyaÑ yathÈ yathÈ ÒÈpetabbo attho sot|naÑ ÒÈÓassa abhimukho hoti, tathÈ
tathÈ tadatthajotikÈ desanÈ, yo
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cettha aviparÊtÈvabodhasa~khÈto paÔivedho, sabbametaÑ
anupacitakusalasambhÈrehi duppaÒÒehi sasÈdÊhi viya mahÈsamuddo
dukkhogÈhaÑ alabbhaneyyapatiÔÔhaÒca, tasmÈ gambhÊraÑ. Evampi
ekamekasmiÑ ettha catubbidhopi gambhÊrabhÈvo veditabbo.
EttÈvatÈ ca–
DesanÈsÈsanakathÈ, bhedaÑ tesu yathÈrahaÑ.
SikkhÈpahÈnagambhÊra, bhÈvaÒca paridÊpayeti–
AyaÑ gÈthÈ vuttatthÈ hoti.
PariyattibhedaÑ sampattiÑ, vipattiÒcÈpi yaÑ yahiÑ.
PÈpuÓÈti yathÈ bhikkhu, tampi sabbaÑ vibhÈvayeti–
Ettha pana tÊsu piÔakesu tividho pariyattibhedo daÔÔhabbo. Tisso hi
pariyattiyo alagadd|pamÈ nissaraÓatthÈ bhaÓÉÈgÈrikapariyattÊti.
Tattha yÈ duggahitÈ, upÈrambhÈdihetu pariyÈpuÔÈ, ayaÑ alagadd|pamÈ.
YaÑ sandhÈya vuttaÑ, “seyyathÈpi bhikkhave puriso alagaddatthiko
alagaddagavesÊ alagaddapariyesanaÑ caramÈno, so passeyya mahantaÑ
alagaddaÑ, tamenaÑ bhoge vÈ na~guÔÔhe vÈ gaÓheyya, tassa so alagaddo
paÔiparivattitvÈ hatthe vÈ bÈhÈya vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ a~gapacca~ge
ÉaÑseyya. So tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ
dukkhaÑ. TaÑ kissa hetu? DuggahitattÈ bhikkhave alagaddassa. Evameva
kho bhikkhave idhekacce moghapurisÈ dhammaÑ pariyÈpuÓanti SuttaÑ -paVedallaÑ. Te taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ tesaÑ dhammÈnaÑ paÒÒÈya
atthaÑ na upaparikkhanti. TesaÑ te dhammÈ paÒÒÈya atthaÑ
anupaparikkhataÑ na nijjhÈnaÑ khamanti. Te upÈrambhÈnisaÑsÈ ceva
dhammaÑ pariyÈpuÓanti itivÈdappamokkhÈnisaÑsÈ ca. Yassa catthÈya
dhammaÑ pariyÈpuÓanti, taÒcassa atthaÑ nÈnubhonti. TesaÑ te dhammÈ
duggahitÈ dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu?
DuggahitattÈ bhikkhave dhammÈnan”ti1.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 186 piÔÔhe.
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YÈ pana suggahitÈ, sÊlakkhandhÈdipÈrip|riÑ yeva Èka~khamÈnena
pariyÈpuÔÈ, na upÈrambhÈdihetu. AyaÑ nissaraÓatthÈ. YaÑ sandhÈya
vuttaÑ, “tesaÑ te dhammÈ suggahitÈ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya
saÑvattanti. TaÑ kissa hetu? SuggahitattÈ bhikkhave dhammÈnan”ti1.
YaÑ pana pariÒÒÈtakkhandho pahÊnakileso bhÈvitamaggo
paÔividdhÈkuppo sacchikatanirodho khÊÓÈsavo kevalaÑ paveÓÊpÈlanatthÈya
vaÑsÈnurakkhaÓatthÈya pariyÈpuÓÈti. AyaÑ bhaÓÉÈgÈrikapariyattÊti.
Vinaye pana suppaÔipanno bhikkhu sÊlasampattiÑ nissÈya tisso vijjÈ
pÈpuÓÈti, tÈsaÑ yeva ca tattha pabhedavacanato. Sutte suppaÔipanno
samÈdhisampadaÑ nissÈya cha abhiÒÒÈ pÈpuÓÈti, tÈsaÑ yeva ca tattha
pabhedavacanato. Abhidhamme suppaÔipanno paÒÒÈsampadaÑ nissÈya
catasso paÔisambhidÈ pÈpuÓÈti. TÈsaÒca tattheva pabhedavacanato.
Evametesu suppaÔipanno yathÈkkamena imaÑ
vijjÈttayachaÄabhiÒÒÈcatupaÔisambhidÈbhedaÑ sampattiÑ pÈpuÓÈti.
Vinaye pana duppaÔipanno anuÒÒÈtasukhasamphassaattharaÓapÈvuraÓÈdiphassasÈmaÒÒato paÔikkhittesu upÈdinnaphassÈdÊsu2
anavajjasaÒÒÊ hoti. Vuttampi hetaÑ “tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ
desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te
paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ”ti3. Tato dussÊlabhÈvaÑ pÈpuÓÈti. Sutte
duppaÔipanno “cattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ”ti-ÈdÊsu4
adhippÈyaÑ ajÈnanto duggahitaÑ gaÓhÈti. YaÑ sandhÈya vuttaÑ, “attanÈ
duggahitena amhe ceva abbhÈcikkhati, attÈnaÒca kanati, bahuÒca apuÒÒaÑ
pasavatÊ”ti5. Tato micchÈdiÔÔhitaÑ pÈpuÓÈti. Abhidhamme duppaÔipanno
dhammacintaÑ atidhÈvanto acinteyyÈnipi cinteti, tato cittakkhepaÑ
pÈpuÓÈti. VuttaÒhetaÑ, “cattÈrimÈni bhikkhave acinteyyÈni na cintetabbÈni,
yÈni cintento ummÈdassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈ”ti6. Evametesu
duppaÔipanno yathÈkkamena imaÑ
dussÊlabhÈvamicchÈdiÔÔhitÈcittakkhepabhedaÑ vipattiÑ pÈpuÓÈtÊti.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 187 piÔÔhe.
3. Vi 2. 175; Ma 1. 182 piÔÔhe.
5. Vi 2. 177; Ma 1. 185 piÔÔhe.

2. UpÈdinnakaphassÈdÊsu (DÊ-®Ôha 1. 22 piÔÔhe.)
4. AÑ 1. 311 piÔÔhÈdÊsu.
6. AÑ 1. 392 piÔÔhe.
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EttÈvatÈ ca–
PariyattibhedaÑ sampattiÑ, vipattiÒcÈpi yaÑ yahiÑ.
PÈpuÓÈti yathÈ bhikkhu, tampi sabbaÑ vibhÈvayeti–
Ayampi gÈthÈ vuttatthÈ hoti. EvaÑ nÈnappakÈrato piÔakÈni ÒatvÈ tesaÑ
vasenetaÑ BuddhavacanaÑ tividhanti ÒÈtabbaÑ.
KathaÑ nikÈyavasena paÒcavidhaÑ? Sabbameva cetaÑ DÊghanikÈyo
MajjhimanikÈyo SaÑyuttanikÈyo A~guttaranikÈyo KhuddakanikÈyoti
paÒcappabhedaÑ hoti. Tattha katamo DÊghanikÈyo? Tivaggasa~gahÈni
BrahmajÈlÈdÊni catuttiÑsa suttÈni.
CatuttiÑseva suttantÈ, tivaggo yassa sa~gaho.
Esa DÊghanikÈyoti, paÔhamo anulomiko.
KasmÈ panesa DÊghanikÈyoti vuccati? DÊghappamÈÓÈnaÑ suttÈnaÑ
sam|hato nivÈsato ca. Sam|hanivÈsÈ hi nikÈyoti vuccanti. “NÈhaÑ
bhikkhave aÒÒaÑ ekanikÈyampi samanupassÈmi evaÑ cittaÑ, yathayidaÑ
bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ1. PoÓikanikÈyo cikkhallikanikÈyo”ti
evamÈdÊni cettha sÈdhakÈni sÈsanato ca lokato ca. EvaÑ sesÈnampi
nikÈyabhÈve vacanattho veditabbo.
Katamo MajjhimanikÈyo? MajjhimappamÈÓÈni
paÒcadasavaggasa~gahÈni M|lapariyÈyasuttÈdÊni diyaÉÉhasataÑ dve ca
suttÈni.
DiyaÉÉhasataÑ suttantÈ, dve ca suttÈni yattha so.
NikÈyo Majjhimo paÒcadasa-vaggapariggaho.
Katamo SaÑyuttanikÈyo? DevatÈsaÑyuttÈdivasena ÔhitÈni
OghataraÓÈdÊni satta suttasahassÈni satta ca suttasatÈni dvÈsaÔÔhi ca suttÈni.
Satta suttasahassÈni, satta suttasatÈni ca.
DvÈsaÔÔhi ceva suttantÈ, eso SaÑyuttasa~gaho.
______________________________________________________________
1. SaÑ 2. 123 piÔÔhe.
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Katamo A~guttaranikÈyo? Ekeka-a~gÈtirekavasena ÔhitÈni
CittapariyÈdÈnÈdÊni nava suttasahassÈni paÒca suttasatÈni sattapaÒÒÈsaÒca
suttÈni.
Nava suttasahassÈni, paÒca suttasatÈni ca.
SattapaÒÒÈsa suttÈni, sa~khyÈ A~guttare ayaÑ.
Katamo KhuddakanikÈyo? SakalaÑ VinayapiÔakaÑ
AbhidhammapiÔakaÑ KhuddakapÈÔhÈdayo ca pubbe nidassitÈ
pannarasabhedÈ, ÔhapetvÈ cattÈro nikÈye avasesaÑ Buddhavacananti.
®hapetvÈ caturo pete, nikÈye DÊgha-Èdike.
TadaÒÒaÑ BuddhavacanaÑ, nikÈyo Khuddako matoti.
EvaÑ nikÈyavasena paÒcavidhaÑ.
KathaÑ a~gavasena navavidhaÑ? Sabbameva hidaÑ SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
Vedallanti navappabhedaÑ hoti. Tattha
ubhatovibha~ganiddesakhandhakaparivÈrÈ SuttanipÈte
Ma~galasuttaratanasuttanÈlakasuttatuvaÔÔakasuttÈni aÒÒampi ca
suttanÈmakaÑ TathÈgatavacanaÑ Suttanti veditabbaÑ. Sabbampi
sagÈthakaÑ suttaÑ Geyyanti veditabbaÑ. Visesena SaÑyuttake sakalopi
SagÈthÈvaggo, sakalaÑ AbhidhammapiÔakaÑ, niggÈthakaÑ suttaÑ, yaÒca
aÒÒampi aÔÔhahi a~gehi asa~gahitaÑ BuddhavacanaÑ, taÑ VeyyÈkaraÓanti
veditabbaÑ. DhammapadaÑ TheragÈthÈ TherÊgÈthÈ SuttanipÈte
nosuttanÈmikÈ suddhikagÈthÈ ca GÈthÈti veditabbÈ.
SomanassaÒÈÓamayikagÈthÈpaÔisaÑyuttÈ dvÈsÊti suttantÈ UdÈnanti
veditabbaÑ. “VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ”ti-ÈdinayappavattÈ
DasuttarasatasuttantÈ Itivuttakanti veditabbaÑ. ApaÓÓakajÈtakÈdÊni
paÒÒÈsÈdhikÈni paÒca jÈtakasatÈni JÈtakanti veditabbaÑ. “CattÈrome
bhikkhave acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ Œnande”ti1ÈdinayappavattÈ sabbepi
acchariya-abbhutadhammapaÔisaÑyuttÈ suttantÈ Abbhutadhammanti
veditabbaÑ.
C|ÄavedallamahÈvedallasammÈdiÔÔhisakkapaÒhasa~khÈrabhÈjaniyamahÈpuÓÓ
amasuttÈdayo sabbepi vedaÒca tuÔÔhiÒca laddhÈ laddhÈ pucchitasuttantÈ
Vedallanti veditabbaÑ. EvaÑ a~gavasena navavidhaÑ.
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 119 piÔÔhe.
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KathaÑ dhammakkhandhavasena caturÈsÊtisahassavidhaÑ. Sabbameva
cetaÑ BuddhavacanaÑ–
DvÈsÊti1 Buddhato gaÓhiÑ, dve sahassÈni bhikkhuto.
CaturÈsÊti sahassÈni, ye me dhammÈ pavattinoti2–
EvaÑ paridÊpitadhammakkhandhavasena caturÈsÊtisahassappabhedaÑ
hoti. Tattha ekÈnusandhikaÑ suttaÑ eko dhammakkhandho. YaÑ
anekÈnusandhikaÑ, tattha anusandhivasena dhammakkhandhagaÓanÈ.
GÈthÈbandhesu paÒhÈpucchanaÑ eko dhammakkhandho, vissajjanaÑ eko.
Abhidhamme ekamekaÑ tikadukabhÈjanaÑ ekamekaÒca cittavÈrabhÈjanaÑ
eko dhammakkhandho. Vinaye atthi vatthu, atthi mÈtikÈ, atthi
padabhÈjanÊyaÑ, atthi antarÈpatti, atthi Èpatti, atthi anÈpatti, atthi
tikacchedo. Tattha ekameko koÔÔhÈso ekameko dhammakkhandhoti
veditabbo. EvaÑ dhammakkhandhavasena caturÈsÊtisahassavidhaÑ.
EvametaÑ abhedato rasavasena ekavidhaÑ, bhedato
dhammavinayÈdivasena duvidhÈdibhedaÑ BuddhavacanaÑ sa~gÈyantena
MahÈkassapappamukhena vasÊgaÓena ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo, idaÑ
paÔhamabuddhavacanaÑ, idaÑ majjhimabuddhavacanaÑ, idaÑ
pacchimabuddhavacanaÑ, idaÑ VinayapiÔakaÑ, idaÑ SuttantapiÔakaÑ, idaÑ
AbhidhammapiÔakaÑ, ayaÑ DÊghanikÈyo -pa- ayaÑ KhuddakanikÈyo,
imÈni SuttÈdÊni nava~gÈni, imÈni caturÈsÊtidhammakkhandhasahassÈnÊti
imaÑ pabhedaÑ vavatthapetvÈva sa~gÊtaÑ. Na kevalaÒca ettakameva,
aÒÒampi uddÈnasa~gahavaggasa~gaha peyyÈla sa~gaha ekakanipÈta
dukanipÈtÈdinipÈtasa~gahasaÑyuttasa~gaha paÓÓÈsasa~gahÈdi-anekavidhaÑ
tÊsu piÔakesu sandissamÈnaÑ sa~gahappabhedaÑ vavatthapetvÈ-eva sattahi
mÈsehi sa~gÊtaÑ. Sa~gÊtipariyosÈne cassa “idaÑ MahÈkassapattherena
dasabalassa sÈsanaÑ paÒcavassasahassaparimÈÓaÑ kÈlaÑ
pavattanasamatthaÑ katan”ti saÒjÈtappamodÈ sÈdhukÈraÑ viya dadamÈnÈ
ayaÑ mahÈpathavÊ udakapariyantaÑ katvÈ anekappakÈraÑ kampi sa~kampi
sampakampi sampavedhi, anekÈni ca acchariyÈni pÈturahesunti ayaÑ
paÔhamamahÈsa~gÊti nÈma. YÈ loke–
Satehi paÒcahi katÈ, tena paÒcasatÈti ca.
Thereheva katattÈ ca, therikÈti pavuccatÊti.
______________________________________________________________
1. DvÈsÊtiÑ (SÊ)

2. Khu 2. 347 TheragÈthÈyaÑ.
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ImissÈ pana paÔhamamahÈsa~gÊtiyÈ pavattamÈnÈya vinayaÑ
pucchantena ÈyasmatÈ MahÈkassapena “paÔhamaÑ Èvuso UpÈli pÈrÈjikaÑ
kattha paÒÒattan”ti-evamÈdivacanapariyosÈne “vatthumpi pucchi, nidÈnampi
pucchi, puggalampi pucchÊ”ti ettha nidÈne pucchite taÑ nidÈnaÑ Èdito
pabhuti vitthÈretvÈ yena ca paÒÒattaÑ, yasmÈ ca paÒÒattaÑ, sabbametaÑ
kathetukÈmena ÈyasmatÈ UpÈlittherena vuttaÑ “tena samayena Buddho
BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ viharatÊ”ti sabbaÑ vattabbaÑ. EvamidaÑ ÈyasmatÈ
UpÈlittherena vuttaÑ, taÒca pana paÔhamamahÈsa~gÊtikÈle vuttanti
veditabbaÑ. EttÈvatÈ ca “idaÑ vacanaÑ kena vuttaÑ kadÈ vuttan”ti etesaÑ
padÈnaÑ attho pakÈsito hoti.
IdÈni kasmÈ vuttanti ettha vuccate, yasmÈ ayamÈyasmatÈ
MahÈkassapattherena nidÈnaÑ puÔÔho, tasmÈnena taÑ nidÈnaÑ Èdito pabhuti
vitthÈretuÑ vuttanti. EvamidaÑ ÈyasmatÈ UpÈlittherena
paÔhamamahÈsa~gÊtikÈle vadantenÈpi iminÈ kÈraÓena vuttanti veditabbaÑ.
EttÈvatÈ ca “VuttaÑ yena yadÈ yasmÈ”ti imesaÑ mÈtikÈpadÈnaÑ attho
pakÈsito hoti.
IdÈni dhÈritaÑ yena cÈbhataÑ, yatthappatiÔÔhitaÒcetametaÑ vatvÈ
vidhiÑ tatoti etesaÑ atthappakÈsanatthaÑ idaÑ vuccati. TaÑ panetaÑ “tena
samayena Buddho BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ viharatÊ”tievamÈdivacanapaÔimaÓÉitanidÈnaÑ VinayapiÔakaÑ kena dhÈritaÑ,
kenÈbhataÑ, kattha patiÔÔhitanti. Vuccate, Èdito tÈva idaÑ Bhagavato
sammukhÈ ÈyasmatÈ UpÈlittherena dhÈritaÑ, tassa sammukhato
aparinibbute TathÈgate chaÄabhiÒÒÈdibhedehi anekehi bhikkhusahassehi
parinibbute TathÈgate MahÈkassapappamukhehi dhammasa~gÈhakattherehi.
KenÈbhatanti JambudÊpe tÈva UpÈlittheramÈdiÑkatvÈ ÈcariyaparamparÈya
yÈva tatiyasa~gÊti, tÈva ÈbhataÑ. TatrÈyaÑ ÈcariyaparamparÈ–
UpÈli DÈsako ceva, SoÓako Siggavo tathÈ.
Tisso Moggaliputto ca, paÒcete vijitÈvino.
ParamparÈya vinayaÑ, dÊpe jambusirivhaye.
AcchijjamÈnamÈnesuÑ, tatiyo yÈva sa~gaho.
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ŒyasmÈ hi UpÈli imaÑ vinayavaÑsaÑ vinayatantiÑ vinayapaveÓiÑ
Bhagavato sammukhÈ uggahetvÈ bah|naÑ bhikkh|naÑ hadaye patiÔÔhÈpesi,
tassa hÈyasmato santike vinayavaÑsaÑ uggahetvÈ vinaye pakataÒÒutaÑ
pattesu puggalesu puthujjanasotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmino
gaÓanapathaÑ vÊtivattÈ, khÊÓÈsavÈnaÑ sahassamekaÑ ahosi. DÈsakattheropi
tasseva saddhivihÈriko ahosi, so UpÈlittherassa sammukhÈ uggahetvÈ
tatheva vinayaÑ vÈcesi, tassÈpi Èyasmato santike uggahetvÈ vinaye
pakataÒÒutaÑ pattÈ puthujjanÈdayo gaÓanapathaÑ vÊtivattÈ, khÊÓÈsavÈnaÑ
sahassameva ahosi. SoÓakattheropi DÈsakattherassa saddhivihÈriko ahosi,
sopi attano upajjhÈyassa DÈsakattherassa sammukhÈ uggahetvÈ tatheva
vinayaÑ vÈcesi, tassÈpi Èyasmato santike uggahetvÈ vinaye pakataÒÒutaÑ
pattÈ puthujjanÈdayo gaÓanapathaÑ vÊtivattÈ, khÊÓÈsavÈnaÑ sahassameva
ahosi. Siggavattheropi SoÓakattherassa saddhivihÈriko ahosi, sopi attano
upajjhÈyassa SoÓakattherassa santike vinayaÑ uggahetvÈ arahantasahassassa
dhuraggÈho ahosi, tassa panÈyasmato santike uggahetvÈ vinaye
pakataÒÒutaÑ pattÈ puthujjanasotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈminopi
khÊÓÈsavÈpi “ettakÈni satÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni sahassÈnÊ”ti vÈ aparicchinnÈ
ahesuÑ. TadÈ kira JambudÊpe atimahÈ bhikkhusamudÈyo1 ahosi.
Moggaliputtatissattherassa pana ÈnubhÈvo tatiyasa~gÊtiyaÑ pÈkaÔo
bhavissati. EvamidaÑ VinayapiÔakaÑ JambudÊpe tÈva imÈya
ÈcariyaparamparÈya yÈva tatiyasa~gÊti, tÈva Èbhatanti veditabbaÑ.
PaÔhamamahÈsa~gÊtikathÈ niÔÔhitÈ.
_____
Dutiyasa~gÊtikathÈ
Dutiyasa~gÊtivijÈnanatthaÑ pana ayamanukkamo veditabbo. YadÈ hi–
Sa~gÈyitvÈna saddhammaÑ, jotayitvÈ ca sabbadhi.
YÈva jÊvitapariyantaÑ, ÔhatvÈ paÒcasatÈpi te.
______________________________________________________________
1. Sam|ho (SÊ), samudayo (SyÈ)
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KhÊÓÈsavÈ jutÊmanto, therÈ Kassapa-Èdayo.
KhÊÓasnehapadÊpÈva, nibbÈyiÑsu anÈlayÈ.

AthÈnukkamena gacchantesu rattindivesu vassasataparinibbute
Bhagavati VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| VesÈliyaÑ “kappati
si~gÊloÓakappo, kappati dva~gulakappo, kappati gÈmantarakappo, kappati
ÈvÈsakappo, kappati anumatikappo, kappati ÈciÓÓakappo, kappati
amathitakappo, kappati jaÄogiÑ pÈtuÑ, kappati adasakaÑ nisÊdanaÑ,
kappati jÈtar|parajatan”ti imÈni dasa vatth|ni dÊpesuÑ. TesaÑ
SusunÈgaputto KÈÄÈsoko nÈma rÈjÈ pakkho ahosi.
Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto VajjÊsu
cÈrikaÑ caramÈno “VesÈlikÈ kira VajjiputtakÈ bhikkh| VesÈliyaÑ dasa
vatth|ni dÊpentÊ”ti sutvÈ “na kho panetaÑ patir|paÑ, yvÈhaÑ dasabalassa
sÈsanavipattiÑ sutvÈ appossukko bhaveyyaÑ, handÈhaÑ adhammavÈdino
niggahetvÈ dhammaÑ dÊpemÊ”ti cintento yena VesÈlÊ tadavasari. Tatra
sudaÑ ÈyasmÈ Yaso KÈkaÓÉakaputto VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ.
Tena kho pana samayena VesÈlikÈ VajjiputtakÈ bhikkh| tadahuposathe
kaÑsapÈtiÑ udakena p|retvÈ majjhe bhikkhusaÑghassa ÔhapetvÈ ÈgatÈgate
VesÈlike upÈsake evaÑ vadanti “dethÈvuso saÑghassa kahÈpaÓampi
aÉÉhampi pÈdampi mÈsakar|pampi, bhavissati saÑghassa parikkhÈrena
karaÓÊyan”ti sabbaÑ tÈva vattabbaÑ, yÈva “imÈya pana vinayasa~gÊtiyÈ
satta bhikkhusatÈni an|nÈni anadhikÈni ahesuÑ, tasmÈ ayaÑ dutiyasa~gÊti
sattasatikÈti vuccatÊ”ti.
EvaÑ tasmiÑ ca sannipÈte dvÈdasa bhikkhusatasahassÈni sannipatiÑsu
ÈyasmatÈ Yasena samussÈhitÈ. TesaÑ majjhe ÈyasmatÈ Revatena puÔÔhena
SabbakÈmittherena vinayaÑ vissajjentena tÈni dasa vatth|ni vinicchitÈni,
adhikaraÓaÑ v|pasamitaÑ. Atha therÈ “puna dhammaÒca vinayaÒca
sa~gÈyissÈmÈ”ti TipiÔakadhare pattapaÔisambhide sattasate bhikkh|
uccinitvÈ
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VesÈliyaÑ VÈlikÈrÈme1 sannipatitvÈ MahÈkassapattherena
sa~gÈyitasadisameva sabbaÑ sÈsanamalaÑ sodhetvÈ puna piÔakavasena
nikÈyavasena a~gavasena dhammakkhandhavasena ca sabbaÑ dhammaÒca
vinayaÒca sa~gÈyiÑsu. AyaÑ sa~gÊti aÔÔhahi mÈsehi niÔÔhitÈ. YÈ loke–
Satehi sattahi katÈ, tena sattasatÈti ca.
Pubbe kataÑ upÈdÈya, dutiyÈti ca vuccatÊti.
SÈ panÈyaÑ–
Yehi therehi sa~gÊtÈ, sa~gÊti tesu vissutÈ.
SabbakÈmÊ ca SÈÄho ca, Revato Khujjasobhito.
Yaso ca SÈÓasambh|to, ete saddhivihÈrikÈ.
TherÈ Œnandatherassa, diÔÔhapubbÈ TathÈgataÑ.
Sumano VÈsabhagÈmÊ ca, ÒeyyÈ saddhivihÈrikÈ.
Dve ime Anuruddhassa, diÔÔhapubbÈ TathÈgataÑ.
Dutiyo pana sa~gÊto, yehi therehi sa~gaho.
Sabbepi pannabhÈrÈ te, katakiccÈ anÈsavÈti.
AyaÑ dutiyasa~gÊti.
EvamimaÑ dutiyasa~gÊtiÑ sa~gÈyitvÈ therÈ “uppajjissati nu kho
anÈgatepi sÈsanassa evar|paÑ abbudan”ti olokayamÈnÈ imaÑ addasaÑsu
“ito vassasatassa upari aÔÔhÈrasame vasse PÈÔaliputte DhammÈsoko nÈma
rÈjÈ uppajjitvÈ sakalajambudÊpe rajjaÑ kÈressati, so BuddhasÈsane pasÊditvÈ
mahantaÑ lÈbhasakkÈraÑ pavattayissati, tato titthiyÈ lÈbhasakkÈraÑ
patthayamÈnÈ sÈsane pabbajitvÈ sakaÑ sakaÑ diÔÔhiÑ paridÊpessanti, evaÑ
sÈsane mahantaÑ abbudaÑ uppajjissatÊ”ti. Atha nesaÑ etadahosi “kiÑ nu
kho mayaÑ etasmiÑ abbude uppanne sammukhÈ bhavissÈma na
bhavissÈmÈ”ti. Atha te sabbeva tadÈ attano asammukhabhÈvaÑ ÒatvÈ “ko nu
kho taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametuÑ samattho bhavissatÊ”ti sakalaÑ
manussalokaÑ chakÈmÈvacaradevalokaÒca olokentÈ na kaÒci disvÈ,
Brahmaloke TissaÑ nÈma mahÈbrahmÈnaÑ
______________________________________________________________
1. VÈlukÈrÈme (SÊ)
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addasaÑsu parittÈyukaÑ uparibrahmalok|papattiyÈ bhÈvitamaggaÑ, disvÈna
nesaÑ etadahosi–“sace mayaÑ etassa brahmuno manussaloke
nibbattanatthÈya ussÈhaÑ kareyyÈma, addhÈ esa MoggalibrÈhmaÓassa gehe
paÔisandhiÑ gahessati, tato ca mantehi palobhito nikkhamitvÈ pabbajissati,
so evaÑ pabbajitvÈ sakalaÑ BuddhavacanaÑ uggahetvÈ
adhigatapaÔisambhido hutvÈ titthiye madditvÈ taÑ adhikaraÓaÑ vinicchitvÈ
sÈsanaÑ paggaÓhissatÊ”ti.
Te brahmalokaÑ gantvÈ TissaÑ mahÈbrahmÈnaÑ etadavocuÑ “ito
vassasatassa upari aÔÔhÈrasame vasse sÈsane mahantaÑ abbudaÑ
uppajjissati, mayaÒca sakalaÑ manussalokaÑ chakÈmÈvacaradevalokaÒca
olokayamÈnÈ kaÒci sÈsanaÑ paggahetuÑ samatthaÑ adisvÈ brahmalokaÑ
vicinantÈ bhavantameva addasÈma, sÈdhu sappurisa manussaloke nibbattitvÈ
Dasabalassa sÈsanaÑ paggaÓhituÑ paÔiÒÒaÑ dehÊ”ti.
EvaÑ vutte mahÈbrahmÈ “ahaÑ kira sÈsane uppannaÑ abbudaÑ
sodhetvÈ sÈsanaÑ paggahetuÑ samattho bhavissÈmÊ”ti haÔÔhapahaÔÔho
udaggudaggo hutvÈ sÈdh|ti paÔissuÓitvÈ paÔiÒÒaÑ adÈsi. TherÈ brahmaloke
taÑ karaÓÊyaÑ tÊretvÈ puna paccÈgamiÑsu.
Tena kho pana samayena Siggavatthero ca CaÓÉavajjitthero ca dvepi
navakÈ honti daharabhikkh| TipiÔakadharÈ pattapaÔisambhidÈ khÊÓÈsavÈ, te
taÑ adhikaraÓaÑ na sampÈpuÓiÑsu. TherÈ “tumhe Èvuso amhÈkaÑ
imasmiÑ adhikaraÓe no sahÈyakÈ ahuvattha, tena vo idaÑ daÓÉakammaÑ
hotu–Tisso nÈma brahmÈ MoggalibrÈhmaÓassa gehe paÔisandhiÑ
gaÓhissati, taÑ tumhÈkaÑ eko nÊharitvÈ pabbÈjetu, eko BuddhavacanaÑ
uggaÓhÈpet|”ti vatvÈ sabbepi yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ–
SabbakÈmippabhutayo, tepi1 therÈ mahiddhikÈ.
AggikkhandhÈva lokamhi, jalitvÈ parinibbutÈ.
DutiyaÑ sa~gahaÑ katvÈ, visodhetvÈna sÈsanaÑ.
AnÈgatepi katvÈna, hetuÑ saddhammasuddhiyÈ.
______________________________________________________________
1. Yepi (Ka)
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KhÊÓÈsavÈ vasippattÈ, pabhinnapaÔisambhidÈ.
AniccatÈvasaÑ therÈ, tepi nÈma upÈgatÈ.
EvaÑ aniccataÑ jammiÑ, ÒatvÈ durabhisambhavaÑ.
TaÑ pattuÑ vÈyame dhÊro, yaÑ niccaÑ amataÑ padanti.
EttÈvatÈ sabbÈkÈrena dutiyasa~gÊtivaÓÓanÈ niÔÔhitÈ hoti.
_____
Tatiyasa~gÊtikathÈ
Tissopi kho mahÈbrahmÈ brahmalokato cavitvÈ MoggalibrÈhmaÓassa
gehe paÔisandhiÑ aggahisi, Siggavattheropi tassa paÔisandhiggahaÓato
pabhuti satta vassÈni brÈhmaÓassa gehaÑ piÓÉÈya pÈvisi, ekadivasampi
uÄu~kamattaÑ vÈ yÈguÑ kaÔacchumattaÑ vÈ bhattaÑ nÈlattha. SattannaÑ
pana vassÈnaÑ accayena ekadivasaÑ “aticchatha bhante”ti vacanamattaÑ
alattha, taÑdivasameva brÈhmaÓopi bahiddhÈ kiÒci karaÓÊyaÑ katvÈ
Ègacchanto paÔipathe theraÑ disvÈ “bho pabbajita amhÈkaÑ gehaÑ
agamitthÈ”ti Èha. Œma brÈhmaÓa agamimhÈti. Api kiÒci labhitthÈti. Œma
brÈhmaÓa labhimhÈti. So gehaÑ gantvÈ pucchi “tassa pabbajitassa kiÒci
adatthÈ”ti. Na kiÒci adamhÈti. BrÈhmaÓo dutiyadivase gharadvÈreyeva nisÊdi
“ajja pabbajitaÑ musÈvÈdena niggahessÈmÊ”ti. Thero dutiyadivase
brÈhmaÓassa gharadvÈraÑ sampatto. BrÈhmaÓo theraÑ disvÈva evamÈha
“tumhe hiyyo amhÈkaÑ gehe kiÒci aladdhÈyeva ‘labhimhÈ’ti avocuttha,
vaÔÔati nu kho tumhÈkaÑ musÈvÈdo”ti. Thero Èha “mayaÑ brÈhmaÓa
tumhÈkaÑ gehe satta vassÈni ‘aticchathÈ’ti vacanamattampi alabhitvÈ hiyyo
‘aticchathÈ’ti vacanamattaÑ labhimha, athetaÑ paÔisanthÈraÑ upÈdÈya
evamavocumhÈ”ti.
BrÈhmaÓo cintesi “ime paÔisanthÈramattampi labhitvÈ ‘labhimhÈ’ti
pasaÑsanti, aÒÒaÑ kiÒci khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ labhitvÈ kasmÈ na
pasaÑsantÊ”ti pasÊditvÈ attano atthÈya paÔiyÈditabhattato kaÔacchumattaÑ
bhikkhaÑ tadupiyaÒca byaÒjanaÑ dÈpetvÈ “imaÑ bhikkhaÑ sabbakÈlaÑ
tumhe labhissathÈ”ti
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Èha. So punadivasato pabhuti upasa~kamantassa therassa upasamaÑ disvÈ
bhiyyoso mattÈya pasÊditvÈ theraÑ niccakÈlaÑ attano ghare
bhattavissaggakaraÓatthÈya yÈci. Thero adhivÈsetvÈ divase divase
bhattakiccaÑ katvÈ gacchanto thokaÑ thokaÑ BuddhavacanaÑ kathetvÈ
gacchati. Sopi kho mÈÓavako soÄasavassuddesikoyeva tiÓÓaÑ vedÈnaÑ
pÈrag| ahosi. Brahmalokato Ègatasuddhasattassa Èsane vÈ sayane vÈ aÒÒo
koci nisajjitÈ vÈ nipajjitÈ vÈ natthi. So yadÈ ÈcariyagharaÑ gacchati, tadÈssa
maÒcapÊÔhaÑ setena vatthena paÔicchÈdetvÈ laggetvÈ Ôhapenti. Thero cintesi
“samayo dÈni mÈÓavakaÑ pabbÈjetuÑ, ciraÒca me idhÈgacchantassa, na ca
kÈci mÈÓavakena saddhiÑ kathÈ uppajjati, handa dÈni iminÈ upÈyena
palla~kaÑ nissÈya uppajjissatÊ”ti gehaÑ gantvÈ yathÈ tasmiÑ gehe ÔhapetvÈ
mÈÓavakassa palla~kaÑ aÒÒaÑ na kiÒci ÈsanaÑ dissati, tathÈ adhiÔÔhÈsi.
BrÈhmaÓassa gehajano theraÑ disvÈ aÒÒaÑ kiÒci ÈsanaÑ apassanto
mÈÓavakassa palla~kaÑ attharitvÈ therassa adÈsi. NisÊdi thero palla~ke.
MÈÓavakopi kho ta~khaÓaÒÒeva ÈcariyagharÈ Ègamma theraÑ attano
palla~ke nisinnaÑ disvÈ kupito anattamano “ko mama palla~kaÑ samaÓassa
paÒÒapesÊ”ti Èha.
Thero bhattakiccaÑ katvÈ v|pasante mÈÓavakassa caÓÉikkabhÈve
evamÈha “kiÑ pana tvaÑ mÈÓavaka kiÒci mantaÑ jÈnÈsÊ”ti. MÈÓavako “bho
pabbajita mayi dÈni mante ajÈnante aÒÒe ke jÈnissantÊ”ti vatvÈ theraÑ
pucchi “tumhe pana mantaÑ jÈnÈthÈ”ti. Puccha mÈÓavaka, pucchitvÈ sakkÈ
jÈnitunti. Atha kho mÈÓavako tÊsu vedesu sanighaÓÉukeÔubhesu
sÈkkharappabhedesu itihÈsapaÒcamesu yÈni yÈni gaÓÔhiÔÔhÈnÈni, yesaÑ
yesaÑ nayaÑ neva attanÈ passati, nÈpissa Ècariyo addasa, tesu tesu theraÑ
pucchi. Thero pakatiyÈpi tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|, idÈni pana
paÔisambhidÈppatto, tenassa natthi tesaÑ paÒhÈnaÑ vissajjane bhÈroti
tÈvadeva te paÒhe vissajjetvÈ mÈÓavakaÑ Èha “mÈÓavaka ahaÑ tayÈ bahuÑ
pucchito, ahampi dÈni taÑ ekaÑ paÒhaÑ pucchÈmi, byÈkarissasi me”ti.
Œma bho pabbajita puccha, byÈkarissÈmÊti. Thero Cittayamake imaÑ
paÒhaÑ pucchi–
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“Yassa cittaÑ uppajjati na nirujjhati, tassa cittaÑ nirujjhissati
nuppajjissati. Yassa vÈ pana cittaÑ nirujjhissati nuppajjissati, tassa
cittaÑ uppajjati na nirujjhatÊ”ti.
MÈÓavo uddhaÑ vÈ adho vÈ harituÑ asakkonto “kiÑ nÈma bho
pabbajita idan”ti Èha. Buddhamanto nÈmÈyaÑ mÈÓavÈti. SakkÈ panÈyaÑ
bho mayhampi dÈtunti. SakkÈ mÈÓava amhehi gahitapabbajjaÑ gaÓhantassa
dÈtunti. Tato mÈÓavo mÈtÈpitaro upasa~kamitvÈ Èha “ayaÑ pabbajito
BuddhamantaÑ nama jÈnÈti, na ca attano santike apabbajitassa deti, ahaÑ
etassa santike pabbajitvÈ mantaÑ uggaÓhissÈmÊ”ti.
Athassa mÈtÈpitaro pabbajitvÈpi no putto mante gaÓhatu, gahetvÈ puna
ÈgamissatÊti maÒÒamÈnÈ “uggaÓha puttÈ”ti anujÈniÑsu. Thero dÈrakaÑ
pabbÈjetvÈ dvattiÑsÈkÈrakammaÔÔhÈnaÑ tÈva Ècikkhi. So tattha
parikammaÑ karonto nacirasseva sotÈpattiphale patiÔÔhahi. Tato thero
cintesi “sÈmaÓero sotÈpattiphale patiÔÔhito, abhabbo dÈni sÈsanato
nivattituÑ, sace panassÈhaÑ kammaÔÔhÈnaÑ vaÉÉhetvÈ katheyyaÑ,
arahattaÑ pÈpuÓeyya, appossukko bhaveyya BuddhavacanaÑ gahetuÑ,
samayo dÈni naÑ CaÓÉavajjittherassa santikaÑ pesetun”ti. Tato Èha “ehi
tvaÑ sÈmaÓera therassa santikaÑ gantvÈ BuddhavacanaÑ uggaÓha, mama
vacanena taÒca ÈrogyaÑ puccha, evaÒca vadehi ‘upajjhÈyo maÑ bhante
tumhÈkaÑ santikaÑ pahiÓÊ’ti, ‘ko nÈma te upajjhÈyo’ti ca vutte
‘Siggavatthero nÈma bhante’ti vadeyyÈsi, ‘ahaÑ ko nÈmÈ’ti vutte evaÑ
vadeyyÈsÈ’ ‘mama upajjhÈyo bhante tumhÈkaÑ nÈmaÑ jÈnÈtÊ’ti”.
“EvaÑ bhante”ti kho Tisso sÈmaÓero theraÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ anupubbena CaÓÉavajjittherassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ
aÔÔhÈsi. Thero sÈmaÓeraÑ pucchi “kuto ÈgatosÊ”ti. UpajjhÈyo maÑ bhante
tumhÈkaÑ santikaÑ pahiÓÊti. Ko nÈma te upajjhÈyoti. Siggavatthero nÈma
bhanteti. AhaÑ ko nÈmÈti. Mama upajjhÈyo bhante tumhÈkaÑ nÈmaÑ
jÈnÈtÊti. PattacÊvaraÑ dÈni paÔisÈmehÊti. “SÈdhu bhante”ti sÈmaÓero
pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ punadivase pariveÓaÑ sammajjitvÈ
udakadantaponaÑ upaÔÔhÈpesi. Thero tassa sammajjitaÔÔhÈnaÑ puna
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sammajji, taÑ udakaÑ chaÉÉetvÈ aÒÒaÑ udakaÑ Èhari, taÒca dantakaÔÔhaÑ
apanetvÈ aÒÒaÑ dantakaÔÔhaÑ gaÓhi, evaÑ satta divasÈni katvÈ sattame
divase puna pucchi. SÈmaÓero punapi pubbe kathitasadisameva kathesi.
Thero “so vatÈyaÑ1 brÈhmaÓo”ti saÒjÈnitvÈ “kimatthaÑ ÈgatosÊ”ti Èha.
BuddhavacanaÑ uggaÓhatthÈya bhanteti. Thero “uggaÓha dÈni sÈmaÓerÈ”ti
vatvÈ puna divasato pabhuti BuddhavacanaÑ paÔÔhapesi. Tisso sÈmaÓerova
hutvÈ ÔhapetvÈ VinayapiÔakaÑ sabbaÑ BuddhavacanaÑ uggaÓhi saddhiÑ
AÔÔhakathÈya, upasampannakÈle pana avassikova samÈno TipiÔakadharo
ahosi. ŒcariyupajjhÈyÈ Moggaliputtatissattherassa hatthe sakalaÑ
BuddhavacanaÑ patiÔÔhÈpetvÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ parinibbÈyiÑsu.
Moggaliputtatissattheropi aparena samayena kammaÔÔhÈnaÑ vaÉÉhetvÈ
arahattappatto bah|naÑ dhammavinayaÑ vÈcesi.
Tena kho pana samayena BindusÈrassa raÒÒo ekasataputtÈ ahesuÑ. Te
sabbe asoko attanÈ saddhiÑ ekamÈtikaÑ TissakumÈraÑ ÔhapetvÈ ghÈtesi,
ghÈtento ca cattÈri vassÈni anabhisittova rajjaÑ kÈretvÈ catunnaÑ vassÈnaÑ
accayena TathÈgatassa parinibbÈnato dvinnaÑ vassasatÈnaÑ upari
aÔÔhÈrasame vasse sakalajambudÊpe ekarajjÈbhisekaÑ pÈpuÓi.
AbhisekÈnubhÈvena cassa imÈ rÈjiddhiyo ÈgatÈ–mahÈpathaviyÈ heÔÔhÈ
yojanappamÈÓe ÈÓÈ pavattati, tathÈ upari ÈkÈse. Anotattadahato aÔÔhahi
kÈjehi soÄasa pÈnÊyaghaÔe divase divase devatÈ Èharanti, yato sÈsane
uppannasaddho hutvÈ aÔÔha ghaÔe bhikkhusaÑghassa adÈsi, dve ghaÔe
saÔÔhimattÈnaÑ TipiÔakadharabhikkh|naÑ, dve ghaÔe aggamahesiyÈ
asandhimittÈya, cattÈro ghaÔe attanÈ paribhuÒji. DevatÈ-eva Himavante
nÈgalatÈdantakaÔÔhaÑ nÈma atthi siniddhaÑ mudukaÑ rasavantaÑ, taÑ
divase divase Èharanti, yena raÒÒo ca mahesiyÈ ca soÄasannaÒca
nÈÔakitthisahassÈnaÑ saÔÔhimattÈnaÒca bhikkhusahassÈnaÑ devasikaÑ
dantaponakiccaÑ nippajjati. Devasikameva cassa devatÈ agadÈmalakaÑ
agadaharÊtakaÑ suvaÓÓavaÓÓaÒca gandharasasampannaÑ ambapakkaÑ
Èharanti. TathÈ Chaddantadahato paÒcavaÓÓanivÈsanapÈvuraÓaÑ
pÊtakavaÓÓahatthapuÒchanapaÔakaÑ dibbaÒca pÈnakaÑ Èharanti.
Devasikameva panassa
______________________________________________________________
1. Suvaco vatÈyaÑ (SyÈ)
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nhÈnagandhaÑ anuvilepanagandhaÑ pÈrupanatthÈya asuttamayikaÑ
sumanapupphapaÔaÑ mahÈrahaÒca aÒjanaÑ nÈgabhavanato nÈgarÈjÈno
Èharanti. Chaddantadaheva uÔÔhitassa sÈlino nava vÈhasahassÈni divase
divase sukÈ Èharanti. M|sikÈ nitthusakaÓe karonti, ekopi khaÓÉataÓÉulo na
hoti. RaÒÒo sabbaÔÔhÈnesu ayameva taÓÉulo paribhogaÑ gacchati.
MadhumakkhikÈ madhuÑ karonti. KammÈrasÈlÈsu acchÈ k|ÔaÑ paharanti.
KaravÊkasakuÓÈ ÈgantvÈ madhurassaraÑ vik|jantÈ raÒÒo balikammaÑ
karonti.
ImÈhi iddhÊhi samannÈgato rÈjÈ ekadivasaÑ
suvaÓÓasa~khalikabandhanaÑ pesetvÈ catunnaÑ BuddhÈnaÑ
adhigatar|padassanaÑ kappÈyukaÑ KÈÄaÑ nÈma nÈgarÈjÈnaÑ ÈnayitvÈ
setacchattassa heÔÔhÈ mahÈrahe palla~ke nisÊdÈpetvÈ anekasatavaÓÓehi jalaja
thalajapupphehi suvaÓÓapupphehi ca p|jaÑ katvÈ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitehi soÄasahi nÈÔakitthisahassehi samantato
parikkhipitvÈ “anantaÒÈÓassa tÈva me saddhammavaracakkavattino
SammÈsambuddhassa r|paÑ imesaÑ akkhÊnaÑ ÈpÈthaÑ karohÊ”ti vatvÈ
tena nimmitaÑ sakalasarÊravippakiÓÓapuÒÒappabhÈvanibbattÈsÊtÈnubyaÒjana
paÔimaÓÉita dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓasassirÊkatÈya
vikasitakamaluppalapuÓÉarÊkapaÔimaÓÉitamiva salilatalaÑ
tÈrÈgaÓarasmijÈlavisadavipphuritasobhÈsamujjalitamiva gaganatalaÑ nÊla
pÊta lohitÈdibhedavicitravaÓÓaraÑsi vinaddhabyÈmappabhÈ parikkhepa
vilÈsitÈya saÒjhÈppabhÈnurÈga-indadhanuvijjulatÈparikkhittamiva
kanakagirisikharaÑ
nÈnÈvirÈgavimalaketumÈlÈsamujjalitacÈrumatthakasobhaÑ
nayanarasÈyatanamiva brahmadevamanujanÈgayakkhagaÓÈnaÑ
Buddhar|paÑ passanto satta divasÈni akkhip|jaÑ nÈma akÈsi.
RÈjÈ kira abhisekaÑ pÈpuÓitvÈ tÊÓiyeva saÑvaccharÈni
bÈhirakapÈsaÓÉaÑ pariggaÓhi, catutthe saÑvacchare BuddhasÈsane pasÊdi.
Tassa kira pitÈ BindusÈro brÈhmaÓabhatto ahosi. So brÈhmaÓÈnaÒca
brÈhmaÓajÈtiyapÈsaÓÉÈnaÒca paÓÉara~gaparibbÈjakÈdÊnaÑ
saÔÔhisahassamattÈnaÑ niccabhattaÑ paÔÔhapesi. Asokopi pitarÈ pavattitaÑ
dÈnaÑ attano antepure tatheva dadamÈno ekadivasaÑ sÊhapaÒjare Ôhito te
upasamaparibÈhirena ÈcÈrena bhuÒjamÈne asaÑyatindriye avinÊta-iriyÈpathe
disvÈ cintesi “ÊdisaÑ dÈnaÑ upaparikkhitvÈ yuttaÔÔhÈne dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti.
EvaÑ cintetvÈ amacce Èha “gacchatha bhaÓe attano attano
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sÈdhusammate samaÓabrÈhmaÓe antepuraÑ atiharatha, dÈnaÑ dassÈmÈ”ti.
AmaccÈ “sÈdhu devÈ”ti raÒÒo paÔissuÓitvÈ te te
paÓÉara~gaparibbÈjakÈjÊvakanigaÓÔhÈdayo ÈnetvÈ “ime mahÈrÈja amhÈkaÑ
arahanto”ti ÈhaÑsu.
Atha rÈjÈ antepure uccÈvacÈni ÈsanÈni paÒÒapetvÈ “Ègacchant|”ti vatvÈ
ÈgatÈgate Èha “attano attano patir|pe Èsane nisÊdathÈ”ti. Tesu ekacce
bhaddapÊÔhakesu, ekacce phalakapÊÔhakesu nisÊdiÑsu. Te disvÈ rÈjÈ “natthi
nesaÑ anto sÈro”ti ÒatvÈ tesaÑ anur|paÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ datvÈ
uyyojesi.
EvaÑ gacchante kÈle ekadivasaÑ rÈjÈ sÊhapaÒjare Ôhito addasa
NigrodhasÈmaÓeraÑ rÈja~gaÓena gacchantaÑ dantaÑ guttaÑ santindriyaÑ
iriyÈpathasampannaÑ. Ko panÈyaÑ Nigrodho nÈma. BindusÈraraÒÒo
jeÔÔhaputtassa SumanarÈjakumÈrassa putto.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ1–
BindusÈraraÒÒo kira dubbalakÈleyeva AsokakumÈro attanÈ laddhaÑ
UjjenÊrajjaÑ pahÈya ÈgantvÈ sabbanagaraÑ attano hatthagataÑ katvÈ
SumanarÈjakumÈraÑ aggahesi. TaÑdivasameva Sumanassa rÈjakumÈrassa
SumanÈ nÈma devÊ paripuÓÓagabbhÈ ahosi, sÈ aÒÒÈtakavesena nikkhamitvÈ
avid|re aÒÒataraÑ CaÓÉÈlagÈmaÑ sandhÈya gacchantÊ jeÔÔhakacaÓÉÈlassa
gehato avid|re aÒÒatarasmiÑ nigrodharukkhe adhivatthÈya devatÈya “ito
ehi Sumane”ti vadantiyÈ saddaÑ sutvÈ tassÈ samÊpaÑ gatÈ. DevatÈ attano
ÈnubhÈvena ekaÑ sÈlaÑ nimminitvÈ “ettha vasÈhÊ”ti adÈsi. SÈ taÑ sÈlaÑ
pÈvisi. Gatadivaseyeva ca puttaÑ vijÈyi. SÈ tassa nigrodhadevatÈya
pariggahitattÈ Nigrodhotveva nÈmaÑ akÈsi. JeÔÔhakacaÓÉÈlo diÔÔhadivasato
pabhuti taÑ attano sÈmidhÊtaraÑ viya maÒÒamÈno nibaddhavattaÑ
paÔÔhapesi. RajadhÊtÈ tattha satta vassÈni vasi, NigrodhakumÈropi
sattavassiko jÈto. TadÈ MahÈvaruÓatthero nÈma eko arahÈ dÈrakassa
hetusampadaÑ disvÈ rakkhitvÈ tattha viharamÈno “sattavassiko dÈni dÈrako,
kÈlo naÑ
______________________________________________________________
1. ŒnupubbÊkathÈ (SÊ)
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pabbÈjetun”ti cintetvÈ rÈjadhÊtÈya ÈrocÈpetvÈ NigrodhakumÈraÑ pabbÈjesi.
KumÈro khuraggeyeva arahattaÑ pÈpuÓi. So ekadivasaÑ pÈtova sarÊraÑ
jaggitvÈ ÈcariyupajjhÈyavattaÑ katvÈ pattacÊvaramÈdÈya “mÈtu-upÈsikÈya
gehadvÈraÑ gacchÈmÊ”ti nikkhami, mÈtunivÈsanaÔÔhÈnaÒcassa
dakkhiÓadvÈrena nagaraÑ pavisitvÈ nagaramajjhena gantvÈ pÈcÊnadvÈrena
nikkhamitvÈ gantabbaÑ hoti.
Tena ca samayena Asoko dhammarÈjÈ pÈcÊnadisÈbhimukho sÊhapaÒjare
ca~kamati, ta~khaÓaÒÒeva Nigrodho rÈja~gaÓaÑ sampÈpuÓi santindriyo
santamÈnaso yugamattaÑ pekkhamÈno. Tena vuttaÑ “ekadivasaÑ rÈjÈ
sÊhapaÒjare Ôhito addasa NigrodhasÈmaÓeraÑ rÈja~gaÓena gacchantaÑ
dantaÑ guttaÑ santindriyaÑ iriyÈpathasampannan”ti. DisvÈ panassa
etadahosi–“ayaÑ jano sabbopi vikkhittacitto bhantamigappaÔibhÈgo. AyaÑ
pana dÈrako avikkhittacitto, ativiya cassa ÈlokitavilokitaÑ
samiÒjanapasÈraÓaÒca sobhati. AddhÈ etassa abbhantare lokuttaradhammo
bhavissatÊ”ti. RaÒÒo saha dassaneneva sÈmaÓere cittaÑ pasÊdi, pemaÑ
saÓÔhahi. KasmÈ? Pubbe hi kira puÒÒakaraÓakÈle esa raÒÒo jeÔÔhabhÈtÈ
vÈÓijako ahosi. Vuttampi hetaÑ–
“Pubbe va sannivÈsena, paccuppannahitena vÈ.
EvaÑ taÑ jÈyate pemaÑ, uppalaÑ va yathodake”ti1.
Atha rÈjÈ saÒjÈtapemo sabahumÈno2 “etaÑ sÈmaÓeraÑ pakkosathÈ”ti
amacce pesesi. Te aticirÈyantÊti puna dve tayo pesesi “turitaÑ Ègacchat|”ti.
SÈmaÓero attano pakatiyÈ eva agamÈsi. RÈjÈ “patir|pamÈsanaÑ ÒatvÈ
nisÊdathÈ”ti Èha. So ito cito ca viloketvÈ “natthi dÈni aÒÒe bhikkh|”ti
samussitasetacchattaÑ rÈjapalla~kaÑ upasa~kamitvÈ pattaggahaÓatthÈya
raÒÒo ÈkÈraÑ dassesi. RÈjÈ taÑ palla~kasamÊpaÑ upagacchantaÑyeva disvÈ
cintesi “ajjeva dÈni ayaÑ sÈmaÓero imassa gehassa sÈmiko bhavissatÊ”ti.
SÈmaÓero raÒÒo hatthe pattaÑ datvÈ palla~kaÑ abhiruhitvÈ nisÊdi. RÈjÈ
attano atthÈya sampÈditaÑ sabbaÑ
______________________________________________________________
1. JÈ 1. 66 piÔÔhe.
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yÈgukhajjakabhattavikatiÑ upanÈmesi. SÈmaÓero attano
yÈpanÊyamattakameva sampaÔicchi. BhattakiccÈvasÈne rÈjÈ Èha “SatthÈrÈ
tumhÈkaÑ dinnovÈdaÑ jÈnÈthÈ”ti. JÈnÈmi mahÈrÈja ekadesenÈti. TÈta
mayhampi naÑ kathehÊti. “SÈdhu mahÈrÈjÈ”ti raÒÒo anur|paÑ
Dhammapade AppamÈdavaggaÑ anumodanatthÈya abhÈsi.
RÈjÈ pana “AppamÈdo amatapadaÑ, pamÈdo maccuno padan”ti sutvÈva
“aÒÒÈtaÑ tÈta pariyosÈpehÊ”ti Èha. AnumodanÈvasÈne ca “aÔÔha te tÈta
dhuvabhattÈni dammÊ”ti Èha. SÈmaÓero Èha “etÈni ahaÑ upajjhÈyassa
dammi mahÈrÈjÈ”ti. Ko ayaÑ tÈta upajjhÈyo nÈmÈti. VajjÈvajjaÑ disvÈ
codetÈ sÈretÈ ca mahÈrÈjÈti. AÒÒÈnipi te tÈta aÔÔha dammÊti, etÈni Ècariyassa
dammi mahÈrÈjÈti. Ko ayaÑ tÈta Ècariyo nÈmÈti. ImasmiÑ sÈsane
sikkhitabbakadhammesu patiÔÔhÈpetÈ mahÈrÈjÈti. SÈdhu tÈta aÒÒÈnipi te aÔÔha
dammÊti. EtÈnipi bhikkhusaÑghassa dammi mahÈrÈjÈti. Ko ayaÑ tÈta
bhikkhusaÑgho nÈmÈti. YaÑ nissÈya mahÈrÈja amhÈkaÑ
ÈcariyupajjhÈyÈnaÒca mama ca pabbajjÈ ca upasampadÈ cÈti. RÈjÈ bhiyyoso
mattÈya tuÔÔhacitto Èha “aÒÒÈnipi te tÈta aÔÔha dammÊ”ti. SÈmaÓero sÈdh|ti
sampaÔicchitvÈ punadivase dvattiÑsa bhikkh| gahetvÈ rÈjantepuraÑ
pavisitvÈ bhattakiccamakÈsi. RÈjÈ “aÒÒepi dvattiÑsa bhikkh| tumhehi
saddhiÑ sve bhikkhaÑ gaÓhant|”ti. EtenevupÈyena divase divase
vaÉÉhÈpento saÔÔhisahassÈnaÑ brÈhmaÓaparibbÈjakÈdÊnaÑ bhattaÑ
upacchinditvÈ antonivesane saÔÔhisahassÈnaÑ bhikkh|naÑ niccabhattaÑ
paÔÔhapesi Nigrodhatthere gateneva pasÈdena. Nigrodhattheropi rÈjÈnaÑ
saparisaÑ tÊsu saraÓesu paÒcasu ca sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ BuddhasÈsane
pothujjanikena pasÈdena acalappasÈdaÑ katvÈ patiÔÔhÈpesi. Puna rÈjÈ
AsokÈrÈmaÑ nÈma mahÈvihÈraÑ kÈretvÈ saÔÔhisahassÈnaÑ bhikkh|naÑ
niccabhattaÑ paÔÔhapesi, sakalajambudÊpe caturÈsÊtiyÈ nagarasahassesu
caturÈsÊti vihÈrasahassÈni kÈrÈpesi caturÈsÊtisahassacetiyapaÔimaÓÉitÈni
dhammeneva, no adhammena.
EkadivasaÑ kira rÈjÈ AsokÈrÈme mahÈdÈnaÑ datvÈ
saÔÔhisahassabhikkhusaÑghassa majjhe nisajja saÑghaÑ cat|hi paccayehi
pavÈretvÈ imaÑ paÒhaÑ
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pucchi “bhante BhagavatÈ desitadhammo nÈma kittako hotÊ”ti. A~gato
mahÈrÈja nava~gÈni, khandhato caturÈsÊtidhammakkhandhasahassÈnÊti. RÈjÈ
dhamme pasÊdisvÈ “ekekaÑ dhammakkhandhaÑ ekekavihÈrena p|jessÈmÊ”ti
ekadivasameva channavutikoÔidhanaÑ visajjetvÈ amacce ÈÓÈpesi “etha
bhaÓe ekamekasmiÑ nagare ekamekaÑ vihÈraÑ kÈrÈpentÈ caturÈsÊtiyÈ
nagarasahassesu caturÈsÊtivihÈrasahassÈni kÈrÈpethÈ”ti. SayaÒca AsokÈrÈme
AsokamahÈvihÈratthÈya kammaÑ paÔÔhapesi. SaÑgho IndaguttattheraÑ
nÈma mahiddhikaÑ mahÈnubhÈvaÑ khÊÓÈsavaÑ navakammÈdhiÔÔhÈyakaÑ
adÈsi. Thero yaÑ yaÑ na niÔÔhÈti, taÑ taÑ attano ÈnubhÈvena niÔÔhÈpesi.
Evampi tÊhi saÑvaccharehi vihÈrakammaÑ niÔÔhÈpesi, ekadivasameva
sabbanagarehi paÓÓÈni ÈgamiÑsu.
AmaccÈ raÒÒo ÈrocesuÑ “niÔÔhitÈni deva caturÈsÊtivihÈrasahassÈnÊ”ti.
RÈjÈ nagare bheriÑ carÈpesi “ito sattannaÑ divasÈnaÑ accayena
vihÈramaho bhavissati, sabbe aÔÔha sÊla~gÈni samÈdiyitvÈ antonagare ca
bahinagare ca vihÈramahaÑ paÔiyÈdent|”ti. Tato sattannaÑ divasÈnaÑ
accayena sabbÈla~kÈravibh|sitÈya anekasatasahassasa~khyÈya catura~giniyÈ
senÈya parivuto devaloke AmaravatiyÈ rÈjadhÈniyÈ sirito
adhikatarasassirÊkaÑ viya nagaraÑ kÈtukÈmena ussÈhajÈtena mahÈjanena
ala~katapaÔiyattaÑ nagaraÑ anuvicaranto vihÈraÑ gantvÈ
bhikkhusaÑghassa majjhe aÔÔhÈsi.
TasmiÑ ca khaÓe sannipatitÈ asÊti bhikkhukoÔiyo ahesuÑ,
bhikkhunÊnaÒca channavutisatasahassÈni. Tattha khÊÓÈsavabhikkh|yeva
satasahassasa~khyÈ ahesuÑ, tesaÑ etadahosi “sace rÈjÈ attano adhikÈraÑ
anavasesaÑ passeyya, ativiya BuddhasÈsane pasÊdeyyÈ”ti, tato
lokavivaraÓaÑ nÈma pÈÔihÈriyaÑ akaÑsu. RÈjÈ AsokÈrÈme Ôhitova
catuddisÈ anuvilokento samantato samuddapariyantaÑ JambudÊpaÑ passati
caturÈsÊtiÑ ca vihÈrasahassÈni uÄÈrÈya vihÈramahap|jÈya virocamÈnÈni, so
taÑ vibh|tiÑ passamÈno uÄÈrena pÊtipÈmojjena samannÈgato “atthi pana
aÒÒassapi kassaci evar|paÑ pÊtipÈmojjaÑ uppannapubban”ti cintento
bhikkhusaÑghaÑ pucchi “bhante amhÈkaÑ LokanÈthassa Dasabalassa
sÈsane ko mahÈpariccÈgaÑ pariccaji,
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kassa pariccÈgo mahanto”ti. BhikkhusaÑgho Moggaliputtatissattherassa
bhÈramakÈsi. Thero Èha “mahÈrÈja Dasabalassa sÈsane paccayadÈyako nÈma
tayÈ sadiso dharamÈnepi TathÈgate na koci ahosi, taveva pariccÈgo mahÈ”ti.
RÈjÈ therassa vacanaÑ sutvÈ uÄÈrena pÊtipÈmojjena ni0rantaraÑ
phuÔÔhasarÊro hutvÈ cintesi “natthi kira mayÈ sadiso paccayadÈyako,
mayhaÑ kira pariccÈgo mahÈ, ahaÑ kira deyyadhammena sÈsanaÑ
paggaÓhÈmi, kiÑ panÈhaÑ evaÑ sati sÈsanassa dÈyÈdo homi, na homÊ”ti,
tato nhikkhusaÑghaÑ pucchi “bhavÈmi nu kho ahaÑ bhante sÈsanassa
dÈyÈdo”ti.
Tato Moggaliputtatissatthero raÒÒo idaÑ vacanaÑ sutvÈ rÈjaputtassa
Mahindassa upanissayasampattiÑ sampassamÈno “sace ayaÑ kumÈro
pabbajissati, sÈsanassa ativiya vuÉÉhi bhavissatÊ”ti cintetvÈ rÈjÈnaÑ
etadavoca “na kho mahÈrÈja ettÈvatÈ sÈsanassa dÈyÈdo hoti, apica kho
‘paccayadÈyako’ti vÈ ‘upaÔÔhÈko’ti vÈ sa~khyaÑ gacchati, yopi hi mahÈrÈja
pathavito yÈva brahmalokaparimÈÓaÑ paccayarÈsiÑ dadeyya, sopi sÈsane
‘dÈyÈdo’ti sa~khyaÑ na gacchatÊ”ti. Atha kathaÒcarahi bhante sÈsanassa
dÈyÈdo hotÊti. Yo hi koci mahÈrÈja aÉÉho vÈ daliddo vÈ attano orasaÑ
puttaÑ pabbÈjeti, ayaÑ vuccati mahÈrÈja dÈyÈdo sÈsanassÈti.
EvaÑ vutte Asoko rÈjÈ ahaÑ kira evar|paÑ pariccÈgaÑ katvÈpi neva
sÈsanassa dÈyÈdabhÈvaÑ pattoti sÈsane dÈyÈdabhÈvaÑ patthayamÈno ito
cito ca viloketvÈ addasa MahindakumÈraÑ avid|re ÔhitaÑ, disvÈnassa
etadahosi ‘kiÒcÈpi ahaÑ imaÑ kumÈraÑ TissakumÈrassa pabbajitakÈlato
pabhuti oparajje ÔhapetukÈmo, atha kho oparajjatopi pabbajjÈva uttamÈ”ti,
tato kumÈraÑ Èha “sakkhasi tvaÑ tÈta pabbajitun”ti. KumÈro pakatiyÈpi
TissakumÈrassa pabbajitakÈlato pabhuti pabbajitukÈmova, raÒÒo vacanaÑ
sutvÈ ativiya pÈmojjajÈto hutvÈ Èha “pabbajÈmi deva, maÑ pabbÈjetvÈ
tumhe sÈsanadÈyÈdÈ hothÈ”ti.
Tena ca samayena rÈjadhÊtÈ saÑghamittÈpi tasmiÑyeva ÔhÈne ÔhitÈ hoti,
tassÈ ca sÈmiko AggibrahmÈ nÈma kumÈro yuvarÈjena
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TissakumÈrena saddhiÑ pabbajito hoti. RÈjÈ taÑ disvÈ Èha “tvampi amma
pabbajituÑ sakkhasÊ”ti. SÈdhu tÈta sakkomÊti. RÈjÈ puttÈnaÑ manaÑ
labhitvÈ pahaÔÔhacitto bhikkhusaÑghaÑ etadavoca “bhante ime dÈrake
pabbÈjetvÈ maÑ sÈsane dÈyÈdaÑ karothÈ”ti. SaÑgho raÒÒo vacanaÑ
sampaÔicchitvÈ kumÈraÑ Moggaliputtatissattherena upajjhÈyena
MahÈdevattherena ca Ècariyena pabbÈjesi, Majjhantikattherena Ècariyena
upasampÈdesi. TadÈ kira kumÈro paripuÓÓavÊsativassova hoti, so
tasmiÑyeva upasampadasÊmamaÓÉale saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ
pÈpuÓi. SaÑghamittÈyapi rÈjadhÊtÈya ÈcariyÈ ŒyupÈlittherÊ nÈma, upajjhÈyÈ
pana DhammapÈlittherÊ nÈma ahosi. TadÈ SaÑghamittÈ aÔÔhÈrasavassÈ hoti,
taÑ pabbajitamattaÑ tasmiÑyeva sÊmamaÓÉale sikkhÈya patiÔÔhÈpesuÑ.
UbhinnaÑ pabbajitakÈle rÈjÈ chabbassÈbhiseko hoti.
Atha Mahindatthero upasampannakÈlato pabhuti attano upajjhÈyasseva
santike dhammaÒca vinayaÒca pariyÈpuÓanto dvepi sa~gÊtiyo Èr|ÄhaÑ
TipiÔakasa~gahitaÑ sÈÔÔhakathaÑ sabbaÑ theravÈdaÑ tiÓÓaÑ vassÈnaÑ
abbhantare uggahetvÈ attano upajjhÈyassa antevÈsikÈnaÑ sahassamattÈnaÑ
bhikkh|naÑ pÈmokkho ahosi. TadÈ Asoko dhammarÈjÈ navavassÈbhiseko
hoti. RaÒÒo pana aÔÔhavassÈbhisekakÈleyeva Konta1puttatissatthero
byÈdhipaÔikammatthaÑ bhikkhÈcÈravattena ÈhiÓÉanto pasatamattaÑ sappiÑ
alabhitvÈ byÈdhibalena parikkhÊÓÈyusa~khÈro bhikkhusaÑghaÑ
appamÈdena ovaditvÈ ÈkÈse palla~kena nisÊditvÈ tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ
parinibbÈyi. RÈjÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ therassa sakkÈraÑ katvÈ “mayi nÈma
rajjaÑ kÈrente evaÑ bhikkh|naÑ paccayÈ dullabhÈ”ti nagarassa cat|su
dvÈresu pokkharaÓiyo kÈrÈpetvÈ bhesajjassa p|rÈpetvÈ dÈpesi.
Tena kira samayena PÈÔaliputtassa cat|su dvÈresu cattÈri satasahassÈni
sabhÈyaÑ satasahassanti divase divase paÒcasatasahassÈni raÒÒo uppajjanti.
Tato rÈjÈ Nigrodhattherassa devasikaÑ satasahassaÑ visajjesi. Buddhassa
cetiye gandhamÈlÈdÊhi p|janatthÈya satasahassaÑ.
______________________________________________________________
1. Kunta (SÊ)
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Dhammassa satasahassaÑ, taÑ dhammadharÈnaÑ bahussutÈnaÑ
catupaccayatthÈya upanÊyati. saÑghassa satasahassaÑ. Cat|su dvÈresu
bhesajjatthÈya satasahassaÑ. EvaÑ sÈsane uÄÈro lÈbhasakkÈro nibbatti.
TitthiyÈ parihÊnalÈbhasakkÈrÈ antamaso ghÈsacchÈdanampi alabhantÈ
lÈbhasakkÈraÑ patthayamÈnÈ sÈsane pabbajitvÈ sakÈni sakÈni diÔÔhigatÈni
“ayaÑ dhammo, ayaÑ vinayo”ti dÊpenti. PabbajjaÑ alabhamÈnÈpi sayameva
muÓÉetvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ vihÈresu vicarantÈ uposathampi
pavÈraÓampi saÑghakammampi gaÓakammampi pavisanti. Bhikkh| tehi
saddhiÑ uposathaÑ na karonti. TadÈ Moggaliputtatissatthero “uppannaÑ
dÈni idaÑ adhikaraÓaÑ, taÑ nacirasseva kakkhaÄaÑ bhavissati, na kho
panetaÑ sakkÈ imesaÑ majjhe vasantena v|pasametun”ti Mahindattherassa
gaÓaÑ niyyÈtetvÈ attanÈ phÈsuvihÈrena viharitukÈmo ahoga~gapabbataÑ
agamÈsi. Tepi kho titthiyÈ bhikkhusaÑghena dhammena vinayena
SatthusÈsanena niggayhamÈnÈpi dhammavinayÈnulomÈya paÔipattiyÈ
asaÓÔhahantÈ anekar|paÑ sÈsanassa abbudaÒca malaÒca kaÓÔakaÒca
samuÔÔhÈpesuÑ, keci aggiÑ paricaranti, keci paÒcÈtapena tÈpenti, keci
ÈdiccaÑ anuparivattanti, keci dhammaÒca vinayaÒca vobhindissÈmÈti
paggaÓhiÑsu. TadÈ bhikkhusaÑgho na tehi saddhiÑ uposathaÑ vÈ
pavÈraÓaÑ vÈ akÈsi, AsokÈrÈme sattavassÈni uposatho upacchijji, raÒÒopi
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ ekaÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi “vihÈraÑ gantvÈ
adhikaraÓaÑ v|pasametvÈ uposathaÑ kÈrÈpehÊ”ti. Amacco rÈjÈnaÑ
paÔipucchituÑ avisahanto aÒÒe amacce upasa~kamitvÈ Èha “rÈjÈ maÑ
‘vihÈraÑ gantvÈ adhikaraÓaÑ v|pasametvÈ uposathaÑ kÈrÈpehÊ’ti pahiÓi,
kathaÑ nu kho adhikaraÓaÑ v|pasammatÊ”ti. Te ÈhaÑsu “mayaÑ evaÑ
sallakkhema ‘yathÈ nÈma paccantaÑ v|pasamentÈ core ghÈtenti, evameva
ye uposathaÑ na karonti, te mÈretukÈmo rÈjÈ bhavissatÊ’ti”. Atha so amacco
vihÈraÑ gantvÈ bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtetvÈ Èha “ahaÑ raÒÒÈ ‘uposathaÑ
kÈrÈpehÊ’ti pesito, karotha dÈni bhante uposathan”ti. Bhikkh| “na mayaÑ
titthiyehi saddhiÑ uposathaÑ karomÈ”ti ÈhaÑsu. Atha amacco therÈsanato
paÔÔhÈya asinÈ sÊsÈni pÈtetuÑ Èraddho.
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AddasÈ kho Tissatthero taÑ amaccaÑ tathÈ vippaÔipannaÑ. Tissatthero
nÈma na yo vÈ so vÈ, raÒÒo ekamÈtiko bhÈtÈ TissakumÈro nÈma, taÑ kira
rÈjÈ pattÈbhiseko oparajje Ôhapesi. So ekadivasaÑ vanacÈraÑ gato addasa
mahantaÑ migasaÑghaÑ cittakÊÄÈya kÊÄantaÑ, disvÈnassa etadahosi “ime
tÈva tiÓabhakkhÈ migÈ evaÑ kÊÄanti, ime pana samaÓÈ rÈjakule paÓÊtÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ mudukÈsu seyyÈsu sayamÈnÈ kiÑva nÈma kÊÄitaÑ na
kÊÄissantÊ”ti, so tato ÈgantvÈ imaÑ attano vitakkaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ
aÔÔhÈne kukkuccÈyitaÑ kumÈrena, handa naÑ evaÑ saÒÒÈpessÈmÊti
ekadivasaÑ kenaci kÈraÓena kuddho viya hutvÈ “ehi sattadivasena rajjaÑ
sampaÔiccha, tato taÑ ghÈtessÈmÊ”ti maraÓabhayena tajjetvÈ tamatthaÑ
saÒÒÈpesi. So kira kumÈro sattame maÑ divase mÈressatÊti na cittar|paÑ
nhÈyi, na bhuÒji, na supi, ativiya l|khasarÊro ahosi. Tato naÑ rÈjÈ pucchi
“kissa tvaÑ evar|po jÈto”ti. MaraÓabhayena devÈti. Are tvaÑ nÈma
paricchinnamaraÓaÑ sampassamÈno vissattho na kÊÄasi, bhikkh|
assÈsapassÈsanibaddhaÑ maraÓaÑ pekkhamÈnÈ kathaÑ kÊÄissantÊti. Tato
pabhuti kumÈro sÈsane pasÊdi.
So puna ekadivasaÑ migavaÑ nikkhamitvÈ araÒÒe anuvicaramÈno
addasa YonakamahÈdhammarakkhitattheraÑ aÒÒatarena hatthinÈgena
sÈlasÈkhaÑ gahetvÈ bÊjiyamÈnaÑ nisinnaÑ, disvÈ pÈmojjajÈto cintesi “kadÈ
nu kho ahampi ayaÑ mahÈthero viya pabbajeyyaÑ, siyÈ nu kho so
divaso”ti. Thero tassÈsayaÑ viditvÈ tassa passantasseva ÈkÈse uppatitvÈ
AsokÈrÈme pokkharaÓiyÈ udakatale ÔhatvÈ cÊvaraÒca uttarÈsa~gaÒca ÈkÈse
laggetvÈ nhÈyituÑ Èraddho.
KumÈro therassÈnubhÈvaÑ disvÈ ativiya pasanno “ajjeva
pabbajissÈmÊ”ti nivattitvÈ raÒÒo Èrocesi “pabbajissÈmahaÑ devÈ”ti. RÈjÈ
anekappakÈraÑ yÈcitvÈpi taÑ nivattetuÑ asakkonto
AsokÈrÈmagamanÊyamaggaÑ ala~kÈrÈpetvÈ kumÈraÑ chaÓavesaÑ
gÈhÈpetvÈ ala~katÈya senÈya parivÈrÈpetvÈ vihÈraÑ nesi. “YuvarÈjÈ kira
pabbajissatÊ”ti sutvÈ bah| bhikkh| pattacÊvarÈni paÔiyÈdesuÑ. KumÈro
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padhÈnagharaÑ gantvÈ MahÈdhammarakkhitattherasseva santike pabbaji
saddhiÑ purisahassena, kumÈrassa pana anupabbajitÈnaÑ gaÓanaparicchedo
natthi. KumÈro raÒÒo catuvassÈbhisekakÈle pabbajito. AthaÒÒopi raÒÒo
bhÈgineyyo SaÑghamittÈya sÈmiko AggibrahmÈ nÈma kumÈro atthi,
SaÑghamittÈ taÑ paÔicca ekameva puttaÑ vijÈyi. Sopi “yuvarÈjÈ
pabbajito”ti sutvÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “ahampi deva pabbajissÈmÊ”ti
yÈci. “Pabbaja tÈtÈ”ti ca raÒÒÈ anuÒÒÈto taÑdivasameva pabbaji.
EvaÑ anupabbajito, uÄÈravibhavena khattiyajanena.
RaÒÒo kaniÔÔhabhÈtÈ, Tissattheroti viÒÒeyyo.
So taÑ amaccaÑ tathÈ vippaÔipannaÑ disvÈ cintesi “na rÈjÈ there
mÈrÈpetuÑ pahiÓeyya, addhÈ imassevetaÑ amaccassa duggahitaÑ
bhavissatÊ”ti gantvÈ sayaÑ tassÈsanne Èsane nisÊdi. So theraÑ saÒjÈnitvÈ
satthaÑ nipÈtetuÑ avisahanto gantvÈ raÒÒo Èrocesi “ahaÑ deva uposathaÑ
kÈtuÑ anicchantÈnaÑ ettakÈnaÑ nÈma bhikkh|naÑ sÊsÈni pÈtesiÑ, atha
ayyassa Tissattherassa paÔipÈÔi sampattÈ, kinti karomÊ”ti. RÈjÈ sutvÈva “are
kiÑ pana tvaÑ mayÈ bhikkh| ghÈtetuÑ pesito”ti tÈvadeva sarÊre
uppannadÈho hutvÈ vihÈraÑ gantvÈ there bhikkh| pucchi “ayaÑ bhante
amacco mayÈ anÈÓattova evaÑ akÈsi, kassa nu kho iminÈ pÈpena
bhavitabban”ti. Ekacce therÈ “ayaÑ tava vacanena akÈsi, tuyhetaÑ pÈpan”ti
ÈhaÑsu, ekacce “ubhinnampi vo etaÑ pÈpan”ti ÈhaÑsu, ekacce
evamÈhaÑsu “kiÑ pana te mahÈrÈja atthi cittaÑ ‘ayaÑ gantvÈ bhikkh|
ghÈtet|’ti”. Natthi bhante, kusalÈdhippÈyo ahaÑ pesesiÑ “samaggo
bhikkhusaÑgho uposathaÑ karot|”ti. Sace tvaÑ kusalÈdhippÈyo, natthi
tuyhaÑ pÈpaÑ, amaccassevetaÑ pÈpanti. RÈjÈ dveÄhakajÈto Èha “atthi nu
kho bhante koci bhikkhu mametaÑ dveÄhakaÑ chinditvÈ sÈsanaÑ
paggahetuÑ samattho”ti. Atthi mahÈrÈja Moggaliputtatissatthero nÈma, so
te imaÑ dveÄhakaÑ chinditvÈ sÈsanaÑ paggaÓhituÑ samatthoti. RÈjÈ
tadaheva cattÈro dhammakathike ekekabhikkhusahassaparivÈre cattÈro ca
amacce ekekapurisasahassaparivÈre “theraÑ gaÓhitvÈ ÈgacchathÈ”ti pesesi.
Te gantvÈ “rÈjÈ pakkosatÊ”ti ÈhaÑsu. Thero
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nÈgacchi. Dutiyampi kho rÈjÈ aÔÔha dhammakathike aÔÔha ca amacce
sahassasahassaparivÈreyeva pesesi “rÈjÈ bhante pakkosatÊti vatvÈ gaÓhitvÈva
ÈgacchathÈ”ti. Te tatheva ÈhaÑsu. Dutiyampi thero nÈgacchi. RÈjÈ there
pucchi “ahaÑ bhante dvikkhattuÑ pahiÓiÑ, kasmÈ thero nÈgacchakÊ”ti.
“RÈjÈ pakkosatÊ”ti vuttattÈ mahÈrÈja nÈgacchati, evaÑ pana vutte
Ègaccheyya “sÈsanaÑ bhante osÊdati, amhÈkaÑ sÈsanaÑ paggahatthÈya
sahÈyakÈ hothÈ”ti. Atha rÈjÈ tathÈ vatvÈ soÄasa dhammakathike soÄasa ca
amacce sahassasahassaparivÈre pesesi, bhikkh| ca paÔipucchi “mahallako nu
kho bhante thero daharo nu kho”ti. Mahallako mahÈrÈjÈti. VayhaÑ vÈ
sivikaÑ vÈ abhiruhissati bhanteti. NÈbhiruhissati mahÈrÈjÈti. KuhiÑ bhante
thero vasatÊti. Upari Ga~gÈya mahÈrÈjÈti. RÈjÈ Èha “tena hi bhaÓe
nÈvÈsa~ghÈÔaÑ bandhitvÈ tattheva theraÑ nisÊdÈpetvÈ dvÊsupi tÊresu
ÈrakkhaÑ saÑvidhÈya theraÑ ÈnethÈ”ti. Bhikkh| ca amaccÈ ca therassa
santikaÑ gantvÈ raÒÒo sÈsanaÑ ÈrocesuÑ.
Thero sutvÈ “yaÑ kho ahaÑ m|lato paÔÔhÈya sÈsanaÑ paggaÓhissÈmÊti
pabbajitomhi, ayaÑ dÈni me so kÈlo anuppatto”ti cammakhaÓÉaÑ
gaÓhitvÈva uÔÔhahi. Atha thero sve PÈÔaliputtaÑ sampÈpuÓissatÊti rattibhÈge
rÈjÈ supinaÑ addasa, evar|po supino ahosi “sabbaseto hatthinÈgo ÈgantvÈ
rÈjÈnaÑ sÊsato paÔÔhÈya parÈmasitvÈ dakkhiÓahatthe aggahesÊ”ti. Punadivase
rÈjÈ supinajjhÈyake pucchi “mayÈ evar|po supino diÔÔho, kiÑ me
bhavissatÊ”ti. Eko taÑ mahÈrÈja samaÓanÈgo dakkhiÓahatthe gaÓhissatÊti.
Atha rÈjÈ tÈvadeva “thero Ègato”ti sutvÈ Ga~gÈtÊraÑ gantvÈ nadiÑ otaritvÈ
abbhuggacchanto jÈÓumatte udake theraÑ sampÈpuÓitvÈ therassa nÈvÈto
otarantassa hatthaÑ adÈsi. Thero rÈjÈnaÑ dakkhiÓahatthe aggahesi. TaÑ
disvÈ asiggÈhÈ therassa sÊsaÑ pÈtessÈmÈti kosato asiÑ abbÈhiÑsu. KasmÈ?
EtaÑ kira cÈrittaÑ rÈjakulesu “yo rÈjÈnaÑ hatthe gaÓhati, tassa asinÈ sÊsaÑ
pÈtetabban”ti. RÈjÈ chÈyaÑyeva disvÈ Èha “pubbepi ahaÑ bhikkh|su
viraddhakÈraÓÈ assÈdaÑ na vindÈmi, mÈ kho there virajjhitthÈ”ti. Thero
pana kasmÈ rÈjÈnaÑ
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hatthe aggahesÊti. YasmÈ raÒÒÈ paÒhaÑ pucchanatthÈya pakkosÈpito, tasmÈ
antevÈsiko me ayanti aggahesi.
RÈjÈ theraÑ attano uyyÈnaÑ netvÈ bÈhirato tikkhattuÑ parivÈrÈpetvÈ
ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ sayameva therassa pÈde dhovitvÈ telena makkhetvÈ
therassa santike nisÊditvÈ “paÔibalo nu kho thero mama ka~khaÑ chinditvÈ
uppannaÑ adhikaraÓaÑ v|pasametvÈ sÈsanaÑ paggaÓhitun”ti
vÊmaÑsanatthÈya “ahaÑ bhante ekaÑ pÈÔihÈriyaÑ daÔÔhukÈmo”ti Èha.
KataraÑ pÈÔihÈriyaÑ daÔÔhukÈmosi mahÈrÈjÈti. PathavÊkampanaÑ bhanteti.
SakalapathavÊkampanaÑ daÔÔhukÈmosi mahÈrÈja padesapathavÊkampananti.
KataraÑ panettha bhante dukkaranti. KiÑ nu kho mahÈrÈja kaÑsapÈtiyÈ
udakapuÓÓÈya sabbaÑ udakaÑ kampetuÑ dukkaraÑ udÈhu upaÉÉhanti.
UpaÉÉhuÑ bhanteti. Evameva kho mahÈrÈja padesapathavÊkampanaÑ
dukkaranti. Tena hi bhante padesapathavÊkampanaÑ passissÈmÊti. Tena hi
mahÈrÈja samantato yojane puratthimÈya disÈya ekena cakkena sÊmaÑ
akkamitvÈ ratho tiÔÔhatu, dakkhiÓÈya disÈya dvÊhi pÈdehi sÊmaÑ akkamitvÈ
asso tiÔÔhatu, pacchimÈya disÈya ekena pÈdena sÊmaÑ akkamitvÈ purisso
tiÔÔhatu, uttarÈya disÈya upaÉÉhabhÈgena sÊmaÑ akkamitvÈ ekÈ udakapÈti
tiÔÔhat|ti. RÈjÈ tathÈ kÈrÈpesi. Thero abhiÒÒÈpÈdakaÑ catutthajjhÈnaÑ
samÈpajjitvÈ tato vuÔÔhÈya “rÈjÈ passat|”ti yojanappamÈÓapathavÊcalanaÑ
adhiÔÔhahi. PuratthimÈya disÈya rathassa antosÊmÈya Ôhito pÈdova cali, itaro
na cali. EvaÑ dakkhiÓapacchimadisÈsu assapurisÈnaÑ antosÊmÈya
ÔhitapÈdÈyeva caliÑsu upaÉÉhupaÉÉhaÑ sarÊraÒca, uttaradisÈya
udakapÈtiyÈpi antosÊmÈya ÔhitaÑ upaÉÉhabhÈgagatameva udakaÑ cali,
avasesaÑ niccalamahosÊti. RÈjÈ taÑ pÈÔihÈriyaÑ disvÈ “sakkhati dÈni thero
sÈsanaÑ paggaÓhitun”ti niÔÔhaÑ gantvÈ attano kukkuccaÑ pucchi–“ahaÑ
bhante ekaÑ amaccaÑ ‘vihÈraÑ gantvÈ adhikaraÓaÑ v|pasametvÈ
uposathaÑ kÈrÈpehÊ’ti pahiÓiÑ, so vihÈraÑ gantvÈ ettake bhikkh| jÊvitÈ
voropesi, etaÑ pÈpaÑ kassa hotÊ”ti.
KiÑ pana te mahÈrÈja atthi cittaÑ “ayaÑ vihÈraÑ gantvÈ bhikkh|
ghÈtet|”ti. Natthi bhanteti. Sace te mahÈrÈja natthi evar|paÑ cittaÑ, natthi
tuyhaÑ pÈpanti. Atha thero rÈjÈnaÑ etamatthaÑ iminÈ suttena
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saÒÒÈpesi–“cetanÈhaÑ bhikkhave kammaÑ vadÈmi, cetayitvÈ kammaÑ
karoti kÈyena vÈcÈya manasÈ”ti1.
TamevatthaÑ paridÊpetuÑ TittirajÈtakaÑ2 Èhari–atÊte mahÈrÈja
dÊpakatittiro tÈpasaÑ pucchi–
“©Ètako no nisinnoti, bahu Ègacchate jano.
PaÔicca kammaÑ phusati, tasmiÑ me sa~kate mano”ti.
TÈpaso Èha “atthi pana te cittaÑ mama saddena ca r|padassanena ca
ÈgantvÈ ete pakkhino bajjhantu vÈ haÒÒantu vÈ”ti. “Natthi bhante”ti tittiro
Èha. Tato naÑ tÈpaso saÒÒÈpesi “sace te natthi cittaÑ, natthi pÈpaÑ,
cetayantameva hi pÈpaÑ phusati, nÈcetayantaÑ.
Na paÔicca kammaÑ phusati, mano ce nappadussati.
Appossukkassa bhadrassa, na pÈpamupalimpatÊ”ti.
EvaÑ thero rÈjÈnaÑ saÒÒÈpetvÈ tattheva rÈjuyyÈne satta divasÈni
vasanto rÈjÈnaÑ samayaÑ uggaÓhÈpesi. RÈjÈ sattame divase AsokÈrÈme
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ sÈÓipÈkÈraÑ parikkhipÈpetvÈ
sÈÓipÈkÈrantare nisinno ekaladdhike ekaladdhike bhikkh| ekato ekato
kÈrÈpetvÈ ekamekaÑ bhikkhusam|haÑ pakkosÈpetvÈ pucchi “kiÑvÈdÊ
SammÈsambuddho”ti. Tato sassatavÈdino “sassatavÈdÊ”ti ÈhaÑsu.
EkaccasassatikÈ -pa-. AntÈnantikÈ. AmarÈvikkhepikÈ.
AdhiccasamuppannikÈ. SaÒÒÊvÈdÈ. AsaÒÒÊvÈdÈ. NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ.
UcchedavÈdÈ. DiÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ “DiÔÔhadhammanibbÈnavÈdÊ”ti
ÈhaÑsu. RÈjÈ paÔhamameva samayassa uggahitattÈ “nayime bhikkh|,
aÒÒatitthiyÈ ime”ti ÒatvÈ tesaÑ setakÈni vatthÈni datvÈ uppabbÈjesi. Te
sabbepi saÔÔhisahassÈ ahesuÑ.
AthaÒÒe bhikkh| pakkosÈpetvÈ pucchi “kiÑvÈdÊ bhante
SammÈsambuddho”ti. VibhajjavÈdÊ mahÈrÈjÈti. EvaÑ vutte rÈjÈ theraÑ
pucchi “vibhajjavÈdÊ bhante SammÈsambuddho”ti. Œma mahÈrÈjÈti. Tato
rÈjÈ “suddhaÑ dÈni bhante sÈsanaÑ, karotu bhikkhusaÑgho uposathan”ti
ÈrakkhaÑ datvÈ nagaraÑ pÈvisi.
______________________________________________________________
1. AÑ 2. 363 pitthe.

2. JÈ 1. 102 piÔÔhe.
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Samaggo saÑgho sannipatitvÈ uposathaÑ akÈsi. TasmiÑ sannipÈte
saÔÔhi bhikkhusatasahassÈni ahesuÑ, tasmiÑ samÈgame
Moggaliputtatissatthero parappavÈdaÑ maddamÈno kathÈvatthuppakaraÓaÑ
abhÈsi, tato saÔÔhisatasahassasa~khyesu bhikkh|su uccinitvÈ
TipiÔakapariyattidharÈnaÑ pabhinnapaÔisambhidÈnaÑ tevijjÈdibhedÈnaÑ
bhikkh|naÑ sahassamekaÑ gahetvÈ yathÈ MahÈkassapatthero ca
KÈkaÓÉakaputto Yasatthero ca dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyiÑsu, evameva
dhammaÒca vinayaÒca sa~gÈyanto sabbaÑ sÈsanamalaÑ visodhetvÈ
tatiyasa~gÊtiÑ akÈsi, sa~gÊtipariyosÈne anekappakÈraÑ pathavÊ akampittha.
AyaÑ sa~gÊti navahi mÈsehi niÔÔhitÈ. YÈ loke–
KatÈ bhikkhusahassena, tasmÈ “sahassikÈ”ti ca.
PurimÈ dve upÈdÈya, “tatiyÈ”ti ca vuccatÊti.
AyaÑ tatiyasa~gÊti.
EttÈvatÈ ca “kenÈbhatan”ti etassa paÒhassa vissajjanatthaÑ yaÑ
avocumha “JambudÊpe tÈva UpÈlittheraÑ ÈdiÑ katvÈ ÈcariyaparamparÈya
yÈva tatiyasa~gÊti, tÈva ÈbhataÑ. TatrÈyaÑ ÈcariyaparamparÈ–
UpÈli DÈsako ceva, SoÓako Siggavo tathÈ.
Tisso Moggaliputto ca, paÒcete vijitÈvino.
ParamparÈya vinayaÑ, dÊpe jambusirivhaye.
AcchijjamÈnamÈnesuÑ, tatiyo yÈva sa~gaho”ti.
Tassattho pakÈsitova hoti.
Tatiyasa~gahato pana uddhaÑ imaÑ dÊpaÑ MahindÈdÊhi ÈbhataÑ,
Mahindato uggahetvÈ kaÒci kÈlaÑ AriÔÔhattherÈdÊhi ÈbhataÑ, tato
yÈvajjatanÈ tesaÑyeva antevÈsikaparamparabh|tÈya ÈcariyaparamparÈya
Èbhatanti veditabbaÑ. YathÈhu porÈÓÈ–
“Tato Mahindo iÔÔiyo, uttiyo sambalo tathÈ.
BhaddanÈmo ca paÓÉito.
Ete nÈgÈ mahÈpaÒÒÈ, JambudÊpÈ idhÈgatÈ.
VinayaÑ te vÈcayiÑsu, piÔakaÑ TambapaÓÓiyÈ.
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NikÈye paÒca vÈcesuÑ, satta ceva pakaraÓe.
Tato AriÔÔho medhÈvÊ, Tissadatto ca paÓÉito.
VisÈrado KÈÄasumano, thero ca DÊghanÈmako.
DÊghasumano ca paÓÉito.
Punadeva KÈÄasumano, NÈgatthero ca Buddharakkhito.
Tissatthero ca medhÈvÊ, Devatthero ca paÓÉito.
Punadeva Sumano medhÈvÊ, vinaye ca visÈrado.
Bahussuto C|ÄanÈgo, gajova duppadhaÑsiyo.
DhammapÈlitanÈmo ca, rohaÓe sÈdhup|jito.
Tassa sisso mahÈpaÒÒo, khemanÈmo tipeÔako.
DÊpe tÈrakarÈjÈva, paÒÒÈya atirocatha.
Upatisso ca medhÈvÊ, Phussadevo mahÈkathÊ1.
Punadeva Sumano medhÈvÊ, pupphanÈmo bahussuto.
MahÈkathÊ1 mahÈsivo, piÔake sabbattha kovido.
Punadeva UpÈli medhÈvÊ, vinaye ca visÈrado.
MahÈnÈgo mahÈpaÒÒo, saddhammavaÑsakovido.
Punadeva Abhayo medhÈvÊ, piÔake sabbattha kovido.
Tissatthero ca medhÈvÊ, vinaye ca visÈrado.
Tassa Sisso mahÈpaÒÒo, pupphanÈmo bahussuto.
SÈsanaÑ anurakkhanto, JambudÊpe patiÔÔhito.
C|ÄÈbhayo ca medhÈvÊ, vinaye ca visÈrado.
Tissatthero ca medhÈvÊ, saddhammavaÑsakovido.
C|Äadevo ca medhÈvÊ, vinaye ca visÈrado.
Sivatthero ca medhÈvÊ, vinaye sabbattha kovido.
Ete nÈgÈ mahÈpaÒÒÈ, vinayaÒÒ| maggakovidÈ.
VinayaÑ dÊpe pakÈsesuÑ, piÔakaÑ TambapaÓÓiyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. MahÈkavi (SÊ, SyÈ)
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TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–Moggaliputtatissatthero kira imaÑ
tatiyadhammasa~gÊtiÑ katvÈ evaÑ cintesi “kattha nu kho anÈgate sÈsanaÑ
suppatiÔÔhitaÑ bhaveyyÈ”ti. Athassa upaparikkhato etadahosi “paccantimesu
kho janapadesu suppatiÔÔhitaÑ bhavissatÊ”ti, so tesaÑ tesaÑ bhikkh|naÑ
bhÈraÑ katvÈ te te bhikkh| tattha tattha pesesi, MajjhantikattheraÑ
KasmÊragandhÈraraÔÔhaÑ pesesi “tvaÑ etaÑ raÔÔhaÑ gantvÈ ettha sÈsanaÑ
patiÔÔhÈpehÊ”ti, MahÈdevattheraÑ1 tatheva vatvÈ MahiÑsakamaÓÉalaÑ
pesesi, RakkhitattheraÑ vanavÈsiÑ. YonakadhammarakkhitattheraÑ
AparantakaÑ. MahÈdhammarakkhitattheraÑ MahÈraÔÔhaÑ.
MahÈrakkhitattheraÑ YonakalokaÑ. MajjhimattheraÑ
HimavantadesabhÈgaÑ. SoÓattheraÒca UttarattheraÒca SuvaÓÓabh|miÑ.
Attano saddhivihÈrikaÑ MahindattheraÑ IÔÔiyattherena Uttiyattherena
Sambalattherena BhaddasÈlattherena ca saddhiÑ TambapaÓÓidÊpaÑ pesesi
“tumhe TambapaÓÓidÊpaÑ gantvÈ ettha sÈsanaÑ patiÔÔhÈpethÈ”ti. Sabbepi
taÑ taÑ disÈbhÈgaÑ gacchantÈ attapaÒcamÈ agamaÑsu “paccantimesu
janapadesu paÒcavaggo gaÓo alaÑ upasampadakammÈyÈ”ti maÒÒamÈnÈ.
Tena kho pana samayena KasmÊragandhÈraraÔÔhe sassapÈkasamaye
AravÈÄo2 nÈma nÈgarÈjÈ karakavassaÑ nÈma vassÈpetvÈ sassaÑ harÈpetvÈ
mahÈsamuddaÑ pÈpeti. Majjhantikatthero pana PÈÔaliputtato vehÈsaÑ
abbhuggantvÈ Himavati AravÈÄadahassa upari otaritvÈ aravÈÄadahapiÔÔhiyaÑ
ca~kamatipi tiÔÔhatipi nisÊdatipi seyyampi kappeti. NÈgamÈÓavakÈ taÑ disvÈ
AravÈÄassa nÈgarÈjassa ÈrocesuÑ “mahÈrÈja eko chinnabhinnapaÔadharo
bhaÓÉu kÈsÈvavasano amhÈkaÑ udakaÑ d|setÊ”ti. NÈgarÈjÈ tÈvadeva
kodhÈbhibh|to nikkhamitvÈ theraÑ disvÈ makkhaÑ asahamÈno antalikkhe
anekÈni bhiÑsanakÈni nimmini, tato tato bhusÈ vÈtÈ vÈyanti, rukkhÈ
chijjanti, pabbatak|ÔÈni patanti, meghÈ gajjanti, vijjulatÈ niccharanti,
asaniyo phalanti, bhinnaÑ viya gaganatalaÑ udakaÑ paggharati,
bhayÈnakar|pÈ nÈgakumÈrÈ sannipatanti, sayampi dh|mÈyati pajjalati,
paharaÓavuÔÔhiyo vissajjeti, “ko ayaÑ muÓÉako chinnabhinnapaÔadharo”tiÈdÊhi pharusavacanehi theraÑ santajjesi, “etha gaÓhatha
______________________________________________________________
1. MahÈrevattheraÑ (Ka)

2. ŒravÈÄo (SyÈ, YojanÈ)
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hanatha1 niddhamatha imaÑ samaÓan”ti nÈgabalaÑ ÈÓÈpesi. Thero sabbaÑ
taÑ bhiÑsanakaÑ attano iddhibalena paÔibÈhitvÈ nÈgarÈjÈnaÑ Èha–
“Sadevakopi ce loko, ÈgantvÈ tÈsayeyya maÑ.
Na me paÔibalo assa, janetuÑ bhayabheravaÑ.
Sacepi tvaÑ mahiÑ sabbaÑ, sasamuddaÑ sapabbataÑ.
UkkhipitvÈ mahÈnÈga, khipeyyÈsi mam|pari.
Neva me sakkuÓeyyÈsi, janetuÑ bhayabheravaÑ.
AÒÒadatthu tavevassa, vighÈto uragÈdhipÈ”ti.
EvaÑ vutte nÈgarÈjÈ vihatÈnubhÈvo nipphalavÈyÈmo dukkhÊ dummano
ahosi. TaÑ thero ta~khaÓÈnur|pÈya dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ
samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ tÊsu saraÓesu paÒcasu ca sÊlesu
patiÔÔhÈpesi saddhiÑ caturÈsÊtiyÈ nÈgasahassehi, aÒÒepi bah|
HimavantavÈsino yakkhÈ ca gandhabbÈ ca kumbhaÓÉÈ ca therassa
dhammakathaÑ sutvÈ saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhahiÑsu. PaÒcakopi
yakkho saddhiÑ bhariyÈya yakkhiniyÈ paÒcahi ca puttasatehi paÔhame phale
patiÔÔhito. AthÈyasmÈ Majjhintikatthero sabbepi nÈgayakkharakkhase
ÈmantetvÈ evamÈha–
“MÈ dÈni kodhaÑ janayittha, ito uddhaÑ yathÈ pure.
SassaghÈtaÒca mÈ kattha, sukhakÈmÈ hi pÈÓino.
Karotha mettaÑ sattesu, vasantu manujÈ sukhan”ti.
Te sabbepi “sÈdhu bhante”ti therassa paÔissuÓitvÈ yathÈnusiÔÔhaÑ
paÔipajjiÑsu. TaÑdivasameva ca nÈgarÈjassa p|jÈsamayo hoti. Atha
nÈgarÈjÈ attano ratanamayaÑ palla~kaÑ ÈharÈpetvÈ therassa paÒÒapesi.
NisÊdi thero palla~ke. NÈgarÈjÈpi theraÑ bÊjayamÈno samÊpe aÔÔhÈsi.
TasmiÑ khaÓe KasmÊragandhÈraraÔÔhavÈsino ÈgantvÈ theraÑ disvÈ
amhÈkaÑ nÈgarÈjatopi thero mahiddhikataroti therameva vanditvÈ nisinnÈ.
Thero tesaÑ ŒsÊvisopamasuttaÑ.
______________________________________________________________
1. Bandhatha (SÊ)
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kathesi, suttapariyosÈne asÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi,
kulasatasahassaÑ pabbaji, tato pabhuti ca KasmÊragandhÈrÈ yÈvajjatanÈ
kÈsÈvapajjotÈ isivÈtapaÔivÈtÈ eva.
GantvÈ KasmÊragandhÈraÑ, isi Majjhantiko tadÈ.
DuÔÔhaÑ nÈgaÑ pasÈdetvÈ, mocesi bandhanÈ bah|ti.
MahÈdevattheropi MahiÑsakamaÓÉalaÑ gantvÈ Devad|tasuttaÑ
kathesi, suttapariyosÈne cattÈlÊsa pÈÓasahassÈni dhammacakkhuÑ
paÔilabhiÑsu, cattÈlÊsaÑyeva pÈÓasahassÈni pabbajiÑsu.
GantvÈna raÔÔhaÑ MahiÑsaÑ, MahÈdevo mahiddhiko.
CodetvÈ Devad|tehi, mocesi bandhanÈ bah|ti.
Rakkhitatthero pana VanavÈsiÑ gantvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ
AnamataggapariyÈyakathÈya VanavÈsike pasÈdesi, kathÈpariyosÈne panassa
saÔÔhisahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, sattatisahassamattÈ pabbajiÑsu,
paÒcavihÈrasatÈni patiÔÔhahiÑsu. EvaÑ so tattha sÈsanaÑ patiÔÔhÈpesi.
GantvÈna Rakkhitatthero, VanavÈsiÑ mahiddhiko.
Antalikkhe Ôhito tattha, desesi Anamataggiyanti.
Yonakadhammarakkhitattheropi AparantakaÑ gantvÈ
AggikkhandhopamasuttantakathÈya Aparantake pasÈdetvÈ sttati
pÈÓasahassÈni dhammÈmataÑ pÈyesi, khattiyakulato eva purisasahassÈni
pabbajiÑsu, samadhikÈni ca cha itthisahassÈni. EvaÑ so tattha sÈsanaÑ
patiÔÔhÈpesi.
AparantaÑ vigÈhitvÈ, Yonako Dhammarakkhito.
Aggikkhandhopamenettha, pasÈdesi jane bah|ti.
MahÈdhammarakkhitatthero pana MahÈraÔÔhaÑ gantvÈ
MahÈnÈradakassapajÈtakakathÈya MahÈraÔÔhake pasÈdetvÈ caturÈsÊti
pÈÓasahassÈni maggaphalesu patiÔÔhÈpesi, terasasahassÈni pabbajiÑsu. EvaÑ
so tattha sÈsanaÑ patiÔÔhÈpesi.
MahÈraÔÔhaÑ isi gantvÈ, so MahÈdhammarakkhito.
JÈtakaÑ kathayitvÈna, pasÈdesi mahÈjananti.
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MahÈrakkhitattheropi YonakaraÔÔhaÑ gantvÈ
KÈÄakÈrÈmasuttantakathÈya YonakalokaÑ pasÈdetvÈ sattatisahassÈdhikassa1
pÈÓasatasahassassa maggaphalÈla~kÈraÑ adÈsi, santike cassa dasasahassÈni
pabbajiÑsu. EvaÑ sopi tattha sÈsanaÑ patiÔÔhÈpesi.
YonaraÔÔhaÑ tadÈ gantvÈ, so MahÈrakkhito isi.
KÈÄakÈrÈmasuttena, te pasÈdesi yonaketi.
Majjhimatthero pana Kassapagottattherena AÄakadevattherena2
Dundubhissarattherena3 MahÈdevattherena4 ca saddhiÑ
HimavantadesabhÈgaÑ gantvÈ DhammacakkappavattanasuttantakathÈya taÑ
desaÑ pasÈdetvÈ asÊtipÈÓakoÔiyo maggaphalaratanÈni paÔilÈbhesi, paÒcapi ca
therÈ paÒca raÔÔhÈni pasÈdesuÑ, ekamekassa santike satasahassamattÈ
pabbajiÑsu. EvaÑ te tattha sÈsanaÑ patiÔÔhÈpesuÑ.
GantvÈna Majjhimatthero, HimavantaÑ pasÈdayi.
YakkhasenaÑ pakÈsento, Dhammacakkapavattananti.
SoÓattheropi saddhiÑ Uttarattherena SuvaÓÓabh|miÑ agamÈsi. Tena ca
samayena tattha ekÈ rakkhasÊ samuddato nikkhamitvÈ rÈjakule jÈte jÈte
dÈrake khÈdati. TaÑdivasameva ca rÈjakule eko dÈrako jÈto hoti, manussÈ
theraÑ disvÈ “rakkhasÈnaÑ sahÈyako eso”ti maÒÒamÈnÈ ÈvudhÈni gahetvÈ
theraÑ paharitukÈmÈ Ègacchanti. Thero “kiÑ tumhe ÈvudhahatthÈ
ÈgacchathÈ”ti Èha. Te ÈhaÑsu “rÈjakule jÈte jÈte dÈrake rakkhasÈ khÈdanti,
tesaÑ tumhe sahÈyakÈ”ti. Thero “na mayaÑ rakkhasÈnaÑ sahÈyakÈ, samaÓÈ
nÈma mayaÑ viratÈ pÈÓÈtipÈtÈ -pa- viratÈ majjapÈnÈ, ekabhattikÈ sÊlavanto
kalyÈÓadhammÈ”ti Èha. TasmiÑyeva ca khaÓe sÈ rakkhasÊ saparivÈrÈ
samuddato nikkhami “rÈjakule dÈrako jÈto, taÑ khÈdissÈmÊ”ti. ManussÈ taÑ
disvÈ “esÈ bhante rakkhasÊ ÈgacchatÊ”ti bhÊtÈ viraviÑsu. Thero rakkhasehi
diguÓe attabhÈve nimminitvÈ tehi attabhÈvehi taÑ rakkhasiÑ saparisaÑ
majjhe katvÈ ubhosu passesu
______________________________________________________________
1. SattatiÑsasahassÈdhikassa (SÊ, SyÈ)
3. Dundabhiyattherena (Ka)
4. MahÈrevattherena (Ka), Sahassadevattherena (SyÈ)

2. AÄakarevattherena (Ka)
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parikkhipi. TassÈ saparisÈya etadahosi “addhÈ imehi idaÑ ÔhÈnaÑ laddhaÑ
bhavissati, mayaÑ pana imesaÑ bhakkhÈ bhavissÈmÈ”ti sabbe rakkhasÈ
bhÊtÈ vegasÈ palÈyiÑsu. Theropi te yÈva adassanaÑ, tÈva palÈpetvÈ dÊpassa
samantato rakkhaÑ Ôhapesi. TasmiÑ ca samaye sannipatitaÑ
mahÈjanakÈyaÑ BrahmajÈlasuttantakathÈya pasÈdetvÈ saraÓesu ca sÊlesu ca
patiÔÔhÈpesi. SaÔÔhisahassÈnaÑ panettha dhammÈbhisamayo ahosi,
kuladÈrakÈnaÑ aÉÉhuÉÉhÈni sahassÈni pabbajiÑsu, kuladhÊtÈnaÑ
diyaÉÉhasahassaÑ. EvaÑ so tattha sÈsanaÑ patiÔÔhÈpesi. Tato pabhuti
rÈjakule jÈtadÈrakÈnaÑ SoÓuttaranÈmameva karonti.
SuvaÓÓabh|miÑ gantvÈna, SoÓuttarÈ mahiddhikÈ.
PisÈce niddhametvÈna, BrahmajÈlamadesisunti1.
Mahindatthero pana “TambapaÓÓidÊpaÑ gantvÈ sÈsanaÑ patiÔÔhÈpehÊ”ti
upajjhÈyena ca bhikkhusaÑghena ca ajjhiÔÔho cintesi “kÈlo nu kho me
TambapaÓÓidÊpaÑ gantuÑ, no”ti. Athassa vÊmaÑsato “na tÈva kÈlo”ti ahosi.
KiÑ panassa disvÈ etadahosi? MuÔasivaraÒÒo mahallakabhÈvaÑ. Tato
cintesi “ayaÑ rÈjÈ mahallako, na sakkÈ imaÑ gaÓhitvÈ sÈsanaÑ
paggahetuÑ, idÈni panassa putto DevÈnaÑpiyatisso rajjaÑ kÈressati, taÑ
gaÓhitvÈ sakkÈ bhavissati sÈsanaÑ paggahetuÑ, handa yÈva so samayo
Ègacchati, tÈva ÒÈtake olokema, puna dÈni mayaÑ imaÑ janapadaÑ
ÈgaccheyyÈma vÈ na vÈ”ti. So evaÑ cintetvÈ upajjhÈyaÒca
bhikkhusaÑghaÒca vanditvÈ AsokÈrÈmato nikkhamma tehi IÔÔiyÈdÊhi cat|hi
therehi SaÑghamittÈya puttena SumanasÈmaÓerena BhaÓÉukena ca
upÈsakena saddhiÑ RÈjagahanagaraparivattakena DakkhiÓÈgirijanapade
cÈrikaÑ caramÈno ÒÈtake olokento cha mÈse atikkÈmesi. AthÈnupubbena
mÈtu nivesanaÔÔhÈnaÑ VedisanagaraÑ2 nÈma sampatto. Asoko kira
kumÈrakÈle janapadaÑ labhitvÈ UjjeniÑ gacchanto VedisanagaraÑ patvÈ
VedisaseÔÔhissa dhÊtaraÑ aggahesi. SÈ taÑdivasameva gabbhaÑ gaÓhitvÈ
UjjeniyaÑ MahindakumÈraÑ vijÈyi. KumÈrassa cuddasavassakÈle rÈjÈ
abhisekaÑ pÈpuÓi. SÈ tassa
______________________________________________________________
1. BrahmajÈlaÑ adesayunti (SÊ)

2. VediyanagaraÑ (Ka, SÊ), VeÔisanagaraÑ (Ka)
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mÈtÈ tena samayena ÒÈtighare vasati. Tena vuttaÑ “athÈnupubbena mÈtu
nivesanaÔÔhÈnaÑ VeÔisanagaraÑ nÈma sampatto”ti.
SampattaÒca pana theraÑ disvÈ theramÈtÈ devÊ pÈdesu sirasÈ vanditvÈ
bhikkhaÑ datvÈ theraÑ attanÈ kataÑ VedisagirimahÈvihÈraÑ nÈma Èropesi.
Thero tasmiÑ vihÈre nisinno cintesi “amhÈkaÑ idha kattabbakiccaÑ
niÔÔhitaÑ, samayo nu kho idÈni La~kÈdÊpaÑ gantun”ti. Tato cintesi
“anubhavatu tÈva me pitarÈ pesitaÑ abhisekaÑ DevÈnaÑpiyatisso,
ratanattayaguÓaÒca suÓÈtu, chaÓatthaÒca nagarato nikkhamitvÈ
MissakapabbataÑ abhiruhatu, tadÈ taÑ tattha dakkhissÈmÈ”ti. AthÈparaÑ
ekamÈsaÑ tattheva vÈsaÑ kappesi, mÈsÈtikkamena ca
jeÔÔham|lamÈsapuÓÓamÈyaÑ uposathadivase sannipatitÈ sabbepi “kÈlo nu
kho amhÈkaÑ TambapaÓÓidÊpaÑ gamanÈya, udÈhu no”ti mantayiÑsu.
TenÈhu porÈÓÈ–
“Mahindo nÈma nÈmena, saÑghatthero tadÈ ahu.
IÔÔiyo Uttiyo thero, BhaddasÈlo ca Sambalo.
SÈmaÓero ca Sumano, chaÄabhiÒÒo mahiddhiko.
BhaÓÉuko sattamo tesaÑ, diÔÔhasacco upÈsako.
Iti hete MahÈnÈgÈ, mantayiÑsu rahogatÈ”ti1.
TadÈ Sakko DevÈnamindo MahindattheraÑ upasa~kamitvÈ etadavoca
“kÈla~kato bhante MuÔasivarÈjÈ, idÈni DevÈnaÑpiyatissamahÈrÈjÈ rajjaÑ
kÈreti, SammÈsambuddhena ca tumhe byÈkatÈ ‘anÈgate Mahindo nÈma
bhikkhu TambapaÓÓidÊpaÑ pasÈdessatÊ’ti, tasmÈtiha vo bhante kÈlo
dÊpavaraÑ gamanÈya, ahampi vo sahÈyo bhavissÈmÊ”ti. KasmÈ pana Sakko
evamÈha. BhagavÈ kirassa bodhim|leyeva BuddhacakkhunÈ lokaÑ
voloketvÈ anÈgate imassa dÊpassa sampattiÑ disvÈ etamatthaÑ Èrocesi,
“tadÈ tvampi sahÈyo bhaveyyÈsÊ”ti ca ÈÓÈpesi, tasmÈ evamÈha. Thero tassa
vacanaÑ sampaÔicchitvÈ attasattamo VeddhisakapabbatÈ vehÈsaÑ uppatitvÈ
AnurÈdhapurassa puratthimadisÈya Missakapabbate patiÔÔhahi. YaÑ
panetarahi “cetiyapabbato”tipi saÒjÈnanti. TenÈhu porÈÓÈ–
______________________________________________________________
1. DÊpavaÑse 12. 12, 13 gÈthÈsu.
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“Vedisagirimhi RÈjagahe, vasitvÈ tiÑsarattiyo.
KÈlova gamanassÈti, gacchÈma dÊpamuttamaÑ.
PaÄÊnÈ JambudÊpÈ te1, haÑsarÈjÈva ambare.
EvamuppatitÈ therÈ, nipatiÑsu naguttame.
Purato puraseÔÔhassa, pabbate meghasannibhe.
PatiÑsu sÊlak|Ôamhi2, haÑsÈva nagamuddhanÊ”ti3.

EvaÑ iÔÔiyÈdÊhi saddhiÑ ÈgantvÈ patiÔÔhahanto ca ÈyasmÈ
Mahindatthero SammÈsambuddhassa parinibbÈnato dvinnaÑ vassasatÈnaÑ
upari chattiÑsatime vasse imasmiÑ dÊpe patiÔÔhahÊti veditabbo.
AjÈtasattussa hi aÔÔhame vasse SammÈsambuddho parinibbÈyi, tasmiÑyeva
vasse SÊhakumÈrassa putto TambapaÓÓidÊpassa ÈdirÈjÈ VijayakumÈro imaÑ
dÊpamÈgantvÈ manussÈvÈsaÑ akÈsi. JambudÊpe Udayabhaddassa cuddasame
vasse idha vijayo kÈlamakÈsi. Udayabhaddassa paÒcadasame vasse
PaÓÉuvÈsudevo nÈma imasmiÑ dÊpe rajjaÑ pÈpuÓi. Tattha
NÈgadÈsakaraÒÒo vÊsatime vasse idha PaÓÉuvÈsudevo kÈlamakÈsi.
TasmiÑyeva ca vasse Abhayo nÈma rÈjakumÈro imasmiÑdÊpe rajjaÑ
pÈpuÓi. Tattha SusunÈgaraÒÒo sattarasame vasse idha AbhayaraÒÒo
vÊsativassÈni parip|riÑsu. Atha Abhayassa vÊsatime vasse PaÓÉukÈbhayo4
nÈma DÈmariko rajjaÑ aggahesi. Tattha KÈÄÈsokassa soÄasame vasse idha
PaÓÉukassa sattarasavassÈni parip|riÑsu, tÈni heÔÔhÈ ekena vassena saha
aÔÔhÈrasa honti. Tattha Candaguttassa cuddasame vasse idha PaÓÉukÈbhayo
kÈlamakÈsi, MuÔasivarÈjÈ rajjaÑ pÈpuÓi. Tattha AsokadhammarÈjassa
sattarasame vasse idha MuÔasivarÈjÈ kÈlamakÈsi, DevÈnaÑpiyatisso rajjaÑ
pÈpuÓi. Parinibbute ca SammÈsambuddhe AjÈtasattu catuvÊsati vassÈni
rajjaÑ kÈresi. Udayabhaddo soÄasa. Anuruddho ca MuÓÉo ca aÔÔha.
NÈgadÈsako catuvÊsati. SusunÈgo aÔÔhÈrasa. Tasseva putto KÈÄÈsoko
aÔÔhavÊsati. Tato tassa puttakÈ dasa BhÈtukarÈjÈno dvevÊsati vassÈni rajjaÑ
kÈresuÑ. TesaÑ pacchato nava NandÈ dvevÊsatimeva. Candagutto
catuvÊsati. BindusÈro aÔÔhavÊsati. TassÈvasÈne
______________________________________________________________
1. JambudÊpÈto (SÊ, SyÈ)
3. DÊpavaÑse 12. 35, 37 gÈthÈsu.

2. Silak|Ôamhi (SÊ), pÊÄak|Ôamhi (SyÈ)
4. PakuÓÉakÈbhayo (sabbattha)
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Asoko rajjaÑ pÈpuÓi. Tassa pure abhisekÈ cattÈri abhisekato aÔÔhÈrasame
vasse imasmiÑdÊpe Mahindatthero patiÔÔhito. Evametena rÈjavaÑsÈnusÈrena
veditabbametaÑ “SammÈsambuddhassa parinibbÈnato dvinnaÑ
vassasatÈnaÑ upari chattiÑsatime vasse imasmiÑ dÊpe patiÔÔhahÊ”ti.
TasmiÑ ca divase TambapaÓÓidÊpe jeÔÔham|lanakkhattaÑ nÈma hoti.
RÈjÈ nakkhattaÑ ghosÈpetvÈ “chaÓaÑ karothÈ”ti amacce ca ÈÓÈpetvÈ
cattÈlÊsapurisasahassaparivÈro nagaramhÈ nikkhamitvÈ yena
Missakapabbato tena pÈyÈsi migavaÑ kÊÄitukÈmo. Atha tasmiÑ pabbate
adhivatthÈ ekÈ devatÈ “raÒÒo there dassessÈmÊ”ti rohitamigar|paÑ gahetvÈ
avid|re tiÓapaÓÓÈni khÈdamÈnÈ viya carati. RÈjÈ taÑ disvÈ “ayuttaÑ dÈni
pamattaÑ vijjhitun”ti jiyaÑ phoÔesi, migo ambatthalamaggaÑ gahetvÈ
palÈyituÑ Èrabhi, rÈjÈ piÔÔhito piÔÔhito anubandhanto ambatthalameva
abhiruhi, migopi therÈnaÑ avid|re antaradhÈyi. Mahindatthero rÈjÈnaÑ
avid|re ÈgacchantaÑ disvÈ “mamaÑyeva rÈjÈ passatu, mÈ itare”ti
adhiÔÔhahitvÈ “Tissa Tissa ito ehÊ”ti Èha. RÈjÈ sutvÈ cintesi “imasmiÑ dÊpe
jÈto maÑ ‘TissÈ’ti nÈmaÑ gahetvÈ ÈlapituÑ samattho nÈma natthi, ayaÑ
pana chinnabhinnapaÔadharo bhaÓÉu kÈsÈvavasano maÑ nÈmena Èlapati, ko
nu kho ayaÑ bhavissati manusso vÈ amanusso vÈ”ti. Thero Èha–
“SamaÓÈ mayaÑ mahÈrÈja, DhammarÈjassa sÈvakÈ.
Taveva anukampÈya, JambudÊpÈ idhÈgatÈ”ti1.
Tena ca samayena DevÈnaÑpiyatissamahÈrÈjÈ ca AsokadhammarÈjÈ ca
adiÔÔhasahÈyakÈ honti. DevÈnaÑpiyatissamahÈrÈjassa ca puÒÒÈnubhÈvena
chÈtapabbatapÈde ekamhi veÄugumbe tisso veÄuyaÔÔhiyo rathayaÔÔhippamÈÓÈ
uppajjiÑsu, ekÈ latÈyaÔÔhi nÈma, ekÈ pupphayaÔÔhi nÈma, ekÈ sakuÓayaÔÔhi
nÈma. TÈsu latÈyaÔÔhi rajatavaÓÓÈ hoti, taÑ ala~karitvÈ uppannalatÈ
kaÒcanavaÓÓÈ khÈyati. PupphayaÔÔhiyaÑ pana nÊlapÊtalohitodÈtakÈÄavaÓÓÈni
pupphÈni suvibhattavaÓÔapattakiÒjakkhÈni hutvÈ khÈyanti. SakuÓayaÔÔhiyaÑ
haÑsakukkuÔajÊvajÊvakÈdayo sakuÓÈ nÈnappakÈrÈni ca catuppadÈni sajÊvÈni
viya khÈyanti. Vuttampi cetaÑ DÊpavaÑse–
______________________________________________________________
1. DÊpavaÑse 12. 51 gÈthÈyaÑ.
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“ChÈtapabbatapÈdamhi, veÄuyaÔÔhÊ tayo ahu.
SetÈ rajatayaÔÔhÊva, latÈ kaÒcanasannibhÈ.
NÊlÈdi yÈdisaÑ pupphaÑ, pupphayaÔÔhimhi tÈdisaÑ.
SakuÓÈ sakuÓayaÔÔhimhi, sar|peneva saÓÔhitÈ”ti.

Samuddatopissa muttÈmaÓiveÄuriyÈdi anekavihitaÑ ratanaÑ uppajji.
TambapaÓÓiyaÑ pana aÔÔha muttÈ uppajjiÑsu hayamuttÈ gajamuttÈ
rathamuttÈ ÈmalakamuttÈ valayamuttÈ a~guliveÔhakamuttÈ
kakudhaphalamuttÈ pÈkatikamuttÈti, so tÈ ca yaÔÔhiyo tÈ ca muttÈ aÒÒaÒca
bahuÑ ratanaÑ Asokassa dhammaraÒÒo paÓÓÈkÈratthÈya pesesi. Asoko
pasÊditvÈ tassa paÒca rÈjakakudhabhaÓÉÈni1 pahiÓi chattaÑ cÈmaraÑ
khaggaÑ moÄiÑ ratanapÈdukaÑ, aÒÒaÒca abhisekatthÈya bahuvidhaÑ
paÓÓÈkÈraÑ. SeyyathidaÑ, sa~khaÑ Ga~godakaÑ vaÉÉhamÈnaÑ
vaÔaÑsakaÑ bhi~gÈraÑ2 nandiyÈvaÔÔaÑ sivikaÑ kaÒÒaÑ kaÔacchuÑ
adhovimaÑ dussayugaÑ hatthapuÒchanaÑ haricandanaÑ
aruÓavaÓÓamattikaÑ aÒjanaÑ harÊtakaÑ Èmalakanti. Vuttampi cetaÑ
DÊpavaÑse–
“VÈlabÊjanimuÓhÊsaÑ chattaÑ khaggaÒca pÈdukaÑ.
VeÔhanaÑ sÈrapÈma~gaÑ, bhi~gÈraÑ2 nandivaÔÔakaÑ.
SivikaÑ sa~khaÑ vaÔaÑsaÒca, adhovimaÑ vatthakoÔikaÑ.
SovaÓÓapÈtiÑ kaÔacchuÑ, mahagghaÑ hatthapuÒchanaÑ.
AnotattodakaÑ kaÒÒaÑ3, uttamaÑ haricandanaÑ.
AruÓavaÓÓamattikaÑ, aÒjanaÑ nÈgamÈhaÔaÑ.
HarÊtakaÑ ÈmalakaÑ, mahagghaÑ amatosadhaÑ.
SaÔÔhivÈhasataÑ sÈliÑ, sugandhaÑ suvakÈhaÔaÑ4.
PuÒÒakammÈbhinibbattaÑ, pÈhesi asokavhayo”ti.
Na kevalaÒcetaÑ ÈmisapaÓÓÈkÈraÑ, imaÑ kira dhammapaÓÓÈkÈrampi
pesesi–
“AhaÑ BuddhaÒca dhammaÒca, saÑghaÒca saraÓaÑ gato.
UpÈsakattaÑ desesiÑ, Sakyaputtassa sÈsane.
______________________________________________________________
1. RÈjakakudabhaÓÉÈni (Ka)
3. KÈjaÑ (SyÈ, Ka)

2. Bhi~kÈraÑ (SÊ)
4. SukamÈhaÔaÑ (DÊpavaÑsa)
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Imesu tÊsu vatth|su, uttame JinasÈsane.
Tvampi cittaÑ pasÈdehi, saddhÈ saraÓamupehÊ”ti.
SvÈyaÑ rÈjÈ taÑdivasaÑ AsokaraÒÒÈ pesitena abhisekena
ekamÈsÈbhisitto hoti, visÈkhapuÓÓamÈyaÑ hissa abhisekamakaÑsu. So
acirassutaÑ taÑ sÈsanappavattiÑ anussaramÈno taÑ therassa “samaÓÈ
mayaÑ mahÈrÈja, DhammarÈjassa sÈvakÈ”ti vacanaÑ sutvÈ “ayyÈ nu kho
ÈgatÈ”ti tÈvadeva ÈvudhaÑ nikkhipitvÈ ekamantaÑ nisÊdi sammodanÊyaÑ
kathaÑ kathayamÈno. YathÈha–
“ŒvudhaÑ nikkhipitvÈna, ekamantaÑ upÈvisi.
Nisajja rÈjÈ sammodi, bahuÑ atth|pasaÒhitan”ti1.
SammodanÊyakathaÒca kurumÈneyeva tasmiÑ tÈnipi
cattÈlÊsapurisasahassÈni ÈgantvÈ samparivÈresuÑ. TadÈ thero itarepi cha
jane dassesi. RÈjÈ disvÈ “ime kadÈ ÈgatÈ”ti Èha. MayÈ saddhiÑyeva
mahÈrÈjÈti. IdÈni pana JambudÊpe aÒÒepi evar|pÈ samaÓÈ santÊti. Santi
mahÈrÈja etarahi JambudÊpo kÈsÈvapajjoto isivÈtapaÔivÈto. TasmiÑ–
TevijjÈ iddhipattÈ ca, cetopariyÈyakovidÈ.
KhÊÓÈsavÈ arahanto, bah| Buddhassa sÈvakÈti1.
Bhante kena ÈgatatthÈti. Neva mahÈrÈja udakena, na thalenÈti. RÈjÈ
“ÈkÈsena ÈgatÈ”ti aÒÒÈsi. Thero “atthi nu kho raÒÒo paÒÒÈveyattiyan”ti
vÊmaÑsanatthÈya ÈsannaÑ ambarukkhaÑ Èrabbha paÒhaÑ pucchi
“kiÑnÈmo ayaÑ mahÈrÈja rukkho”ti. Ambarukkho nÈma bhanteti. ImaÑ
pana mahÈrÈja ambaÑ muÒcitvÈ aÒÒo ambo atthi natthÊti. Atthi bhante
aÒÒepi bah| ambarukkhÈti. ImaÒca ambaÑ te ca ambe muÒcitvÈ atthi nu
kho mahÈrÈja aÒÒe rukkhÈti. Atthi bhante, te pana na ambarukkhÈti. AÒÒe
ambe ca anambe ca muÒcitvÈ atthi pana aÒÒo rukkhoti. Ayameva bhante
ambarukkhoti. SÈdhu mahÈrÈja paÓÉitosi. Atthi pana te mahÈrÈja ÒÈtakÈti.
Atthi bhante bah| janÈti. Te muÒcitvÈ aÒÒe keci aÒÒÈtakÈpi atthi mahÈrÈjÈti.
AÒÒÈtakÈ bhante ÒÈtakehi bahutarÈti. Tava ÒÈtake ca aÒÒÈtake ca muÒcitvÈ
atthaÒÒo koci
______________________________________________________________
1. DÊpavaÑse 12. 25, 56 gÈthÈsu.
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mahÈrÈjÈti. Ahameva bhanteti. SÈdhu mahÈrÈja attÈ nÈma attano neva
ÒÈtako na aÒÒÈtakoti. Atha thero “paÓÉito rÈjÈ sakkhissati dhammaÑ
aÒÒÈtun”ti C|ÄahatthipadopamasuttaÑ kathesi. KathÈpariyosÈne rÈjÈ tÊsu
saraÓesu patiÔÔhahi saddhiÑ cattÈlÊsÈya pÈÓasahassehi.
Ta~khaÓaÒÒeva ca raÒÒo bhattaÑ Èhariyittha. RÈjÈ ca suttantaÑ
suÓanto-eva aÒÒÈsi “na imesaÑ imasmiÑ kÈle bhojanaÑ kappatÊ”ti,
“apucchitvÈ pana bhuÒjituÑ ayuttan”ti cintetvÈ “bhuÒjissatha bhante”ti
pucchi. Na mahÈrÈja amhÈkaÑ imasmiÑ kÈle bhojanaÑ kappatÊti. KasmiÑ
kÈle bhante kappatÊti. AruÓuggamanato paÔÔhÈya yÈva majjhanhikasamayÈ
mahÈrÈjÈti. GacchÈma bhante nagaranti. AlaÑ mahÈrÈja idheva vasissÈmÈti.
Sace bhante tumhe vasatha, ayaÑ dÈrako Ègacchat|ti. MahÈrÈja ayaÑ
dÈrako Ègataphalo viÒÒÈtasÈsano pabbajjÈpekkho, idÈni pabbajissatÊti. RÈjÈ
“tena hi bhante sve rathaÑ pesessÈmi, taÑ abhiruhitvÈ ÈgaccheyyÈthÈ”ti,
vatvÈ vanditvÈ pakkÈmi.
Thero acirapakkantassa raÒÒo SumanasÈmaÓeraÑ Èmantesi “ehi tvaÑ
Sumana dhammasavanassa kÈlaÑ ghosehÊ”ti. Bhante kittakaÑ ÔhÈnaÑ
sÈvento ghosemÊti. SakalaÑ TambapaÓÓidÊpanti. “SÈdhu bhante”ti sÈmaÓero
abhiÒÒÈpÈdakaÑ catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya adhiÔÔhahitvÈ
samÈhitena cittena sakalaÑ TambapaÓÓidÊpaÑ sÈvento tikkhattuÑ
dhammasavanassa kÈlaÑ ghosesi. RÈjÈ taÑ saddaÑ sutvÈ therÈnaÑ
santikaÑ pesesi “kiÑ bhante atthi koci upaddavo”ti. NatthamhÈkaÑ koci
upaddavo, dhammasavanassa kÈlaÑ ghosÈpayimha, BuddhavacanaÑ
kathetukÈmamhÈti. TaÒca pana sÈmaÓerassa saddaÑ sutvÈ bhummÈ devatÈ
saddamanussÈvesuÑ, etenupÈyena yÈva brahmalokÈ saddo abbhuggacchi,
tena saddena mahÈ devatÈsannipÈto ahosi. Thero mahantaÑ
devatÈsannipÈtaÑ disvÈ SamacittasuttantaÑ kathesi. KathÈpariyosÈne
asa~khyeyyÈnaÑ devatÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, bah| nÈgÈ ca
supaÓÓÈ ca saraÓesu patiÔÔhahiÑsu. YÈdisova SÈriputtattherassa imaÑ
suttantaÑ kathayato devatÈsannipÈto ahosi, tÈdiso MahindattherassÈpi jÈto.
Atha tassÈ rattiyÈ accayena rÈjÈ
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therÈnaÑ rathaÑ pesesi. SÈrathÊ rathaÑ ekamante ÔhapetvÈ therÈnaÑ Èrocesi
“Ègato bhante ratho, abhiruhatha, gacchissÈmÈ”ti. TherÈ “na mayaÑ rathaÑ
abhiruhÈma, gaccha tvaÑ, pacchÈ mayaÑ ÈgacchissÈmÈ”ti vatvÈ vehÈsaÑ
abbhuggantvÈ AnurÈdhapurassa puratthimadisÈyaÑ paÔhamakacetiyaÔÔhÈne
otariÑsu. TaÒhi cetiyaÑ therehi paÔhamaÑ otiÓÓaÔÔhÈne katattÈyeva
“PaÔhamakacetiyan”ti vuccati.
RÈjÈpi sÈrathiÑ pesetvÈ “antonivesane maÓÉapaÑ paÔiyÈdethÈ”ti
amacce ÈÓÈpesi. TÈvadeva sabbe haÔÔhatuÔÔhÈ ativiya pÈsÈdikaÑ maÓÉapaÑ
paÔiyÈdesuÑ. Puna rÈjÈ cintesi “hiyyo thero sÊlakkhandhaÑ kathayamÈno
‘uccÈsayanamahÈsayanaÑ na kappatÊ’ti Èha, nisÊdissanti nu kho ayyÈ
Èsanesu, na nisÊdissantÊ”ti. TassevaÑ cintayantasseva so sÈrathi1
nagaradvÈraÑ sampatto. Tato addasa there paÔhamataraÑ ÈgantvÈ
kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ cÊvaraÑ pÈrupante, disvÈ ativiya pasannacitto
hutvÈ ÈgantvÈ raÒÒo Èrocesi “ÈgatÈ deva therÈ”ti. RÈjÈ “rathaÑ Èr|ÄhÈ”ti
pucchi. Na Èr|ÄhÈ deva, api ca mama pacchato nikkhamitvÈ paÔhamataraÑ
ÈgantvÈ pÈcÊnadvÈre ÔhitÈti. RÈjÈ “rathampi nÈbhir|hiÑs|”ti sutvÈ “na dÈni
ayyÈ uccÈsayanamahÈsayanaÑ sÈdiyissantÊ”ti cintetvÈ “tena hi bhaÓe
therÈnaÑ bh|mattharaÓasa~khepena ÈsanÈni paÒÒapethÈ”ti vatvÈ paÔipathaÑ
agamÈsi. AmaccÈ pathaviyaÑ taÔÔikaÑ paÒÒapetvÈ upari kojavakÈdÊni
cittattharaÓÈni paÒÒapesuÑ, uppÈtapÈÔhakÈ disvÈ “gahitÈ dÈni imehi pathavÊ,
ime TambapaÓÓidÊpassa sÈmikÈ bhavissantÊ”ti byÈkariÑsu. RÈjÈpi gantvÈ
there vanditvÈ Mahindattherassa hatthato pattaÑ gahetvÈ mahatiyÈ p|jÈya
ca sakkÈrena ca there nagaraÑ pavesetvÈ antonivesanaÑ pavesesi. Thero
ÈsanapaÒÒattiÑ disvÈ “amhÈkaÑ sÈsanaÑ sakalala~kÈdÊpe pathavÊ viya
patthaÔaÑ niccalaÒca hutvÈ patiÔÔhahissatÊ”ti cintento nisÊdi. RÈjÈ there
paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappetvÈ sampavÈretvÈ
anuÄÈdevÊpamukhÈni paÒca itthisatÈni “therÈnaÑ abhivÈdanaÑ
p|jÈsakkÈraÒca karont|”ti pakkosÈpetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Thero
bhattakiccÈvasÈne raÒÒo saparijanassa dhammaratanavassaÑ vassento
______________________________________________________________
1. SÈrathÊ (Ka)
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PetavatthuÑ VimÈnavatthuÑ SaccasaÑyuttaÒca kathesi. TaÑ therassa
dhammadesanaÑ sutvÈ tÈni paÒcapi itthisatÈni sotÈpattiphalaÑ
sacchÈkaÑsu.
Yepi te manussÈ purimadivase Missakapabbate there addasaÑsu, te tesu
tesu ÔhÈnesu therÈnaÑ guÓe kathenti. TesaÑ sutvÈ mahÈjanakÈyo rÈja~gaÓe
sannipatitvÈ mahÈsaddaÑ akÈsi. RÈjÈ “kiÑ eso saddo”ti pucchi. NÈgarÈ
deva “there daÔÔhuÑ na labhÈmÈ”ti viravantÊti. RÈjÈ “sace idha pavisissanti,
okÈso na bhavissatÊ”ti cintetvÈ “gacchatha bhaÓe hatthisÈlaÑ paÔijaggitvÈ
vÈlukaÑ ÈkiritvÈ paÒcavaÓÓÈni pupphÈni vikiritvÈ celavitÈnaÑ bandhitvÈ
ma~galahatthiÔÔhÈne therÈnaÑ ÈsanÈni paÒÒapethÈ”ti Èha. AmaccÈ tathÈ
akaÑsu. Thero tattha gantvÈ nisÊditvÈ Devad|tasuttantaÑ kathesi,
kathÈpariyosÈne pÈÓasahassaÑ sotÈpattiphale patiÔÔhahi. Tato “hatthisÈlÈ
atisambÈdhÈ”ti dakkhiÓadvÈre NandanavanuyyÈne ÈsanaÑ paÒÒapesuÑ.
Thero tattha nisÊditvÈ ŒsÊvisopamasuttaÑ kathesi. Tampi sutvÈ
pÈÓasahassaÑ sotÈpattiphalaÑ paÔilabhi.
EvaÑ Ègatadivasato dutiyadivase aÉÉhateyyasahassÈnaÑ
dhammÈbhisamayo ahosi. Therassa Nandanavane ÈgatÈgatÈhi kulitthÊhi
kulasuÓhÈhi kulakumÈrÊhi saddhiÑ sammodamÈnasseva sÈyanhasamayo
jÈto. Thero kÈlaÑ sallakkhetvÈ “gacchÈma dÈni Missakapabbatan”ti uÔÔhahi.
AmaccÈ “kattha bhante gacchathÈ”ti. AmhÈkaÑ nivÈsanaÔÔhÈnanti. Te raÒÒo
saÑviditaÑ katvÈ rÈjÈnumatena ÈhaÑsu “akÈlo bhante idÈni tattha gantuÑ,
idameva NandanavanuyyÈnaÑ ayyÈnaÑ ÈvÈsaÔÔhÈnaÑ hot|”ti. AlaÑ
gacchÈmÈti. Puna raÒÒo vacanenÈhaÑsu “rÈjÈ bhante Èha ‘etaÑ
MeghavanaÑ nÈma uyyÈnaÑ mama pitu santakaÑ nagarato nÈtid|raÑ
nÈccÈsannaÑ gamanÈgamanasampannaÑ, ettha therÈ vÈsaÑ kappent|’ti”.
VasiÑsu therÈ MeghavanuyyÈne.
RÈjÈpi kho tassÈ rattiyÈ accayena therassa samÊpaÑ gantvÈ
sukhasayitabhÈvaÑ pucchitvÈ “kappati bhante bhikkhusaÑghassa ÈrÈmo”ti
pucchi. Thero “kappati mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ imaÑ suttaÑ Èhari “anujÈnÈmi
bhikkhave ÈrÈman”ti. RÈjÈ tuÔÔho suvaÓÓabhi~gÈraÑ gahetvÈ therassa hatthe
udakaÑ pÈtetvÈ MahÈmeghavanuyyÈnaÑ adÈsi,
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saha udakapÈtena pathavÊ kampi. AyaÑ MahÈvihÈre paÔhamo pathavÊkampo
ahosi. RÈjÈ bhÊto theraÑ pucchi “kasmÈ bhante pathavÊ kampatÊ”ti. MÈ
bhÈyi mahÈrÈja, imasmiÑ dÊpe Dasabalassa sÈsanaÑ patiÔÔhahissati, idaÒca
paÔhamaÑ vihÈraÔÔhÈnaÑ bhavissati, tassetaÑ pubbanimittanti. RÈjÈ
bhiyyoso mattÈya pasÊdi. Thero punadivasepi rÈjageheyeva bhuÒjitvÈ
Nandanavane AnamataggiyÈni kathesi, punadivase
AggikkhandhopamasuttaÑ kathesi, etenevupÈyena satta divasÈni kathesi,
desanÈpariyosÈne aÉÉhanavamÈnaÑ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo
ahosi. Tato paÔÔhÈya ca NandanavanaÑ sÈsanassa jotipÈtubhÈvaÔÔhÈnanti
katvÈ “Jotivanan”ti nÈmaÑ labhi. Sattame pana divase therÈ antepure raÒÒo
AppamÈdasuttaÑ kathayitvÈ Cetiyagirimeva agamaÑsu.
Atha kho rÈjÈ amacce pucchi “thero amhe gÈÄhena ovÈdena ovadati,
gaccheyya nu kho”ti. AmaccÈ “tumhehi deva thero ayÈcito sayameva Ègato,
tasmÈ tassa anÈpucchÈva gamanampi bhaveyyÈ”ti ÈhaÑsu. Tato rÈjÈ rathaÑ
abhiruhitvÈ dve ca deviyo ÈropetvÈ CetiyagiriÑ agamÈsi mahaÒca
rÈjÈnubhÈvena1. GantvÈ deviyo ekamantaÑ apakkamÈpetvÈ sayameva
therÈnaÑ samÊpaÑ upasa~kamanto ati viya kilantar|po hutvÈ upasa~kami.
Tato naÑ thero Èha “kasmÈ tvaÑ mahÈrÈja evaÑ kilamamÈno Ègato”ti.
Tumhe mama gÈÄhaÑ ovÈdaÑ datvÈ idÈni gantukÈmÈ nu khoti jÈnanatthaÑ
bhanteti. Na mayaÑ mahÈrÈja gantukÈmÈ, apica vass|panÈyikakÈlo
nÈmÈyaÑ mahÈrÈja, tatra samaÓena vass|panÈyikaÔÔhÈnaÑ ÒÈtuÑ vaÔÔatÊti.
TaÑdivasameva AriÔÔho nÈma amacco paÒcapaÓÓÈsÈya
jeÔÔhakaniÔÔhabhÈtukehi saddhiÑ raÒÒo samÊpe Ôhito Èha “icchÈmahaÑ deva
therÈnaÑ santike pabbajitun”ti. “SÈdhu bhaÓe pabbajass|”ti rÈjÈ anujÈnitvÈ
theraÑ sampaÔicchÈpesi. Thero tadaheva pabbÈjesi. Sabbe khuraggeyeva
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu.
RÈjÈpi kho ta~khaÓeyeva kaÓÔakena cetiya~gaÓaÑ parikkhipitvÈ
dvÈsaÔÔhiyÈ leÓesu kammaÑ paÔÔhapetvÈ nagarameva agamÈsi. Tepi therÈ
dasabhÈtikasamÈkulaÑ rÈjakulaÑ pasÈdetvÈ mahÈjanaÑ ovadamÈnÈ
Cetiyagirimhi vassaÑ vasiÑsu, tadÈpi Cetiyagirimhi paÔhamaÑ vassaÑ
upagatÈ
______________________________________________________________
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dvÈsaÔÔhi arahanto ahesuÑ. AthÈyasmÈ MahÈmahindo vutthavasso pavÈretvÈ
kattikapuÓÓamÈyaÑ uposathadivase rÈjÈnaÑ etadavoca “mahÈrÈja amhehi
ciradiÔÔho SammÈsambuddho, anÈthavÈsaÑ vasimha, icchÈma mayaÑ
JambudÊpaÑ gantun”ti. RÈjÈ Èha “ahaÑ bhante tumhe cat|hi paccayehi
upaÔÔhahÈmi, ayaÒca mahÈjano tumhe nissÈya tÊsu saraÓesu patiÔÔhito, kasmÈ
tumhe ukkaÓÔhitatthÈ”ti. CiradiÔÔho no mahÈrÈja SammÈsambuddho,
abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikammasÈmÊcikammakaraÓaÔÔhÈnaÑ natthi,
tenamha ukkaÓÔhitÈti. Nanu bhante tumhe avocuttha “parinibbuto
SammÈsambuddho”ti. KiÒcÈpi mahÈrÈja parinibbuto, atha khvassa
sarÊradhÈtuyo tiÔÔhantÊti. AÒÒÈtaÑ bhante, th|papatiÔÔhÈnaÑ tumhe
Èka~khathÈti, karomi bhante th|paÑ, bh|mibhÈgaÑ dÈni vicinÈtha, apica
bhante dhÈtuyo kuto lacchÈmÈti. Sumanena saddhiÑ mantehi mahÈrÈjÈti.
“SÈdhu bhante”ti rÈjÈ SumanaÑ upasa~kamitvÈ pucchi “kuto dÈni
bhante dhÈtuyo lacchÈmÈ”ti. Sumano Èha “appossukko tvaÑ mahÈrÈja
vÊthiyo sodhÈpetvÈ dhajapaÔÈkapuÓÓaghaÔÈdÊhi ala~kÈrÈpetvÈ saparijano
uposathaÑ samÈdiyitvÈ sabbatÈÄÈvacare upaÔÔhÈpetvÈ ma~galahatthiÑ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ kÈrÈpetvÈ upari cassa setacchattaÑ ussÈpetvÈ
sÈyanhasamaye MahÈnÈgavanuyyÈnÈbhimukho yÈhi, addhÈ tasmiÑ ÔhÈne
dhÈtuyo lacchasÊ”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. TherÈ Cetiyagirimeva
agamaÑsu. TatrÈyasmÈ Mahindatthero SumanasÈmaÓeraÑ Èha “gaccha
tvaÑ sÈmaÓera JambudÊpe tava ayyakaÑ AsokaÑ dhammarÈjÈnaÑ
upasa~kamitvÈ mama vacanena evaÑ vadehi ‘sahÈyo vo mahÈrÈja
DevÈnaÑpiyatisso BuddhasÈsane pasanno, th|paÑ patiÔÔhÈpetukÈmo,
tumhÈkaÑ kira hatthe dhÈtu atthi, taÑ me dethÈ’ti, taÑ gahetvÈ SakkaÑ
devarÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadehi ‘tumhÈkaÑ kira mahÈrÈja hatthe
dve dhÈtuyo atthi dakkhiÓadÈÔhÈ ca dakkhiÓakkhakaÒca, tato tumhe
dakkhiÓadÈÔhaÑ p|jetha, dakkhiÓakkhakaÑ pana mayhaÑ dethÈ’ti. EvaÒca
naÑ vadehi ‘kasmÈ tvaÑ mahÈrÈja amhe TambapaÓÓidÊpaÑ pahiÓitvÈ
pamajjasÊ’ti”.
“SÈdhu bhante”ti kho Sumano therassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ
tÈvadeva pattacÊvaramÈdÈya vehÈsaÑ abbhuggantvÈ PÈÔaliputtadvÈre oruyha
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raÒÒo santikaÑ gantvÈ etamatthaÑ Èrocesi. RÈjÈ tuÔÔho sÈmaÓerassa
hatthato pattaÑ gahetvÈ gandhehi ubbaÔÔetvÈ varamuttasadisÈnaÑ dhÈt|naÑ
p|retvÈ adÈsi, so taÑ gahetvÈ SakkaÑ devarÈjÈnaÑ upasa~kami. Sakko
devarÈjÈ sÈmaÓeraÑ disvÈva “kiÑ bhante Sumana ÈhiÓÉasÊ”ti Èha. TvaÑ
mahÈrÈja amhe TambapaÓÓidÊpaÑ pesetvÈ kasmÈ pamajjasÊti.
NappamajjÈmi bhante, vadehi, kiÑ karomÊti. TumhÈkaÑ kira hatthe dve
dhÈtuyo atthi dakkhiÓadÈÔhÈ ca dakkhiÓakkhakaÒca, tato tumhe
dakkhiÓadÈÔhaÑ p|jetha, dakkhiÓakkhakaÑ pana mayhaÑ dethÈti. “SÈdhu
bhante”ti kho Sakko devÈnamindo yojanappamÈÓaÑ maÓith|paÑ
ugghÈÔetvÈ dakkhiÓakkhakadhÈtuÑ nÊharitvÈ Sumanassa adÈsi. So taÑ
gahetvÈ Cetiyagirimhiyeva patiÔÔhÈsi.
Atha kho MahindapamukhÈ sabbepi te mahÈnÈgÈ AsokadhammarÈjena
dinnadhÈtuyo Cetiyagirimhiyeva patiÔÔhÈpetvÈ dakkhiÓakkhakaÑ ÈdÈya
vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya MahÈnÈgavanuyyÈnamagamaÑsu. RÈjÈpi kho
Sumanena vuttappakÈraÑ p|jÈsakkÈraÑ katvÈ hatthikkhandhavaragato
sayaÑ ma~galahatthimatthake setaccattaÑ dhÈrayamÈno MahÈnÈgavanaÑ
sampÈpuÓi. Athassa etadahosi “sace ayaÑ SammÈsambuddhassa dhÈtu,
chattaÑ apanamatu, ma~galahatthÊ jaÓÓukehi bh|miyaÑ patiÔÔhahatu,
dhÈtuca~koÔakaÑ mayhaÑ matthake patiÔÔhÈt|”ti. Saha raÒÒo cittuppÈdena
chattaÑ apanami, hatthÊ jaÓÓukehi patiÔÔhahi, dhÈtuca~koÔakaÑ raÒÒo
matthake patiÔÔhahi. RÈjÈ amateneva abhisittagatto viya paramena
pÊtipÈmojjena samannÈgato hutvÈ pucchi “dhÈtuÑ bhante kiÑ karomÈ”ti.
Hatthikumbhamhiyeva tÈva mahÈrÈja ÔhapehÊti. RÈjÈ dhÈtuca~koÔakaÑ
gahetvÈ hatthikumbhe Ôhapesi. Pamudito nÈgo koÒcanÈdaÑ nadi.
MahÈmegho uÔÔhahitvÈ pokkharavassaÑ vassi, udakapariyantaÑ katvÈ
mahÈbh|micÈlo ahosi, “paccantepi nÈma SammÈsambuddhassa dhÈtu
patiÔÔhahissatÊ”ti devamanussÈ pamodiÑsu. EvaÑ iddhÈnubhÈvasiriyÈ
devamanussÈnaÑ pÊtiÑ janayanto–
PuÓÓamÈyaÑ mahÈvÊro, cÈtumÈsiniyÈ idha.
ŒgantvÈ devalokamhÈ, hatthikumbhe patiÔÔhitoti.
Athassa so hatthinÈgo anekatÈÄÈvacaraparivÈrito ativiya uÄÈrena
p|jÈsakkÈrena sakkariyamÈno pacchimadisÈbhimukhova hutvÈ
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apasakkanto yÈva nagarassa puratthimadvÈraÑ, tÈva gantvÈ puratthimena
dvÈrena nagaraÑ pavisitvÈ sakalanÈgarena uÄÈrÈya p|jÈya karÊyamÈnÈya
dakkhiÓadvÈrena nikkhamitvÈ Th|pÈrÈmassa pacchimadisÈbhÈge
Mahejavatthu nÈma kira atthi, tattha gantvÈ puna Th|pÈrÈmÈbhimukhoyeva
paÔinivatti. Tena ca samayena Th|pÈrÈme purimakÈnaÑ tiÓÓaÑ
SammÈsambuddhÈnaÑ ParibhogacetiyaÔÔhÈnaÑ hoti.
AtÊte kira ayaÑ dÊpo OjadÊpo nÈma ahosi, rÈjÈ Abhayo nÈma, nagaraÑ
AbhayapuraÑ nÈma, Cetiyapabbato Devak|Ôapabbato nÈma, Th|pÈrÈmo
PaÔiyÈrÈmo nÈma. Tena kho pana samayena Kakusandho BhagavÈ loke
uppanno hoti, tassa sÈvako MahÈdevo nÈma thero bhikkhusahassena
saddhiÑ Devak|Ôe patiÔÔhÈsi Mahindatthero viya Cetiyapabbate. Tena kho
pana samayena OjadÊpe sattÈ pajjarakena anayabyasanaÑ Èpajjanti. AddasÈ
kho Kakusandho BhagavÈ BuddhacakkhunÈ lokaÑ olokento te satte
anayabyasanamÈpajjante, disvÈ cattÈlÊsÈya bhikkhusahassehi parivuto
agamÈsi, tassÈnubhÈvena tÈvadeva pajjarako v|pasanto, roge v|pasante
BhagavÈ dhammaÑ desesi, caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo
ahosi. BhagavÈ dhamakaraÓaÑ datvÈ pakkÈmi, taÑ anto pakkhipitvÈ
PaÔiyÈrÈme cetiyamakaÑsu. MahÈdevo dÊpaÑ anusÈsanto vihÈsi.
KoÓÈgamanassa pana Bhagavato kÈle ayaÑ dÊpo VaradÊpo nÈma ahosi,
rÈjÈ SameÓÉÊ nÈma, nagaraÑ VaÉÉhamÈnaÑ nÈma, pabbato SuvaÓÓak|Ôo
nÈma. Tena kho pana samayena VaradÊpe dubbuÔÔhikÈ hoti dubbhikkhaÑ
dussassaÑ, sattÈ chÈtakarogena anayabyasanaÑ Èpajjanti. AddasÈ kho
KoÓÈgamano BhagavÈ BuddhacakkhunÈ lokaÑ olokento te satte
anayabyasanamÈpajjante, disvÈ tiÑsabhikkhusahassaparivuto agamÈsi,
BuddhÈnubhÈvena devo sammÈdhÈramanuppavecchi, subhikkhaÑ ahosi,
BhagavÈ DhammaÑ desesi, caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo
ahosi. BhagavÈ bhikkhusahassaparivÈraÑ MahÈsumanaÑ nÈma theraÑ dÊpe
ÔhapetvÈ KÈyabandhanaÑ datvÈ pakkÈmi, taÑ anto pakkhipitvÈ
cetiyamakaÑsu.
Kassapassa pana Bhagavato kÈle ayaÑ dÊpo MaÓÉadÊpo nÈma ahosi,
rÈjÈ Jayanto nÈma, nagaraÑ VisÈlaÑ nÈma, pabbato Subhak|Ôo
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nÈma. Tena kho pana samayena MaÓÉadÊpe mahÈvivÈdo hoti, bah| sattÈ
kalahaviggahajÈtÈ anayabyasanaÑ Èpajjanti. AddasÈ kho Kassapo BhagavÈ
BuddhacakkhunÈ lokaÑ olokento te satte anayabyasanamÈpajjante, disvÈ
vÊsatibhikkhusahassaparivuto ÈgantvÈ vivÈdaÑ v|pasametvÈ dhammaÑ
desesi, caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. BhagavÈ
bhikkhusahassaparivÈraÑ SabbanandaÑ nÈma theraÑ dÊpe patiÔÔhÈpetvÈ
UdakasÈÔakaÑ datvÈ pakkÈmi, taÑ anto pakkhipitvÈ cetiyamakaÑsu. EvaÑ
Th|pÈrÈme purimakÈnaÑ tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ cetiyÈni patiÔÔhahiÑsu, tÈni
sÈsanantaradhÈnena nassanti, ÔhÈnamattaÑ avasissati. TasmÈ vuttaÑ “tena
ca samayena Th|pÈrÈme purimakÈnaÑ tiÓÓaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ
ParibhogacetiyaÔÔhÈnaÑ hotÊ”ti. TadetaÑ vinaÔÔhesu cetiyesu
devatÈnubhÈvena kaÓÔakasamÈkiÓÓasÈkhehi nÈnÈgacchehi parivutaÑ tiÔÔhati
“mÈ naÑ koci ucchiÔÔhÈsucimalakacavarehi pad|sesÊ”ti.
Atha khvassa hatthino purato purato gantvÈ rÈjapurisÈ sabbagacche
chinditvÈ bh|miÑ sodhetvÈ taÑ hatthatalasadisamakaÑsu. HatthinÈgo
gantvÈ taÑ ÔhÈnaÑ purato katvÈ tassa pacchimadisÈbhÈge
BodhirukkhaÔÔhÈne aÔÔhÈsi. Athassa matthakato dhÈtuÑ oropetuÑ
ÈrabhiÑsu. NÈgo oropetuÑ na deti. RÈjÈ theraÑ pucchi “kasmÈ bhante nÈgo
dhÈtuÑ oropetuÑ na detÊ”ti. Œr|ÄhaÑ mahÈrÈja oropetuÑ na vaÔÔatÊti.
TasmiÑ ca kÈle abhayavÈpiyÈ udakaÑ chinnaÑ hoti, samantÈ bh|mi phalitÈ
hoti, su-uddharÈ mattikÈpiÓÉÈ, tato mahÈjano sÊghaÑ sÊghaÑ mattikaÑ
ÈharitvÈ hatthikumbhappamÈÓaÑ vatthumakÈsi. TÈvadeva ca
th|pakaraÓatthaÑ iÔÔhakÈ kÈtuÑ ÈrabhiÑsu, na yÈva iÔÔhakÈ pariniÔÔhanti,
tÈva hatthinÈgo katipÈhaÑ divÈ BodhirukkhaÔÔhÈne hatthisÈlÈyaÑ tiÔÔhati,
rattiÑ th|papatiÔÔhÈnabh|miÑ pariyÈyati. Atha vatthuÑ cinÈpetvÈ rÈjÈ
theraÑ pucchi “kÊdiso bhante th|po kÈtabbo”ti. VÊhirÈsisadiso mahÈrÈjÈti.
“SÈdhu bhante”ti rÈjÈ ja~ghappamÈÓaÑ1 th|paÑ cinÈpetvÈ dhÈtuoropanatthÈya mahÈsakkÈraÑ kÈresi, sakalanagaraÒca janapado ca
dhÈtumahadassanatthaÑ sannipati, sannipatite ca pana tasmiÑ
mahÈjanakÈye
______________________________________________________________
1. GajappamÈÓaÑ (?)
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Dasabalassa dhÈtu hatthikumbhato sattatÈlappamÈÓaÑ vehÈsaÑ
abbhuggantvÈ yamakapÈÔihÈriyaÑ dassesi, tehi tehi dhÈtuppadesehi
channaÑ vaÓÓÈnaÑ udakadhÈrÈ ca aggikkhandhÈ ca pavattanti, SÈvatthiyaÑ
kaÓÉambam|le BhagavatÈ dassitapÈÔihÈriyasadisameva pÈÔihÈriyaÑ ahosi,
taÒca kho neva therÈnubhÈvena, na devatÈnubhÈvena, apica kho
BuddhÈnubhÈveneva. BhagavÈ kira dharamÈnova adhiÔÔhÈsi “mayi
parinibbute TambapaÓÓidÊpe AnurÈdhapurassa dakkhiÓadisÈbhÈge
purimakÈnaÑ tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ ParibhogacetiyaÔÔhÈne mama
dakkhiÓakkhakadhÈtu patiÔÔhÈnadivase yamakapÈÔihÈriyaÑ hot|”ti.
EvaÑ acintiyÈ BuddhÈ, BuddhadhammÈ acintiyÈ.
Acintiye pasannÈnaÑ, vipÈko hoti acintiyoti1.
SammÈsambuddho kira imaÑ dÊpaÑ dharamÈnakÈlepi tikkhattuÑ
ÈgamÈsi, paÔhamaÑ yakkhadamanatthaÑ ekakova ÈgantvÈ yakkhe dametvÈ
“mayi parinibbute imasmiÑ dÊpe sÈsanaÑ patiÔÔhahissatÊ”ti TambapaÓÓidÊpe
rakkhaÑ karonto tikkhattuÑdÊpaÑ Èvijji2. DutiyaÑ mÈtulabhÈgineyyÈnaÑ
nÈgarÈj|naÑ damanatthÈya ekakova ÈgantvÈ te dametvÈ agamÈsi. TatiyaÑ
paÒcabhikkhusataparivÈro ÈgantvÈ mahÈcetiyaÔÔhÈne ca
th|pÈrÈmacetiyaÔÔhÈne ca mahÈbodhipatiÔÔhitaÔÔhÈne ca
mahiya~gaÓacetiyaÔÔhÈne ca mutiya~gaÓacetiyaÔÔhÈne ca
dÊghavÈpicetiyaÔÔhÈne ca kalyÈÓiyacetiyaÔÔhÈne ca nirodhasamÈpattiÑ
samÈpajjitvÈ nisÊdi, idamassa catutthaÑ dhÈtusarÊrena ÈgamanaÑ.
DhÈtusarÊrato ca panassa nikkhanta-udakaphusitehi
sakalatambapaÓÓitale na koci aphuÔÔhokÈso nÈma ahosi. Evamassa taÑ
dhÈtusarÊraÑ udakaphusitehi tambapaÓÓitalassa pariÄÈhaÑ v|pasametvÈ
mahÈjanassa pÈÔihÈriyaÑ dassetvÈ otaritvÈ raÒÒo matthake patiÔÔhÈsi. RÈjÈ
saphalaÑ manussapaÔilÈbhaÑ maÒÒamÈno mahantaÑ sakkÈraÑ karitvÈ
dhÈtuÑ patiÔÔhÈpesi, saha dhÈtupatiÔÔhÈpanena mahÈbh|micÈlo ahosi.
TasmiÑ ca pana dhÈtupÈÔihÈriye cittaÑ pasÈdetvÈ raÒÒo bhÈtÈ Abhayo
nÈma rÈjakumÈro purisasahassena saddhiÑ pabbaji, CetaraÔÔhagÈmato paÒca
dÈrakasatÈni pabbajiÑsu, tathÈ dvÈramaÓÉalÈdÊhi gÈmakehi nikkhamitvÈ
______________________________________________________________
1. Apa 1. 7 piÔÔhe.
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paÒcapaÒca dÈrakasatÈni, sabbÈnipi antonagarato ca bahinagarato ca
pabbajitÈni tiÑsabhikkhusahassÈni ahesuÑ. NiÔÔhite pana th|pasmiÑ rÈjÈ ca
rÈjabhÈtikÈ ca deviyo ca devanÈgayakkhÈnampi vimhayakaraÑ paccekaÑ
paccekaÑ p|jamakaÑsu niÔÔhitÈya pana dhÈtup|jÈya patiÔÔhite dhÈtuvare
Mahindatthero MeghavanuyyÈnameva gantvÈ vÈsaÑ kappesi.
TasmiÑ kho pana samaye AnuÄÈ devÊ pabbajitukÈmÈ hutvÈ raÒÒo
Èrocesi. RÈjÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ theraÑ etadavoca “AnuÄÈ bhante devÊ
pabbajitukÈmÈ, pabbÈjetha nan”ti. Na mahÈrÈja amhÈkaÑ mÈtugÈmaÑ
pabbÈjetuÑ kappati, PÈÔaliputte pana mayhaÑ bhaginÊ SaÑghamittattherÊ
nÈma atthi, taÑ pakkosÈpehi. ImasmiÑ ca pana mahÈrÈja dÊpe purimakÈnaÑ
tiÓÓaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ bodhi patiÔÔhÈsi, amhÈkampi Bhagavato
sarasaraÑsijÈlavissajjanakena bodhinÈ idha patiÔÔhÈtabbaÑ, tasmÈ tathÈ
sÈsanaÑ pahiÓeyyÈsi, yathÈ SaÑghamittÈ bodhiÑ gahetvÈ ÈgacceyyÈti.
“SÈdhu bhante”ti rÈjÈ therassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ amaccehi
saddhiÑ mantento AriÔÔhaÑ nÈma attano bhÈgineyyaÑ Èha “sakkhissasi
tvaÑ tÈta PÈÔaliputtaÑ gantvÈ mahÈbodhinÈ saddhiÑ ayyaÑ
SaÑghamittattheriÑ Ènetun”ti. SakkhissÈmi deva sace me pabbajjaÑ
anujÈnissasÊti. Gaccha tÈta theriÑ ÈnetvÈ pabbajÈhÊti. So raÒÒo ca therassa
ca sÈsanaÑ gahetvÈ therassa adhiÔÔhÈnavasena ekadivaseneva
jambukolapaÔÔanaÑ gantvÈ nÈvaÑ abhiruhitvÈ samuddaÑ atikkamitvÈ
PÈÔaliputtameva agamÈsi. AnuÄÈpi kho devÊ paÒcahi kaÒÒÈsatehi paÒcahi ca
antepurikÈsatehi saddhiÑ dasa sÊlÈni samÈdiyitvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ nagarassa ekadese upassayaÑ kÈrÈpetvÈ nivÈsaÑ kappesi.
AriÔÔhopi taÑdivasameva raÒÒo sÈsanaÑ appesi, evaÒca avoca “putto te
deva Mahindatthero evamÈha ‘sahÈyakassa kira te DevÈnaÑpiyatissassa
raÒÒo bhÈtu jÈyÈ AnuÄÈ nÈma devÊ pabbajitukÈmÈ, taÑ pabbÈjetuÑ ayyaÑ
SaÑghamittattheriÑ pahiÓatha, ayyÈyeva ca saddhiÑ mahÈbodhin’ti”.
Therassa sÈsanaÑ ÈrocetvÈ SaÑghamittattheriÑ upasa~kamitvÈ evamÈha
“ayye tumhÈkaÑ bhÈtÈ Mahindatthero maÑ tumhÈkaÑ santikaÑ pesesi,
DevÈnaÑpiyatissassa raÒÒo bhÈtu jÈyÈ AnuÄÈ nÈma
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devÊ paÒcahi kaÒÒÈsatehi paÒcahi ca antepurikÈsatehi saddhiÑ
pabbajitukÈmÈ, taÑ kira ÈgantvÈ pabbÈjethÈ”ti. SÈ tÈvadeva turitaturitÈ
raÒÒo santikaÑ gantvÈ evamÈha “mahÈrÈja mayhaÑ bhÈtÈ Mahindatthero
evaÑ pahiÓi ‘RaÒÒo kira bhÈtu jÈyÈ AnuÄÈ nÈma devÊ paÒcahi kaÒÒÈsatehi
paÒcahi ca antepurikÈsatehi saddhiÑ pabbajitukÈmÈ mayhaÑ ÈgamanaÑ
udikkhatÈ’, gacchÈmahaÑ mahÈrÈja TambapaÓÓidÊpan”ti.
RÈjÈ Èha “amma puttopi me Mahindatthero nattÈ ca me
SumanasÈmaÓero maÑ chinnahatthaÑ viya karontÈ TambapaÓÓidÊpaÑ gatÈ,
tassa mayhaÑ tepi apassantassa uppanno soko tava mukhaÑ passantassa
v|pasammati, alaÑ amma mÈ tvaÑ agamÈsÊ”ti. BhÈriyaÑ me mahÈrÈja
bhÈtu vacanaÑ, AnuÄÈpi khattiyÈ itthisahassaparivutÈ pabbajjÈpurekkhÈrÈ
maÑ paÔimÈneti, gacchÈmahaÑ mahÈrÈjÈti. Tena hi amma mahÈbodhiÑ
gahetvÈ gacchÈhÊti. Kuto raÒÒo mahÈbodhi. RÈjÈ kira tato pubbe eva
dhÈtuggahaÓatthÈya anÈgate Sumane La~kÈdÊpaÑ mahÈbodhiÑ pesetukÈmo
“kathaÑ nu kho asatthaghÈtÈrahaÑ mahÈbodhiÑ pesessÈmÊ”ti upÈyaÑ
apassanto MahÈdevaÑ nÈma amaccaÑ pucchi. So Èha “santi deva bah|
paÓÉitÈ bhikkh|”ti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ bhikkhusaÑghassa bhattaÑ paÔiyÈdetvÈ
bhattakiccÈvasÈne saÑghaÑ pucchi “gantabbaÑ nu kho bhante Bhagavato
mahÈbodhinÈ La~kÈdÊpaÑ, no”ti. SaÑgho Moggaliputtatissattherassa
bhÈramakÈsi.
Thero “gantabbaÑ mahÈrÈja mahÈbodhinÈ La~kÈdÊpan”ti vatvÈ
Bhagavato paÒca mahÈ-adhiÔÔhÈnÈni kathesi. KatamÈni paÒca. BhagavÈ kira
mahÈparinibbÈnamaÒce nipanno La~kÈdÊpe mahÈbodhipatiÔÔhÈpanatthÈya
“AsokamahÈrÈjÈ mahÈbodhiggahaÓatthaÑ gamissati, tadÈ mahÈbodhissa
dakkhiÓasÈkhÈ sayameva chijjitvÈ suvaÓÓakaÔÈhe patiÔÔhÈt|”ti adhiÔÔhÈsi,
idamekamadhiÔÔhÈnaÑ.
“Tattha patiÔÔhÈnakÈle ca mahÈbodhi himavalÈhakagabbhaÑ pavisitvÈ
patiÔÔhÈt|”ti adhiÔÔhÈsi, idaÑ dutiyamadhiÔÔhÈnaÑ.
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“Sattame divase himavalÈhakagabbhato oruyha suvaÓÓakaÔÈhe
patiÔÔhahanto pattehi ca phalehi ca chabbaÓÓaraÑsiyo muÒcat|”ti adhiÔÔhÈsi,
idaÑ tatiyamadhiÔÔhÈnaÑ.
“Th|pÈrÈme dakkhiÓakkhakadhÈtu cetiyamhi patiÔÔhÈnadivase
YamakapÈÔihÈriyaÑ karot|”ti adhiÔÔhÈsi, idaÑ catutthamadhiÔÔhÈnaÑ.
“La~kÈdÊpamhiyeva me doÓamattÈ dhÈtuyo MahÈcetiyamhi
patiÔÔhÈnakÈle BuddhavesaÑ gahetvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ
YamakapÈÔihÈriyaÑ karont|”ti adhiÔÔhÈsi, idaÑ paÒcamamadhiÔÔhÈnanti.
RÈjÈ imÈni paÒca mahÈ-adhiÔÔhÈnÈni sutvÈ pasannacitto PÈÔaliputtato
yÈva mahÈbodhi, tÈva maggaÑ paÔijaggÈpetvÈ suvaÓÓakaÔÈhatthÈya bahuÑ
suvaÓÓaÑ nÊharÈpesi. TÈvadeva ca raÒÒo cittaÑ ÒatvÈ
Vissakammadevaputto kammÈravaÓÓaÑ nimminitvÈ purato aÔÔhÈsi. RÈjÈ
taÑ disvÈ “tÈta imaÑ suvaÓÓaÑ gahetvÈ kaÔÈhaÑ karohÊ”ti Èha. PamÈÓaÑ
deva jÈnÈthÈti. Tvameva tÈta ÒatvÈ karohÊti. “SÈdhu deva, karissÈmÊ”ti
suvaÓÓaÑ gahetvÈ attano ÈnubhÈvena hatthena parimajjitvÈ suvaÓÓakaÔÈhaÑ
nimmini navahatthaparikkhepaÑ paÒcahatthubbedhaÑ tihatthavikkhambhaÑ
aÔÔha~gulabahalaÑ hatthisoÓÉappamÈÓamukhavaÔÔiÑ. Atha rÈjÈ
sattayojanÈyÈmÈya tiyojanavitthÈrÈya mahatiyÈ senÈya PÈÔaliputtato
nikkhamitvÈ ariyasaÑghamÈdÈya mahÈbodhisamÊpaÑ agamÈsi. SenÈ
samussitadhajapaÔÈkaÑ nÈnÈratanavicittaÑ anekÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ
nÈnÈvidhakusumasamÈkiÓÓaÑ anekat|riyasaÑghuÔÔhaÑ mahÈbodhiÑ
parikkhipi. RÈjÈ sahassamatte gaÓapÈmokkhe mahÈthere gahetvÈ
sakalajambudÊpe pattÈbhisekÈnaÑ rÈj|naÑ sahassena attÈnaÒca
mahÈbodhiÒca parivÈrÈpetvÈ mahÈbodhim|le ÔhatvÈ mahÈbodhiÑ ullokesi.
mahÈbodhissa khandhaÒca dakkhiÓamahÈsÈkhÈya
catuhatthappamÈÓappadesaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ adassanaÑ agamÈsi.
RÈjÈ taÑ pÈÔihÈriyaÑ disvÈ uppannapÊtipÈmojjo “ahaÑ bhante imaÑ
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ tuÔÔho mahÈbodhiÑ sakalajambudÊparajjena p|jemÊ”ti
bhikkhusaÑghassa vatvÈ abhisekamadÈsi. Tato pupphagandhÈdÊhi p|jetvÈ
tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ aÔÔhasu ÔhÈnesu vanditvÈ uÔÔhÈya aÒjaliÑ
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paggayha ÔhatvÈ saccavacanakiriyÈya bodhiÑ gaÓhitukÈmo bh|mito yÈva
mahÈbodhissa dakkhiÓasÈkhÈ, tÈva uccaÑ katvÈ Ôhapitassa
sabbaratanamayapÊÔhassa upari suvaÓÓakaÔÈhaÑ ÔhapÈpetvÈ ratanapÊÔhaÑ
Èruyha suvaÓÓatulikaÑ gahetvÈ manosilÈya lekhaÑ katvÈ “yadi
mahÈbodhinÈ La~kÈdÊpe patiÔÔhÈtabbaÑ, yadi cÈhaÑ BuddhasÈsane
nibbematiko bhaveyyaÑ, mahÈbodhi sayameva imasmiÑ suvaÓÓakaÔÈhe
oruyha patiÔÔhÈt|”ti saccavacanakiriyamakÈsi, saha saccakiriyÈya
bodhisÈkhÈ manosilÈya paricchinnaÔÔhÈne chijjitvÈ gandhakalalap|rassa
suvaÓÓakaÔÈhassa upari aÔÔhÈsi. Tassa ubbedhena dasahattho khando hoti,
catuhatthÈ paÒca mahÈsÈkhÈ paÒcahiyeva phalehi paÔimaÓÉitÈ,
khuddakasÈkhÈnaÑ pana sahassaÑ. Atha rÈjÈ m|lalekhÈya upari
tiva~gulappadese aÒÒaÑ lekhaÑ paricchindi. Tato tÈvadeva pupphuÄakÈ1
hutvÈ dasa mahÈm|lÈni nikkhamiÑsu. Puna upar|pari tiva~gule tiva~gule
aÒÒÈ nava lekhÈ paricchindi, tÈhipi dasa dasa pupphuÄakÈ hutvÈ navuti
m|lÈni nikkhamiÑsu. PaÔhamakÈ dasa mahÈm|lÈ catura~gulamattaÑ
nikkhantÈ. Itarepi gavakkhajÈlasadisaÑ anusibbantÈ nikkhantÈ. EttakaÑ
pÈÔihÈriyaÑ rÈjÈ ratanapÊÔhamatthake Ôhitoyeva disvÈ aÒjaliÑ paggayha
mahÈnÈdaÑ nadi, anekÈni bhikkhusahassÈni sÈdhukÈramakaÑsu,
sakalarÈjasenÈ unnÈdinÊ ahosi, celukkhepasatasahassÈni pavattayiÑsu,
bh|maÔÔhakadeve ÈdiÑ katvÈ yÈva brahmakÈyikÈ devÈ, tÈva sÈdhukÈraÑ
pavattayiÑsu. RaÒÒo imaÑ pÈÔihÈriyaÑ passantassa pÊtiyÈ nirantaraÑ
phuÔasarÊrassa aÒjaliÑ paggahetvÈ Ôhitasseva mahÈbodhi m|lasatena
suvaÓÓakaÔÈhe patiÔÔhÈsi. Dasa mahÈm|lÈni suvaÓÓakaÔÈhatalaÑ Èhacca
aÔÔhaÑsu, avasesÈni navuti khuddakam|lÈni anupubbena vaÉÉhanakÈni
hutvÈ gandhakalale oruyha ÔhitÈni.
EvaÑ suvaÓÓakaÔÈhe patiÔÔhitamatte mahÈbodhimhi mahÈpathavÊ cali,
ÈkÈse devadundubhiyo phaliÑsu, pabbatÈnaÑ naccehi devÈnaÑ sÈdhukÈrehi
yakkhÈnaÑ hi~kÈrehi asurÈnaÑ thutijappehi brahmÈnaÑ apphoÔanehi
meghÈnaÑ gajjitehi catuppadÈnaÑ ravehi pakkhÊnaÑ rutehi
______________________________________________________________
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sabbatÈÄÈvacarÈnaÑ sakasakapaÔibhÈnehi pathavÊtalato yÈva brahmalokÈ,
tÈva ekakolÈhalaÑ ekaninnÈdaÑ ahosi. PaÒcasu sÈkhÈsu phalato phalato
chabbaÓÓaraÑsiyo nikkhamitvÈ sakalacakkavÈÄaÑ
ratanagopÈnasÊvinaddhaÑ viya kurumÈnÈ yÈva brahmalokÈ
abbhuggacchiÑsu, ta~khaÓato ca pana pabhuti satta divasÈni mahÈbodhi
himavalÈhakagabbhaÑ pavisitvÈ aÔÔhÈsi, na koci mahÈbodhiÑ passati. RÈjÈ
ratanapÊÔhato oruyha satta divasÈni mahÈbodhip|jaÑ kÈresi. Sattame divase
sabbadisÈhi himaÒca chabbaÓÓaraÑsiyo ca1 ÈvattitvÈ mahÈbodhimeva
pavisiÑsu. VigatahimavalÈhake vippasanne cakkavÈÄagabbhe mahÈbodhi
paripuÓÓakhandhasÈkhÈpasÈkhÈpaÒcaphalapaÔimaÓÉito suvaÓÓakaÔÈhe
patiÔÔhitova paÒÒÈyittha. RÈjÈ mahÈbodhiÑ disvÈ tehi pÈÔihÈriyehi
saÒjÈtapÊtipÈmojjo “sakalajambudÊparajjena taruÓamahÈbodhiÑ p|jessÈmÊ”ti
abhisekaÑ datvÈ satta divasÈni mahÈbodhiÔÔhÈneyeva aÔÔhÈsi.
MahÈbodhi pubbakattikapavÈraÓÈdivase sÈyanhasamaye paÔhamaÑ
suvaÓÓakaÔÈhe patiÔÔhahi, tato himagabbhasattÈhaÑ abhisekasattÈhaÒca
vÊtinÈmetvÈ kÈÄapakkhassa uposathadivase rÈjÈ ekadivaseneva PÈÔaliputtaÑ
pavisitvÈ kattikajuÓhapakkhassa pÈÔipadadivase mahÈbodhiÑ
pÈcÊnamahÈsÈlam|le Ôhapesi. SuvaÓÓakaÔÈhe patiÔÔhitadivasato sattarasame
divase mahÈbodhissa abhinava~kurÈ pÈturahesuÑ, te disvÈpi pasanno rÈjÈ
puna mahÈbodhiÑ rajjena p|jento sakalajambudÊpÈbhisekamadÈsi. TadÈ
SumanasÈmaÓero kattikapuÓÓamadivase dhÈtuggahaÓatthaÑ gato
mahÈbodhissa kattikachaÓap|jaÑ addasa. EvaÑ MahÈbodhimaÓÉato ÈnetvÈ
PÈÔaliputte ÔhapitaÑ mahÈbodhiÑ sandhÈyÈha “tena hi amma mahÈbodhiÑ
gahetvÈ gacchÈhÊ”ti. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
RÈjÈ mahÈbodhirakkhaÓatthÈya aÔÔhÈrasa devatÈkulÈni aÔÔha
amaccakulÈni aÔÔha brÈhmaÓakulÈni aÔÔha kuÔumbiyakulÈni aÔÔha
gopakakulÈni aÔÔha taracchakulÈni aÔÔha ca kÈli~gakulÈni datvÈ
udakasiÒcanatthÈya ca aÔÔha suvaÓÓaghaÔe aÔÔha ca rajataghaÔe datvÈ iminÈ
parivÈrena
______________________________________________________________
1. RaÑsiyo ca (SÊ, SyÈ)
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mahÈbodhiÑ Ga~gÈya nÈvaÑ ÈropetvÈ sayampi nagarato nikkhamitvÈ
viÒjhÈÔaviÑ samatikkamma anupubbena sattahi divasehi tÈmalittiÑ
anuppatto. AntarÈmagge devanÈgamanussÈ uÄÈraÑ mahÈbodhip|jamakaÑsu.
RÈjÈpi samuddatÊre satta divasÈni mahÈbodhiÑ ÔhapetvÈ
sakalajambudÊpamahÈrajjaÑ adÈsi. Idamassa tatiyaÑ
jambudÊparajjasampadÈnaÑ hoti.
EvaÑ mahÈrajjena p|jetvÈ mÈgasiramÈsassa1 paÔhamapÈÔipadadivase
AsokodhammarÈjÈ mahÈbodhiÑ ukkhipitvÈ galappamÈÓaÑ udakaÑ oruyha
nÈvÈyaÑ patiÔÔhÈpetvÈ SaÑghamittattherimpi saparivÈraÑ nÈvaÑ ÈropetvÈ
AriÔÔhaÑ amaccaÑ etadavoca “ahaÑ tÈta mahÈbodhiÑ tikkhattuÑ
sakalajambudÊparajjena p|jetvÈ galappamÈÓaÑ udakaÑ oruyha mama
sahÈyakassa pesesiÑ, sopi evameva mahÈbodhiÑ p|jet|”ti, evaÑ
sahÈyakassa sÈsanaÑ datvÈ “gacchati vatare Dasabalassa sarasaraÑsijÈlaÑ
vimuÒcanto MahÈbodhirukkho”ti vanditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ ass|ni
pavattayamÈno aÔÔhÈsi. SÈpi kho mahÈbodhisamÈr|ÄhÈ nÈvÈ passato passato
mahÈrÈjassa mahÈsamuddatalaÑ pakkhantÈ2, mahÈsamuddepi samantÈ
yojanaÑ vÊciyo v|pasantÈ, paÒca vaÓÓÈni padumÈni pupphitÈni, antalikkhe
dibbÈni t|riyÈni pavajjiÑsu, ÈkÈse jalaja thalajarukkhÈdisannissitÈhi
devatÈhi pavattitÈ ativiya uÄÈrÈ p|jÈ ahosi. SaÑghamittattherÊpi
supaÓÓar|pena mahÈsamudde nÈgakulÈni santÈsesi, te ca utrastar|pÈ nÈgÈ
ÈgantvÈ taÑ vibh|tiÑ passitvÈ theriÑ yÈcitvÈ mahÈbodhiÑ nÈgabhavanaÑ
atiharitvÈ satta divasÈni nÈgarajjena p|jetvÈ puna nÈvÈyaÑ patiÔÔhÈpesuÑ.
TaÑ divasameva nÈvÈ jambukolapaÔÔanaÑ agamÈsi. AsokamahÈrÈjÈpi
mahÈbodhiviyogadukkhito kanditvÈ roditvÈ yÈva dassanavisayaÑ oloketvÈ
paÔinivatti.
DevÈnaÑpiyatisso mahÈrÈjÈpi kho SumanasÈmaÓerassa vacanena
mÈgasiramÈsassa paÔhamapÈÔipadadivasato pabhuti uttaradvÈrato paÔÔhÈya
yÈva jambukolapaÔÔanaÑ, tÈva maggaÑ sodhÈpetvÈ ala~kÈrÈpetvÈ nagarato
nikkhamanadivase uttaradvÈrasamÊpe samuddasÈlavatthusmiÑ Ôhitoyeva
tÈya vibh|tiyÈ mahÈsamudde ÈgacchantaÑyeva mahÈbodhiÑ
______________________________________________________________
1. Migasirassa (SyÈ)
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therassa ÈnubhÈvena disvÈ tuÔÔhamÈnaso nikkhamitvÈ sabbaÑ maggaÑ
paÒcavaÓÓehi pupphehi okirÈpento antarantare puppha-agghiyÈni Ôhapento
ekÈheneva jambukolapaÔÔanaÑ gantvÈ sabbatÈÄÈvacaraparivuto
pupphadh|magandhavÈsÈdÊhi p|jayamÈno galappamÈÓaÑ udakaÑ oruyha
“Ègato vatare Dasabalassa sarasaraÑsijÈlavissajjanako MahÈbodhirukkho”ti
pasannacitto mahÈbodhiÑ ukkhipitvÈ uttama~ge sirasmiÑ patiÔÔhÈpetvÈ
mahÈbodhiÑ parivÈretvÈ Ègatehi soÄasahi jÈtisampannakulehi saddhiÑ
samuddato paccuttaritvÈ samuddatÊre mahÈbodhiÑ ÔhapetvÈ tÊÓi divasÈni
sakalatambapaÓÓidÊparajjena p|jesi, soÄasannaÑ jÈtisampannakulÈnaÑ
rajjaÑ vicÈresi. Atha catutthe divase mahÈbodhiÑ ÈdÈya uÄÈraÑ p|jaÑ
kurumÈno anupubbena AnurÈdhapuraÑ sampatto. AnurÈdhapurepi
mahÈsakkÈraÑ katvÈ cÈtuddasÊdivase vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya mahÈbodhiÑ
uttaradvÈrena pavesetvÈ nagaramajjhena atiharanto dakkhiÓadvÈrena
nikkhamitvÈ dakkhiÓadvÈrato paÒcadhanusatike ÔhÈne yattha amhÈkaÑ
SammÈsambuddho nirodhasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ nisÊdi, purimakÈ ca tayo
SammÈsambuddhÈ samÈpattiÑ appetvÈ nisÊdiÑsu, yattha Kakusandhassa
Bhagavato MahÈsirÊsabodhi, KonÈgamanassa Bhagavato Udumbarabodhi,
KassapasammÈsambuddhassa ca nigrodhabodhi patiÔÔhÈsi, tasmiÑ
MahÈmeghavanuyyÈnassa tilakabh|te SumanasÈmaÓerassa vacanena
paÔhamameva katabh|miparikamme rÈjavatthudvÈrakoÔÔhakaÔÔhÈne
mahÈbodhiÑ patiÔÔhÈpesi.
KathaÑ? TÈni kira bodhiÑ parivÈretvÈ ÈgatÈni soÄasa
jÈtisampannakulÈni rÈjavesaÑ gaÓhiÑsu. RÈjÈ dovÈrikavesaÑ gaÓhi, soÄasa
kulÈni mahÈbodhiÑ gahetvÈ oropayiÑsu. mahÈbodhi tesaÑ hatthato
muttasamanantarameva asÊtihatthappamÈÓaÑ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ
chabbaÓÓaraÑsiyo muÒci, raÑsiyo sakaladÊpaÑ pattharitvÈ upari
brahmalokaÑ Èhacca aÔÔhaÑsu. MahÈbodhipÈÔihÈriyaÑ disvÈ
saÒjÈtappasÈdÈni dasapurisasahassÈni anupubbavipassanaÑ paÔÔhapetvÈ
arahattaÑ patvÈ pabbajiÑsu. YÈva s|riyattha~gamÈ mahÈbodhi antalikkhe
aÔÔhÈsi, attha~gamite pana s|riye rohiÓinakkhattena pathaviyaÑ patiÔÔhÈsi,
saha bodhipatiÔÔhÈnÈ udakapariyantaÑ katvÈ mahÈpathavÊ akampi,
patiÔÔhahitvÈ ca pana mahÈbodhi satta divasÈni himagabbhe sannisÊdi,
lokassa adassanaÑ agamÈsi.
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Sattame divase vigatavalÈhakaÑ nabhaÑ ahosi, chabbaÓÓaraÑsiyo jalantÈ
vipphurantÈ nicchariÑsu. MahÈbodhissa khandho ca sÈkhÈyo ca pattÈni ca
paÒca phalÈni ca dassiÑsu. Mahindatthero ca SaÑghamittattherÊ ca rÈjÈ ca
saparivÈrÈ mahÈbodhiÔÔhÈnameva agamaÑsu. Yebhuyyena ca sabbe
dÊpavÈsino sannipatiÑsu, tesaÑ passantÈnaÑyeva uttarasÈkhato ekaÑ
phalaÑ paccitvÈ sÈkhato mucci, thero hatthaÑ upanÈmesi, phalaÑ therassa
hatthe patiÔÔhÈsi, taÑ thero “ropaya mahÈrÈjÈ”ti raÒÒo adÈsi. RÈjÈ gahetvÈ
suvaÓÓakaÔÈhe madhurapaÑsuÑ ÈkiritvÈ gandhakalalaÑ p|retvÈ ropetvÈ
mahÈbodhi-ÈsannaÔÔhÈne1 Ôhapesi. SabbesaÑ passantÈnaÑyeva
catuhatthappamÈÓÈ aÔÔha taruÓabodhirukkhÈ uÔÔhahiÑsu. RÈjÈ taÑ
acchariyaÑ disvÈ aÔÔha taruÓabodhirukkhe setacchattena p|jetvÈ
abhisekamadÈsi. Tato ekaÑ BodhirukkhaÑ ÈgamanakÈle mahÈbodhinÈ
paÔhamapatiÔÔhitokÈse jambukolapaÔÔane ropayiÑsu. EkaÑ
TavakkabrÈhmaÓassa gÈmadvÈre, ekaÑ Th|pÈrÈme, ekaÑ
IssaranimmÈnavihÈre, ekaÑ paÔhamacetiyaÔÔhÈne, ekaÑ Cetiyapabbate,
ekaÑ RohaÓajanapadamhi KÈjaragÈme2, ekaÑ RohaÓajanapadamhiyeva
CandanagÈme. ItaresaÑ catunnaÑ phalÈnaÑ bÊjehi jÈte dvattiÑsa
bodhitaruÓe yojaniya-ÈrÈmesu patiÔÔhÈpesuÑ.
EvaÑ puttanattuparamparÈya samantÈ dÊpavÈsÊnaÑ hitÈya sukhÈya
patiÔÔhite Dasabalassa dhammadhajabh|te mahÈbodhimhi AnuÄÈ devÊ
paÒcahi kaÒÒÈsatehi paÒcahi ca antepurikÈsatehÊti mÈtugÈmasahassena
saddhiÑ SaÑghamittattheriyÈ santike pabbajitvÈ nacirasseva saparivÈrÈ
arahatte patiÔÔhÈsi. AriÔÔhopi kho raÒÒo bhÈgineyyo paÒcahi purisasatehi
saddhiÑ therassa santike pabbajitvÈ nacirasseva saparivÈro arahatte
patiÔÔhÈsi.
AthekadivasaÑ rÈjÈ mahÈbodhiÑ vanditvÈ therena saddhiÑ
Th|pÈrÈmaÑ gacchati, tassa lohapÈsÈdaÔÔhÈnaÑ sampattassa purisÈ
pupphÈni abhihariÑsu. RÈjÈ therassa pupphÈni adÈsi, thero pupphehi
lohapÈsÈdaÔÔhÈnaÑ p|jesi, pupphesu bh|miyaÑ patitamattesu
mahÈbh|micÈlo ahosi. RÈjÈ “kasmÈ bhante bh|mi calitÈ”ti pucchi. IsmiÑ
mahÈrÈja okÈse saÑghassa anÈgate uposathÈgÈraÑ bhavissati, tassetaÑ
pubbanimittanti.
______________________________________________________________
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RÈjÈ puna therena saddiÑ gacchanto amba~gaÓaÔÔhÈnaÑ patto.
Tatthassa vaÓÓagandhasampannaÑ atimadhurarasamekaÑ ambapakkaÑ
ÈharÊyittha. RÈjÈ taÑ therassa paribhogatthÈya adÈsi. Thero tattheva
paribhuÒjitvÈ “idaÑ ettheva ropethÈ”ti Èha. RÈjÈ taÑ ambaÔÔhiÑ gahetvÈ
tattheva ropetvÈ udakaÑ ÈsiÒci, saha ambabÊjaropanena pathavÊ akampi.
RÈjÈ “kasmÈ bhante pathavÊ kampitthÈ”ti pucchi. ImasmiÑ mahÈrÈja okÈse
saÑghassa anÈgate Amba~gaÓaÑ nÈma sannipÈtaÔÔhÈnaÑ bhavissati,
tassetaÑ pubbanimittanti.
RÈjÈ tattha aÔÔha pupphamuÔÔhiyo okiritvÈ vanditvÈ puna therena
saddhiÑ gacchanto MahÈcetiyaÔÔhÈnaÑ patto. Tatthassa purisÈ
campakapupphÈni abhihariÑsu, tÈni rÈjÈ therassa adÈsi. Thero
MahÈcetiyaÔÔhÈnaÑ pupphehi p|jetvÈ vandi, tÈvadeva mahÈpathavÊ
sa~kampi. RÈjÈ “kasmÈ bhante pathavÊ kampitthÈ”ti pucchi. ImasmiÑ
mahÈrÈja okÈse anÈgate Buddhassa Bhagavato asadiso mahÈth|po
bhavissati, tassetaÑ pubbanimittanti. Ahameva karomi bhanteti. AlaÑ
mahÈrÈja tumhÈkaÑ aÒÒaÑ bahukammaÑ atthi, tumhÈkaÑ pana nattÈ
DuÔÔhagÈmaÓÊ Abhayo nÈma kÈressatÊti. Atha rÈjÈ “sace bhante mayhaÑ
nattÈ karissati, kataÑyeva mayÈ”ti dvÈdasahatthaÑ pÈsÈÓatthambhaÑ
ÈharÈpetvÈ “DevÈnaÑpiyatissassa raÒÒo nattÈ DuÔÔhagÈmaÓÊ Abhayo nÈma
imasmiÑ padese Th|paÑ karot|”ti akkharÈni likhÈpetvÈ patiÔÔhÈpetvÈ
vanditvÈ theraÑ pucchi “patiÔÔhitaÑ nu kho bhante TambapaÓÓidÊpe
sÈsanan”ti. PatiÔÔhitaÑ mahÈrÈja sÈsanaÑ, m|lÈni panassa na tÈva otarantÊti.
KadÈ pana bhante m|lÈni otiÓÓÈni nÈma bhavissantÊti. YadÈ mahÈrÈja
TambapaÓÓidÊpakÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ TambapaÓÓidÊpe jÈto dÈrako
TambapaÓÓidÊpe pabbajitvÈ TambapaÓÓidÊpamhiyeva vinayaÑ uggahetvÈ
TambapaÓÓidÊpe vÈcessati, tadÈ sÈsanassa m|lÈni otiÓÓÈni nÈma
bhavissantÊti. Atthi pana bhante ediso bhikkh|ti. Atthi mahÈrÈja, MahÈariÔÔho bhikkhu paÔibalo etasmiÑ kammeti. MayÈ ettha bhante kiÑ
kattabbanti. MaÓÉapaÑ mahÈrÈja kÈtuÑ vaÔÔatÊti. “SÈdhu bhante”ti rÈjÈ
meghavaÓÓÈbhayassa amaccassa pariveÓaÔÔhÈne mahÈsa~gÊtikÈle
AjÈtasattumahÈrÈjena katamaÓÉapappakÈraÑ rÈjÈnubhÈvena maÓÉapaÑ
kÈretvÈ sabbatÈÄÈvacare sakasakasippesu payojetvÈ “sÈsanassa m|lÈni
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otarantÈni passissÈmÊ”ti anekapurisasahassaparivuto Th|pÈrÈmaÑ
anuppatto.
Tena kho pana samayena Th|pÈrÈme aÔÔhasaÔÔhi bhikkhusahassÈni
sannipatiÑsu, MahÈmahindattherassa ÈsanaÑ dakkhiÓÈbhimukhaÑ
paÒÒattaÑ hoti, MahÈ-ariÔÔhattherassa dhammÈsanaÑ uttarÈbhimukhaÑ
paÒÒattaÑ hoti. Atha kho MahÈ-ariÔÔhatthero Mahindattherena ajjhiÔÔho
attano anur|pena pattÈnukkamena dhammÈsane nisÊdi.
MahindattherapamukhÈ aÔÔhasaÔÔhi mahÈtherÈ dhammÈsanaÑ parivÈretvÈ
nisÊdiÑsu. RaÒÒopi kaniÔÔhabhÈtÈ MattÈbhayatthero nÈma “dhuraggÈho
hutvÈ vinayaÑ uggaÓhissÈmÊ”ti paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ MahÈariÔÔhattherassa dhammÈsanameva parivÈretvÈ nisÊdi, avasesÈpi bhikkh|
sarÈjikÈ ca parisÈ attano attano pattÈsane nisÊdiÑsu.
AthÈyasmÈ MahÈ-ariÔÔhatthero “tena samayena Buddho BhagavÈ
VeraÒjÈyaÑ viharati NaÄerupucimandam|le”ti vinayanidÈnaÑ abhÈsi,
bhÈsite ca panÈyasmatÈ AriÔÔhattherena vinayanidÈne ÈkÈsaÑ mahÈviravaÑ
ravi, akÈlavijjulatÈ nicchariÑsu, devatÈ sÈdhukÈramadaÑsu, mahÈpathavÊ
udakapariyantaÑ katvÈ sa~kampi. EvaÑ anekesu pÈÔihÈriyesu vattamÈnesu
ÈyasmÈ AriÔÔhatthero MahÈmahindapamukhehi aÔÔhasaÔÔhiyÈ paccekagaÓÊhi
khÊÓÈsavamahÈtherehi tadaÒÒehi ca aÔÔhasaÔÔhibhikkhusahassehi parivuto
paÔhamakattikapavÈraÓÈdivase Th|pÈrÈmavihÈramajje Satthu
karuÓÈguÓadÊpakaÑ Bhagavato anusiÔÔhikarÈnaÑ
kÈyakammavacÊkammavipphanditavinayanaÑ VinayapiÔakaÑ pakÈsesi,
pakÈsetvÈ ca yÈvatÈyukaÑ tiÔÔhamÈno bah|naÑ vÈcetvÈ bah|naÑ hadaye
patiÔÔhÈpetvÈ anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. Tepi kho
MahÈmahindappamukhÈ tasmiÑ samÈgame–
AÔÔhasaÔÔhi mahÈtherÈ, dhuraggÈhÈ samÈgatÈ.
PaccekagaÓino sabbe, DhammarÈjassa sÈvakÈ.
KhÊÓÈsavÈ vasippattÈ, tevijjÈ iddhikovidÈ.
UttamatthamabhiÒÒÈya, anusÈsiÑsu rÈjino.
ŒlokaÑ dassayitvÈna, obhÈsetvÈ mahiÑ imaÑ.
JalitvÈ aggikkhandhÈva, nibbÈyiÑsu1 mahesayo.
______________________________________________________________
1. ParinibbiÑsu (SÊ, SyÈ)
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TesaÑ parinibbÈnato aparabhÈge aÒÒepi tesaÑ therÈnaÑ antevÈsikÈ
TissadattakÈÄasumanadÊghasumanÈdayo ca MahÈ-ariÔÔhattherassa antevÈsikÈ
antevÈsikÈnaÑ antevÈsikÈ cÈti evaÑ pubbe vuttappakÈrÈ ÈcariyaparamparÈ
imaÑ VinayapiÔakaÑ yÈvajjatanÈ ÈnesuÑ. Tena vuttaÑ–
“Tatiyasa~gahato pana uddhaÑ imaÑ dÊpaÑ MahindÈdÊhi ÈbhataÑ,
Mahindato uggahetvÈ kaÒci kÈlaÑ AriÔÔhattherÈdÊhi ÈbhataÑ, tato
yÈvajjatanÈ tesaÑyeva antevÈsikaparamparabh|tÈya ÈcariyaparamparÈya
Èbhatan”ti.
Kattha patiÔÔhitanti? YesaÑ PÈÄito ca atthato ca an|naÑ vattati,
maÓighaÔe pakkhittatelamiva Êsakampi na paggharati, evar|pesu
adhimattasatigatidhitimantesu lajjÊsu kukkuccakesu sikkhÈkÈmesu puggalesu
patiÔÔhitanti veditabbaÑ. TasmÈ vinayapatiÔÔhÈpanatthaÑ vinayapariyattiyÈ
ÈnisaÑsaÑ sallakkhetvÈ sikkhÈkÈmena bhikkhunÈ vinayo pariyÈpuÓitabbo.
TatrÈyaÑ vinayapariyattiyÈ ÈnisaÑso, vinayapariyattikusalo hi puggalo
sÈsane paÔiladdhasaddhÈnaÑ kulaputtÈnaÑ mÈtÈpituÔÔhÈniyo hoti. TadÈyattÈ
hi nesaÑ pabbajjÈ upasampadÈ vattÈnuvattapaÔipatti ÈcÈragocarakusalatÈ.
Api cassa vinayapariyattiÑ nissÈya attano sÊlakkhandho sugutto hoti
surakkhito, kukkuccapakatÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔisaraÓaÑ hoti, visÈrado
saÑghamajjhe voharati, paccatthike sahadhammena suniggahitaÑ
niggaÓhÈti, saddhammaÔÔhitiyÈ paÔipanno hoti. TenÈha BhagavÈ “paÒcime
bhikkhave ÈnisaÑsÈ vinayadhare puggale, attano sÊlakkhandho sugutto hoti
surakkhito -pa- saddhammaÔÔhitiyÈ paÔipanno hotÊ”ti1.
Ye cÈpi saÑvaram|lakÈ kusalÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, vinayadharo
puggalo tesaÑ dÈyÈdo, vinayam|lakattÈ tesaÑ dhammÈnaÑ. Vuttampi
hetaÑ BhagavatÈ “vinayo saÑvaratthÈya, saÑvaro avippaÔisÈratthÈya,
avippaÔisÈro pÈmojjatthÈya, pÈmojjaÑ pÊtatthÈya, pÊti passaddhatthÈya,
passaddhi sukhatthÈya, sukhaÑ samÈdhatthÈya, samÈdhi
yathÈbh|taÒÈÓadassanatthÈya, yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ nibbidatthÈya,
nibbidÈ virÈgatthÈya, virÈgo
______________________________________________________________
1. Vi 5. 236 piÔÔhe.
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vimuttatthÈya, vimutti vimuttiÒÈÓadassanatthÈya, vimuttiÒÈÓadassanaÑ
anupÈdÈparinibbÈnatthÈya, etadatthÈ kathÈ, etadatthÈ mantanÈ, etadatthÈ
upanisÈ, etadatthaÑ sotÈvadhÈnaÑ, yadidaÑ anupÈdÈcittassa vimokkho”ti1.
TasmÈ vinayapariyattiyÈ Èyogo karaÓÊyoti.
EttÈvatÈ ca yÈ sÈ VinayasaÑvaÓÓanatthaÑ mÈtikÈ ÔhapitÈ, tattha–
VuttaÑ yena yadÈ yasmÈ, dhÈritaÑ yena cÈbhataÑ.
YatthappatiÔÔhitaÒceta, metaÑ vatvÈ vidhiÑ tatoti–
ImissÈ tÈva gÈthÈya attho pakÈsito. Vinayassa ca bÈhiranidÈnavaÓÓanÈ
yathÈdhippÈyaÑ saÑvaÓÓitÈ hotÊti.

BÈhiranidÈnakathÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. Vi 5. 288 piÔÔhe.

VeraÒjakaÓÉavaÓÓanÈ
1. IdÈni
TenÈti-ÈdipÈÔhassa, atthaÑ nÈnappakÈrato.
Dassayanto karissÈmi, vinayassatthavaÓÓananti–
VuttattÈ tena samayena Buddho BhagavÈti-ÈdÊnaÑ atthavaÓÓanaÑ
karissÈmi. SeyyathidaÑ, tenÈti aniyamaniddesavacanaÑ. Tassa sar|pena
avuttenapi aparabhÈge atthato siddhena yenÈti iminÈ vacanena paÔiniddeso
kÈtabbo, aparabhÈge hi vinayapaÒÒattiyÈcanahetubh|to Èyasmato
SÈriputtassa parivitakko siddho. TasmÈ yena samayena so parivitakko
udapÈdi, tena samayena Buddho BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ viharatÊti evamettha
sambandho veditabbo. AyaÒhi sabbasmimpi vinaye yutti, yadidaÑ yattha
yattha tenÈti vuccati, tattha tattha pubbe vÈ pacchÈ vÈ atthato siddhena
yenÈti iminÈ vacanena paÔiniddeso kÈtabboti.
TatridaÑ mukhamattanidassanaÑ–tena hi bhikkhave bhikkh|naÑ
sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmi, yena Sudinno methunaÑ dhammaÑ paÔisevi,
yasmÈ paÔisevi, tasmÈ paÒÒapessÈmÊti vuttaÑ hoti. EvaÑ tÈva pubbe atthato
siddhena yenÈti iminÈ vacanena paÔiniddeso yujjati. Tena samayena Buddho
BhagavÈ RÈjagahe viharati, yena samayena Dhaniyo kumbhakÈraputto
raÒÒo dÈr|ni adinnaÑ ÈdiyÊti evaÑ pacchÈ atthato siddhena yenÈti iminÈ
vacanena paÔiniddeso yujjatÊti vutto tenÈti vacanassa attho. SamayenÈti ettha
pana samayasaddo tÈva–
SamavÈye khaÓe kÈle, sam|he hetudiÔÔhisu.
PaÔilÈbhe pahÈne ca, paÔivedhe ca dissati.
TathÈ hissa “appeva nÈma svepi upasa~kameyyÈma kÈlaÒca samayaÒca
upÈdÈyÈ”ti1 evamÈdÊsu samavÈyo attho. “Ekova kho bhikkhave khaÓo ca
samayo ca brahmacariyavÈsÈyÈ”ti2 evamÈdÊsu khaÓo.
______________________________________________________________
1. DÊ 1. 188 piÔÔhe.

2. AÑ 3. 61 piÔÔhe.
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“uÓhasamayo pariÄÈhasamayo”ti1 evamÈdÊsu kÈlo. “MahÈsamayo
pavanasmin”ti2 evamÈdÊsu sam|ho. “Samayopi kho te BhaddÈli
appaÔividdho ahosi, BhagavÈ kho SÈvatthiyaÑ viharati, BhagavÈpi maÑ
jÈnissati ‘BhaddÈli nÈma bhikkhu SatthusÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ’ti.
Ayampi kho te BhaddÈli samayo appaÔividdho ahosÊ”ti3 evamÈdÊsu hetu.
“Tena kho pana samayena uggahamÈno paribbÈjako samaÓamuÓÉikÈputto
samayappavÈdake tindukÈcÊre ekasÈlake MallikÈya ÈrÈme paÔivasatÊ”ti4
evamÈdÊsu diÔÔhi.
“DiÔÔhe dhamme ca yo attho, yo cattho samparÈyiko.
AtthÈbhisamayÈ dhÊro, paÓÉitoti pavuccatÊ”ti5–
EvamÈdÊsu paÔilÈbho. “SammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi
dukkhassÈ”ti6 evamÈdÊsu pahÈnaÑ. “Dukkhassa pÊÄanaÔÔho sa~khataÔÔho
santÈpaÔÔho vipariÓÈmaÔÔho abhisamayaÔÔho”ti7 evamÈdÊsu paÔivedho attho.
Idha panassa kÈlo attho. TasmÈ yena kÈlena Èyasmato SÈriputtassa
vinayapaÒÒattiyÈcanahetubh|to parivitakko udapÈdi, tena kÈlenÈti evamettha
attho daÔÔhabbo.
EtthÈha “atha kasmÈ yathÈ suttante ‘ekaÑ samayan’ti upayogavacanena
niddeso kato, abhidhamme ca ‘yasmiÑ samaye kÈmÈvacaran’ti
bhummavacanena, tathÈ akatvÈ idha ‘tena samayenÈ’ti karaÓavacanena
niddeso kato”ti. Tattha tathÈ, idha ca aÒÒathÈ atthasambhavato. KathaÑ?
Suttante tÈva accantasaÑyogattho sambhavati. YaÒhi samayaÑ BhagavÈ
BrahmajÈlÈdÊni suttantÈni desesi, accantameva taÑ samayaÑ
karuÓÈvihÈrena vihÈsi, tasmÈ tadatthajotanatthaÑ tattha upayoganiddeso
kato. Abhidhamme ca adhikaraÓattho bhÈvenabhÈvalakkhaÓattho ca
sambhavati. AdhikaraÓaÒhi kÈlattho sam|hattho ca samayo tattha vuttÈnaÑ
phassÈdidhammÈnaÑ khaÓasamavÈyahetusa~khÈtassa ca samayassa bhÈvena
tesaÑ bhÈvo lakkhiyati, tasmÈ tadatthajotanatthaÑ tattha bhummavacanena
niddeso kato. Idha pana hetu-attho karaÓattho ca sambhavati.
______________________________________________________________
1. Vi 2. 155 piÔÔhe. 2. DÊ 2. 201 piÔÔhe.
5. SaÑ 1. 90 piÔÔhe. 6. Ma 1. 15 piÔÔhe.

3. Ma 2. 102 piÔÔhe. 4. Ma 2. 214 piÔÔhe.
7. Khu 9. 293 PaÔisambhidÈmagge.
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yo hi so sikkhÈpadapaÒÒattisamayo SÈriputtÈdÊhipi dubbiÒÒeyyo, tena
samayena hetubh|tena karaÓabh|tena ca sikkhÈpadÈni paÒÒÈpayanto
sikkhÈpadapaÒÒattihetuÒca apekkhamÈno BhagavÈ tattha tattha vihÈsi, tasmÈ
tadatthajotanatthaÑ idha karaÓavacanena niddeso katoti veditabbo. Hoti
cettha–
Upayogena bhummena, taÑ taÑ atthamapekkhiya.
AÒÒatra samayo vutto, karaÓeneva so idhÈti.
PorÈÓÈ pana vaÓÓayanti “ekaÑ samayanti vÈ ‘yasmiÑ samaye’ti vÈ
‘tena samayenÈ’ti vÈ abhilÈpamattabhedo esa, sabbattha bhummameva
attho”ti. TasmÈ tesaÑ laddhiyÈ “tena samayenÈ”ti vuttepi “tasmiÑ
samaye”ti attho veditabbo.
Buddho BhagavÈti imesaÑ padÈnaÑ parato atthaÑ vaÓÓayissÈma.
VeraÒjÈyaÑ viharatÊti ettha pana VeraÒjÈti aÒÒatarassa nagarassetaÑ
adhivacanaÑ, tassaÑ VeraÒjÈyaÑ, samÊpatthe bhummavacanaÑ. ViharatÊti
avisesena iriyÈpathadibbabrahma-ariyavihÈresu
aÒÒataravihÈrasama~gÊparidÊpanametaÑ. Idha pana
ÔhÈnagamananisajjÈsayanappabhedesu iriyÈpathesu aÒÒatarairiyÈpathasamÈyogaparidÊpanaÑ, tena Ôhitopi gacchantopi nisinnopi
sayÈnopi BhagavÈ viharaticceva veditabbo. So hi ekaÑ iriyÈpathabÈdhanaÑ
aÒÒena iriyÈpathena vicchinditvÈ aparipatantaÑ attabhÈvaÑ harati pavatteti,
tasmÈ viharatÊti vuccati.
NaÄerupucimandam|leti ettha NaÄeru nÈma yakkho. Pucimandoti
Nimbarukkho. M|lanti samÊpaÑ, ayaÒhi m|lasaddo “m|lÈni uddhareyya
antamaso usÊranÈÄimattÈnipÊ”ti1 ÈdÊsu m|lam|le dissati. “Lobho
akusalam|lan”ti2 ÈdÊsu asÈdhÈraÓahetumhi. “YÈva majjhanhike kÈle chÈyÈ
pharati, nivÈte paÓÓÈni patanti, ettÈvatÈ rukkham|lan”ti-ÈdÊsu samÊpe. Idha
pana samÊpe adhippeto, tasmÈ NaÄeruyakkhena adhiggahitassa
Pucimandassa samÊpeti evamettha attho daÔÔhabbo. So kira Pucimando
ramaÓÊyo pÈsÈdiko anekesaÑ rukkhÈnaÑ ÈdhipaccaÑ viya kurumÈno tassa
nagarassa avid|re gamanÈgamanasampanne ÔhÈne ahosi.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 519 piÔÔhe.

2. DÊ 3. 180 piÔÔhe.
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Atha BhagavÈ VeraÒjaÑ gantvÈ patir|pe ÔhÈne viharanto tassa rukkhassa
samÊpe heÔÔhÈbhÈge vihÈsi. Tena vuttaÑ “VeraÒjÈyaÑ viharati
NaÄerupucimandam|le”ti.
Tattha siyÈ “yadi tÈva BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ viharati,
‘NaÄerupucimandam|le’ti na vattabbaÑ, atha tattha viharati, ‘VeraÓjÈyan’ti
na vattabbaÑ, na hi sakkÈ ubhayattha teneva samayena apubbaÑ acarimaÑ
viharitun”ti. Na kho panetaÑ evaÑ daÔÔhabbaÑ, nanu avocumha
“samÊpatthe bhummavacanan”ti. TasmÈ yathÈ Ga~gÈyamunÈdÊnaÑ samÊpe
goy|thÈni carantÈni “ga~gÈya caranti, YamunÈya carantÊ”ti vuccanti,
evamidhÈpi yadidaÑ VeraÒjÈya samÊpe NaÄerupucimandam|laÑ, tattha
viharanto vuccati “VeraÒjÈyaÑ viharati NaÄerupucimandam|le”ti.
GocaragÈmanidassanatthaÑ hissa Vera~jÈvacanaÑ,
pabbajitÈnur|panivÈsanaÔÔhÈnanidassanatthaÑ
NaÄerupucimandam|lavacanaÑ.
Tattha VeraÒjÈkittanena ÈyasmÈ UpÈlitthero Bhagavato
gahaÔÔhÈnuggahakaraÓaÑ dasseti, NaÄerupucimandam|lakittanena
pabbajitÈnuggahakaraÓaÑ. TathÈ purimena paccayaggahaÓato
attakilamathÈnuyogavivajjanaÑ, pacchimena vatthukÈmappahÈnato
kÈmasukhallikÈnuyogavivajjanupÈyadassanaÑ. Purimena ca
dhammadesanÈbhiyogaÑ, pacchimena vivekÈdhimuttiÑ. Purimena karuÓÈya
upagamanaÑ, pacchimena paÒÒÈya apagamanaÑ. Purimena sattÈnaÑ
hitasukhanipphÈdanÈdhimuttataÑ, pacchimena parahitasukhakaraÓe
nirupalepanaÑ. Purimena dhammikasukhÈpariccÈganimittaÑ phÈsuvihÈraÑ,
pacchimena uttarimanussadhammÈnuyoganimittaÑ. Purimena manussÈnaÑ
upakÈrabahulataÑ, pacchimena devatÈnaÑ. Purimena loke jÈtassa loke
saÑvaÉÉhabhÈvaÑ, pacchimena lokena anupalittataÑ. Purimena
“ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamÈno uppajjati bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Katamo ekapuggalo, TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho”ti1 vacanato
yadatthaÑ BhagavÈ uppanno, tadatthaparinipphÈdanaÑ, pacchimena yattha
uppanno, tadanur|pavihÈraÑ. BhagavÈ hi paÔhamaÑ LumbinÊvane, dutiyaÑ
BodhimaÓÉeti lokiyalokuttarÈya uppattiyÈ vaneyeva uppanno, tenassa
vaneyeva vihÈraÑ dassetÊti evamÈdinÈ nayenettha atthayojanÈ veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 21 piÔÔhe.
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MahatÈ bhikkhusaÑghena saddhinti ettha mahatÈti guÓamahattenapi
mahatÈ, sa~khyÈmahattenapi, so hi bhikkhusaÑgho guÓehipi mahÈ ahosi,
yasmÈ yo tattha pacchimako, so sotÈpanno. Sa~khyÈyapi mahÈ,
paÒcasatasa~khyattÈ. Bhikkh|naÑ baÑghena bhikkhusaÑghena. DiÔÔhi sÊla
sÈmaÒÒa sa~khÈtasa~ghÈtena1 samaÓagaÓenÈti attho. Saddhinti ekato.
PaÒcamattehi bhikkhusatehÊti paÒca mattÈ etesanti paÒcamattÈni. MattÈti
pamÈÓaÑ vuccati, tasmÈ yathÈ “bhojane mattaÒÒ|”ti vutte bhojane mattaÑ
jÈnÈti, pamÈÓaÑ jÈnÈtÊti attho hoti, evamidhÈpi tesaÑ bhikkhusatÈnaÑ
paÒca mattÈ paÒcappamÈÓanti evamattho daÔÔhabbo. Bhikkh|naÑ satÈni
bhikkhusatÈni. Tehi paÒcamattehi bhikkhusatehi. Etena yaÑ vuttaÑ mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhinti, ettha tassa mahato bhikkhusaÑghassa
sa~khyÈmahattaÑ dassitaÑ hoti. Parato panassa “nirabbudo hi SÈriputta
bhikkhusaÑgho nirÈdÊnavo apagatakÈÄako suddho sÈre patiÔÔhito, imesaÑ hi
SÈriputta paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ yo pacchimako, so sotÈpanno”ti
vacanena guÓamahattaÑ Èvi bhavissati.
Assosi kho VeraÒjo brÈhmaÓoti assosÊti suÓi upalabhi,
sotadvÈrasampattavacananigghosÈnusÈrena aÒÒÈsi. Khoti padap|raÓamatte
avadhÈraÓatthe vÈ nipÈto. Tattha avadhÈraÓatthena assosi eva, nÈssa koci
savanantarÈyo ahosÊti ayamattho veditabbo. Padap|raÓena pana
byaÒjanasiliÔÔhatÈmattameva. VeraÒjÈyaÑ jÈto, Vera~jÈyaÑ bhavo, VeraÒjÈ
vÈ assa nivÈsoti VeraÒjo. MÈtÈpit|hi katanÈmavasena panÈyaÑ “Udayo”ti
vuccati. BrahmaÑ aÓatÊti brÈhmaÓo, mante sajjhÈyatÊti attho. Idameva hi
jÈtibrÈhmaÓÈnaÑ niruttivacanaÑ. AriyÈ pana bÈhitapÈpattÈ brÈhmaÓÈti
vuccanti.
IdÈni yamatthaÑ VeraÒjo brÈhmaÓo assosi, taÑ pakÈsento “samaÓo
khalu bho Gotamo”ti-ÈdimÈha. Tattha samitapÈpattÈ “samaÓo”ti veditabbo.
VuttaÒhetaÑ “bÈhitapÈpoti brÈhmaÓo2,
______________________________________________________________
1. Sa~ghÈtasa~khÈtena (DÊ-®Ôha 1. 36 piÔÔhe)

2. Khu 1. 69 piÔÔhe.
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samitapÈpattÈ ‘samaÓo’ti vuccatÊ’ti1. BhagavÈ ca anuttarena ariyamaggena
samitapÈpo, tenassa yathÈbhuccaguÓÈdhigatametaÑ nÈmaÑ yadidaÑ
samaÓoti. Khal|ti anussavanatthe nipÈto. Bhoti brÈhmaÓajÈtikÈnaÑ
jÈtisamudÈgataÑ ÈlapanamattaÑ. Vuttampi hetaÑ–
“BhovÈdÊ nÈma so hoti, sace hoti sakiÒcano”ti2.
Gotamoti BhagavantaÑ gottavasena parikitteti, tasmÈ samaÓo khalu
bho Gotamoti ettha samaÓo kira bho Gotamagottoti evamattho daÔÔhabbo.
Sakyaputtoti idaÑ pana Bhagavato uccÈkulaparidÊpanaÑ. SakyakulÈ
pabbajitoti saddhÈpabbajitabhÈvaparidÊpanaÑ, kenaci pÈrijuÒÒena
anabhibh|to aparikkhÊÓaÑyeva taÑ kulaÑ pahÈya saddhÈya pabbajitoti
vuttaÑ hoti. Tato paraÑ vuttatthameva. TaÑ kho panÈti
itthambh|tÈkhyÈnatthe upayogavacanaÑ, tassa kho pana bhoto GotamassÈti
attho. KalyÈÓoti kalyÈÓaguÓasamannÈgato, seÔÔhoti vuttaÑ hoti. Kittisaddoti
kitti eva, thutighoso vÈ.
Itipi so BhagavÈti-ÈdÊsu pana ayaÑ tÈva yojanÈ, so BhagavÈ itipi
ArahaÑ, itipi SamÈsambuddho -pa- itipi BhagavÈti, iminÈ ca iminÈ ca
kÈraÓenÈti vuttaÑ hoti.
IdÈni vinayadharÈnaÑ suttantanayakosallatthaÑ
VinayasaÑvaÓÓanÈrambhe BuddhaguÓapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya
cittasampahaÑsanatthaÒca etesaÑ vadÈnaÑ vitthÈranayena vaÓÓanaÑ
karissÈmi, tasmÈ yaÑ vuttaÑ so BhagavÈ itipi Arahanti-Èdi. Tattha ÈrakattÈ,
arÊnaÑ arÈnaÒca hatattÈ, paccayÈdÊnaÑ arahattÈ, pÈpakaraÓe rahÈbhÈvÈti
imehi tÈva kÈraÓehi so BhagavÈ Arahanti veditabbo. ŒrakÈ hi so
sabbakilesehi suvid|ravid|re Ôhito, maggena savÈsanÈnaÑ kilesÈnaÑ
viddhaÑsitattÈti ÈrakattÈ ArahaÑ. Te cÈnena kilesÈrayo maggena hatÈti
arÊnaÑ hatattÈpi ArahaÑ. YaÒcetaÑ avijjÈbhavataÓhÈmayanÈbhi puÒÒÈdiabhisa~khÈrÈraÑ jarÈmaraÓanemi Èsavasamudayamayena akkhena vijjhitvÈ
tibhavarathe samÈyojitaÑ anÈdikÈlappavattaÑ saÑsÈracakkaÑ, tassÈnena
______________________________________________________________
1. Khu 1. 51 piÔÔhe.

2. Khu 1. 70, 376 piÔÔhesu.
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BodhimaÓÉe vÊriyapÈdehi sÊlapathaviyaÑ patiÔÔhÈya saddhÈhatthena
kammakkhayakaraÑ ÒÈÓapharasuÑ gahetvÈ sabbe arÈ hatÈti arÈnaÑ
hatattÈpi ArahaÑ.
Atha vÈ saÑsÈracakkanti anamataggasaÑsÈravaÔÔaÑ vuccati, tassa ca
avijjÈ nÈbhi, m|lattÈ, jarÈmaraÓaÑ nemi, pariyosÈnattÈ, sesÈ dasa dhammÈ
arÈ, avijjÈm|lakattÈ jarÈmaraÓapariyantattÈ ca. Tattha dukkhÈdÊsu aÒÒÈÓaÑ
avijjÈ, kÈmabhave ca avijjÈ kÈmabhave sa~khÈrÈnaÑ paccayo hoti,
r|pabhave avijjÈ r|pabhave sa~khÈrÈnaÑ paccayo hoti, ar|pabhave avijjÈ
ar|pabhave sa~khÈrÈnaÑ paccayo hoti. KÈmabhave sa~khÈrÈ kÈmabhave
paÔisandhiviÒÒÈÓassa paccayÈ honti. Esa nayo itaresu. KÈmabhave
paÔisandhiviÒÒÈÓaÑ kÈmabhave nÈmar|passa paccayo hoti, tathÈ r|pabhave.
Ar|pabhave nÈmasseva paccayo hoti. KÈmabhave nÈmar|paÑ kÈmabhave
saÄÈyatanassa paccayo hoti, r|pabhave nÈmar|paÑ r|pabhave tiÓÓaÑ
ÈyatanÈnaÑ paccayo hoti, ar|pabhave nÈmaÑ ar|pabhave ekassÈyatanassa
paccayo hoti. KÈmabhave saÄÈyatanaÑ kÈmabhave chabbidhassa phassassa
paccayo hoti, r|pabhave tÊÓi ÈyatanÈni r|pabhave tiÓÓaÑ phassÈnaÑ,
ar|pabhave ekamÈyatanaÑ ar|pabhave ekassa phassassa paccayo hoti.
KÈmabhave cha phassÈ kÈmabhave channaÑ vedanÈnaÑ paccayÈ honti,
r|pabhave tayo tattheva tissannaÑ, ar|pabhave eko tattheva ekissÈ
vedanÈya paccayo hoti. KÈmabhave cha vedanÈ kÈmabhave channaÑ
taÓhÈkÈyÈnaÑ paccayÈ honti, r|pabhave tisso tattheva tiÓÓaÑ, ar|pabhave
ekÈ vedanÈ ar|pabhave ekassa taÓhÈkÈyassa paccayo hoti. Tattha tattha sÈ
sÈ taÓhÈ tassa tassa upÈdÈnassa paccayo, upÈdÈnÈdayo bhavÈdÊnaÑ.
KathaÑ? Idhekacco “kÈme paribhuÒjissÈmÊ”ti kÈmupÈdÈnapaccayÈ
kÈyena duccaritaÑ carati, vÈcÈya. ManasÈ duccaritaÑ carati,
duccaritapÈrip|riyÈ apÈye upapajjati. Tatthassa upapattihetubh|taÑ
kammaÑ kammabhavo, kammanibbattÈ khandhÈ upapattibhavo,
khandhÈnaÑ nibbatti jÈti, paripÈko jarÈ, bhedo maraÓaÑ.
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Aparo “saggasampattiÑ anubhavissÈmÊ”ti tatheva sucaritaÑ carati,
sucaritapÈrip|riyÈ sagge upapajjati. Tatthassa upapattihetubh|taÑ kammaÑ
kammabhavoti so eva nayo.
Aparo pana “brahmalokasampattiÑ anubhavissÈmÊ”ti
kÈmupÈdÈnapaccayÈ eva mettaÑ bhÈveti, karuÓaÑ. MuditaÑ. UpekkhaÑ
bhÈveti, bhÈvanÈpÈrip|riyÈ brahmaloke nibbattati. Tatthassa
nibbattihetubh|taÑ kammaÑ kammabhavoti soyeva nayo.
Aparo “ar|pabhavasampattiÑ anubhavissÈmÊ”ti tatheva
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanÈdisamÈpattiyo bhÈveti, bhÈvanÈpÈrip|riyÈ tattha nibbattati.
Tatthassa nibbattihetubh|taÑ kammaÑ kammabhavo, kammanibbattÈ
khandhÈ upapattibhavo, khandhÈnaÑ nibbatti jÈti, paripÈko jarÈ, bhedo
maraÓanti. Esa nayo sesupÈdÈnam|likÈsupi yojanÈsu.
EvaÑ “ayaÑ avijjÈ hetu, sa~khÈrÈ hetusamuppannÈ, ubhopete
hetusamuppannÈti paccayapariggahe paÒÒÈ dhammaÔÔhitiÒÈÓaÑ. AtÊtampi
addhÈnaÑ. AnÈgatampi addhÈnaÑ avijjÈ hetu, sa~khÈrÈ hetusamuppannÈ,
ubhopete hetusamuppannÈti paccayapariggahe paÒÒÈ dhammaÔÔhitiÒÈÓan”ti
etena nayena sabbapadÈni vitthÈretabbÈni. Tattha avijjÈ sa~khÈrÈ eko
sa~khepo, viÒÒÈÓanÈmar|pasaÄÈyatanaphassavedanÈ eko, taÓhupÈdÈnabhavÈ
eko, jÈtijarÈ maraÓaÑ eko. Purimasa~khepo cettha atÊto addhÈ, dve
majjhimÈ paccuppanno, jÈtijarÈmaraÓaÑ anÈgato. AvijjÈsa~khÈraggahaÓena
cettha taÓhupÈdÈnabhavÈ gahitÈva hontÊti ime paÒca dhammÈ atÊte
kammavaÔÔaÑ, viÒÒÈÓÈdayo paÒca dhammÈ etarahi vipÈkavaÔÔaÑ,
taÓhupÈdÈnabhavaggahaÓena avijjÈsa~khÈrÈ gahitÈva hontÊti ime paÒca
dhammÈ etarahi kammavaÔÔaÑ, jÈtijarÈmaraÓÈpadesena viÒÒÈÓÈdÊnaÑ
niddiÔÔhattÈ ime paÒca dhammÈ ÈyatiÑ vipÈkavaÔÔaÑ. Te ÈkÈrato vÊsatividhÈ
honti. Sa~khÈraviÒÒÈÓÈnaÒcettha antarÈ eko sandhi, vedanÈtaÓhÈnamantarÈ
eko, bhavajÈtÊnamantarÈ eko. Iti BhagavÈ evaÑ catusa~khepaÑ tiyaddhaÑ
vÊsatÈkÈraÑ tisandhiÑ paÔiccasamuppÈdaÑ sabbÈkÈrato jÈnÈti passati aÒÒÈti
paÔivijjhati, taÑ ÒÈtaÔÔhena ÒÈÓaÑ, pajÈnanaÔÔhena paÒÒÈ, tena vuccati
paccayapariggahe paÒÒÈ dhammaÔÔhitiÒÈÓanti. IminÈ dhammaÔÔhitiÒÈÓena
BhagavÈ te dhamme yathÈbh|taÑ ÒatvÈ
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tesu nibbindanto virajjanto vimuccanto vuttappakÈrassa imassa
saÑsÈracakkassa are hani vihani viddhaÑsesi, evampi arÈnaÑ hatattÈ
ArahaÑ.
AggadakkhiÓeyyattÈ ca cÊvarÈdipaccaye arahati p|jÈvisesaÒca, teneva
ca uppanne TathÈgate ye keci mahesakkhÈ devamanussÈ, na te aÒÒattha
p|jaÑ karonti. TathÈ hi brahmÈ Sahampati Sinerumattena ratanadÈmena
TathÈgataÑ p|jesi, yathÈbalaÒca aÒÒepi devÈ manussÈ ca
BimbisÈrakosalarÈjÈdayo parinibbutampi ca BhagavantaÑ uddissa
channavutikoÔidhanaÑ visajjetvÈ AsokamahÈrÈjÈ sakalajambudÊpe
caturÈsÊtivihÈrasahassÈni patiÔÔhÈpesi, ko pana vÈdo aÒÒesaÑ
p|jÈvisesÈnanti. EvaÑ paccayÈdÊnaÑ arahattÈpi ArahaÑ. YathÈ ca loke keci
paÓÉitamÈnino bÈlÈ asilokabhayena raho pÈpaÑ karonti, evamesa na kadÈci
karotÊti pÈpakaraÓe rahÈbhÈvatopi ArahaÑ. Hoti cettha–
ŒrakattÈ hatattÈ ca, kilesÈrÊna so Muni.
HatasaÑsÈracakkÈro, paccayÈdÊna cÈraho.
Na raho karoti pÈpÈni, ArahaÑ tena vuccatÊti.
SammÈ sÈmaÒca sabbadhammÈnaÑ buddhattÈ pana SammÈsambuddho.
TathÈ hesa sabbadhamme sammÈ sÈmaÒca buddho, abhiÒÒeyye dhamme
abhiÒÒeyyato buddho, pariÒÒeyye dhamme pariÒÒeyyato, pahÈtabbe
dhamme pahÈtabbato, sacchikÈtabbe dhamme sacchikÈtabbato, bhÈvetabbe
dhamme bhÈvetabbato. Teneva cÈha–
AbhiÒÒeyyaÑ abhiÒÒÈtaÑ, bhÈvetabbaÒca bhÈvitaÑ.
PahÈtabbaÑ pahÊnaÑ me, tasmÈ Buddhosmi brÈhmaÓÈti1.
Apica cakkhu dukkhasaccaÑ, tassa m|lakÈraÓabhÈvena
taÑsamuÔÔhÈpikÈ purimataÓhÈ samudayasaccaÑ, ubhinnaÑ appavatti
nirodhasaccaÑ, nirodhappajÈnanÈ paÔipadÈ maggasaccanti evaÑ
ekekapaduddhÈrenÈpi sabbadhamme sammÈ sÈmaÒca buddho. Esa nayo sota
ghÈna jivhÈ kÈyamanesupi. Eteneva nayena r|pÈdÊni cha ÈyatanÈni,
cakkhuviÒÒÈÓÈdayo cha viÒÒÈÓakÈyÈ, cakkhusamphassÈdayo cha phassÈ,
cakkhusamphassÈjÈdayo cha vedanÈ, r|pasaÒÒÈdayo cha saÒÒÈ,
r|pasaÒcetanÈdayo cha cetanÈ, r|pataÓhÈdayo
______________________________________________________________
1. Ma 2. 352; Khu 1. 368 piÔÔhesu.

88

VinayapiÔaka

cha taÓhÈkÈyÈ, r|pavitakkÈdayo cha vitakkÈ, r|pavicÈrÈdayo cha vicÈrÈ,
r|pakkhandhÈdayo paÒcakkhandhÈ, dasa kasiÓÈni, dasa anussatiyo,
uddhumÈtakasaÒÒÈdivasena dasa saÒÒÈ, kesÈdayo dvattiÑsÈkÈrÈ,
dvÈdasÈyatanÈni, aÔÔhÈrasa dhÈtuyo, kÈmabhavÈdayo nava bhavÈ,
paÔhamÈdÊni cattÈri jhÈnÈni, mettÈbhÈvanÈdayo catasso appamaÒÒÈ, catasso
ar|pasamÈpattiyo, paÔilomato jarÈmaraÓÈdÊni anulomato avijjÈdÊni
paÔiccasamuppÈda~gÈni ca yojetabbÈni.
TatrÈyaÑ ekapadayojanÈ–“jarÈmaraÓaÑ dukkhasaccaÑ, jÈti
samudayasaccaÑ, ubhinnampi nissaraÓaÑ nirodhasaccaÑ, nirodhappajÈnanÈ
paÔipadÈ maggasaccan”ti evaÑ ekekapaduddhÈrena sabbadhamme sammÈ
sÈmaÒca buddho anubuddho paÔividdho. Tena vuttaÑ sammÈ sÈmaÒca
sabbadhammÈnaÑ buddhattÈ pana SammÈsambuddhoti.
VijjÈhi pana caraÓena ca sampannattÈ VijjÈcaraÓasampanno, tattha
vijjÈti tissopi vijjÈ aÔÔhapi vijjÈ. Tisso vijjÈ Bhayabheravasutte1
vuttanayeneva veditabbÈ, aÔÔha vijjÈ AmbaÔÔhasutte2. Tatra hi
vipassanÈÒÈÓena manomayiddhiyÈ ca saha cha abhiÒÒÈ pariggahetvÈ aÔÔha
vijjÈ vuttÈ. CaraÓanti sÊlasaÑvaro indriyesu guttadvÈratÈ bhojane
mattaÒÒutÈ jÈgariyÈnuyogo satta saddhammÈ cattÈri r|pÈvacarajjhÈnÈnÊti
ime pannarasa dhammÈ veditabbÈ. Imeyeva hi pannarasa dhammÈ, yasmÈ
etehi carati ariyasÈvako gacchati amataÑ disaÑ, tasmÈ caraÓanti vuttÈ.
YathÈha “idha MahÈnÈma ariyasÈvako sÊlavÈ hotÊ”tivitthÈro3. BhagavÈ
imÈhi vijjÈhi iminÈ ca caraÓena samannÈgato, tena vuccati
VijjÈcaraÓasampannoti. Tattha vijjÈsampadÈ Bhagavato sabbaÒÒutaÑ
p|retvÈ ÔhitÈ, caraÓasampadÈ mahÈkÈruÓikataÑ. So sabbaÒÒutÈya
sabbasattÈnaÑ atthÈnatthaÑ ÒatvÈ mahÈkÈruÓikatÈya anatthaÑ parivajjetvÈ
atthe niyojeti, yathÈ taÑ VijjÈcaraÓasampanno. Tenassa sÈvakÈ suppaÔipannÈ
honti, no duppaÔipannÈ, vijjÈcaraÓavipannÈnaÒhi sÈvakÈ attantapÈdayo viya.
SobhanagamanattÈ, sundaraÑ ÔhÈnaÑ gatattÈ, sammÈgatattÈ, sammÈ ca
gadattÈ Sugato. Gamanampi hi gatanti vuccati. TaÒca Bhagavato sobhanaÑ
______________________________________________________________
1. Ma 1. 26 piÔÔhe.

2. DÊ 1. 94 piÔÔhe.

3. Ma 2. 17 piÔÔhe.
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parisuddhamanavajjaÑ. KiÑ pana tanti? Ariyamaggo. Tena hesa gamanena
khemaÑ disaÑ asajjamÈno gatoti sobhanagamanattÈ Sugato. SundaraÒcesa
ÔhÈnaÑ gato amataÑ nibbÈnanti sundaraÑ ÔhÈnaÑ gatattÈpi Sugato. SammÈ
ca gato, tena tena maggena pahÊne, kilese puna apaccÈgacchanto.
VuttaÒcetaÑ “sotÈpattimaggena ye kilesÈ pahÊnÈ, te kilese na puneti na
pacceti na paccÈgacchatÊti Sugato -pa- arahattamaggena ye kilesÈ pahÊnÈ, te
kilese na puneti na pacceti na paccÈgacchatÊti Sugato”ti1. SammÈ vÈ Ègato,
DÊpa~karapÈdam|lato pabhuti yÈva BodhimaÓÉo2, tÈva
samatiÑsapÈrap|ritÈya sammÈpaÔipattiyÈ sabbalokassa hitasukhameva
karonto sassataÑ ucchedaÑ kÈmasukhaÑ attakilamathanti ime ca ante
anupagacchanto Ègatoti sammÈgatattÈpi Sugato. SammÈ cesa gadati,
yuttaÔÔhÈne yuttameva vÈcaÑ bhÈsatÊti sammÈ gadattÈpi Sugato.
TatridaÑ sÈdhakasuttaÑ–yaÑ TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti abh|taÑ
atacchaÑ anatthasaÑhitaÑ, sÈ ca paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ, na taÑ
TathÈgato vÈcaÑ bhÈsati. Yampi TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti bh|taÑ tacchaÑ
anatthasaÑhitaÑ, sÈ ca paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ, tampi TathÈgato vÈcaÑ na
bhÈsati. YaÒca kho TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti bh|taÑ tacchaÑ atthasaÑhitaÑ,
sÈ ca paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ, tatra kÈlaÒÒ| TathÈgato hoti tassÈ vÈcÈya
veyyÈkaraÓÈya. YaÑ TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti abh|taÑ atacchaÑ
anatthasaÑhitaÑ, sÈ ca paresaÑ piyÈ manÈpÈ, na taÑ TathÈgato vÈcaÑ
bhÈsati. Yampi TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti bh|taÑ tacchaÑ anatthasaÑhitaÑ,
sÈ ca paresaÑ piyÈ manÈpÈ, tampi TathÈgato vÈcaÑ na bhÈsati. YaÒca kho
TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti bh|taÑ tacchaÑ atthasaÑhitaÑ, sÈ ca paresaÑ piyÈ
manÈpÈ tatra kÈlaÒÒ| TathÈgato hoti tassÈ vÈcÈya veyyÈkaraÓÈyÈti3. EvaÑ
sammÈ gadattÈpi Sugatoti veditabbo.
SabbathÈ viditalokattÈ pana Lokavid|, so hi BhagavÈ sabhÈvato
samudayato nirodhato nirodh|pÈyatoti sabbathÈ lokaÑ avedi aÒÒÈsi
paÔivijjhi. YathÈha–yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati
na upapajjati, nÈhaÑ taÑ gamanena
______________________________________________________________
1. Khu 7. 88 piÔÔhe.

2. BodhimaÓÉÈ (sabbattha)

3. Ma 2. 57 piÔÔhe.
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lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyanti vadÈmi. Na cÈhaÑ Èvuso
appatvÈva lokassa antaÑ dukkhassa antakiriyaÑ vadÈmi. Api cÈhaÑ Èvuso
imasmiÑyeva byÈmamatte kaÄevare sasaÒÒimhi samanake lokaÒca
paÒÒapemi lokasamudayaÒca lokanirodhaÒca lokanirodhagÈminiÒca
paÔipadaÑ.
Gamanena na pattabbo, lokassanto kudÈcanaÑ.
Na ca appatvÈ lokantaÑ, dukkhÈ atthi pamocanaÑ.
TasmÈ have Lokavid| sumedho,
Lokantag| vusitabrahmacariyo.
Lokassa antaÑ samitÈvi ÒatvÈ,
NÈsÊsatÊ lokamimaÑ paraÒcÈ”ti1.
Api ca tayo lokÈ sa~khÈraloko sattaloko okÈsalokoti. Tattha “eko loko
sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ”ti2 ÈgataÔÔhÈne sa~khÈraloko veditabbo. “Sassato
lokoti vÈ asassato lokoti vÈ”ti3 ÈgataÔÔhÈne sattaloko.
“YÈvatÈ candimas|riyÈ, pariharanti disÈ bhanti virocanÈ.
TÈva sahassadhÈ loko, ettha te vattatÊ vaso”ti4–
ÈgataÔÔhÈne okÈsaloko. Tampi BhagavÈ sabbathÈ avedi. TathÈ hissa “eko
loko sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ. Dve lokÈ nÈmaÒca r|paÒca. Tayo lokÈ tisso
vedanÈ. CattÈro lokÈ cattÈro ÈhÈrÈ. PaÒca lokÈ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. Cha
lokÈ cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni. Satta lokÈ satta viÒÒÈÓaÔÔhitiyo. AÔÔha lokÈ
aÔÔha lokadhammÈ. Nava lokÈ nava sattÈvÈsÈ. Dasa lokÈ dasÈyatanÈni.
DvÈdasa lokÈ dvÈdasÈyatanÈni. AÔÔhÈrasa lokÈ aÔÔhÈrasa dhÈtuyo”ti5 ayaÑ
sa~khÈralokopi sabbathÈ vidito.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 357; SaÑ 1. 61 piÔÔhesu.

2. Khu 9. 117 PaÔisambhidÈmagge.

3. DÊ 1. 175 piÔÔhÈdÊsu.

4. Ma 1. 404 piÔÔhe.

5. Khu 9. 117 PaÔisambhidÈmagge.
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YasmÈ panesa sabbesampi sattÈnaÑ ÈsayaÑ jÈnÈti, anusayaÑ jÈnÈti,
caritaÑ jÈnÈti, adhimuttiÑ jÈnÈti, apparajakkhe mahÈrajakkhe tikkhindriye
mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre suviÒÒÈpaye duviÒÒÈpaye bhabbe abhabbe satte
jÈnÈti, tasmÈssa sattalokopi sabbathÈ vidito. YathÈ ca sattaloko, evaÑ
okÈsalokopi. TathÈ hesa ekaÑ cakkavÈÄaÑ ÈyÈmato ca vitthÈrato ca
yojanÈnaÑ dvÈdasa satasahassÈni tÊÓi sahassÈni cattÈri satÈni paÒÒÈsaÒca
yojanÈni. Parikkhepato–
SabbaÑ satasahassÈni, chattiÑsa parimaÓÉalaÑ.
DasaÒceva sahassÈni, aÉÉhuÉÉhÈni satÈni ca.
Tattha–
Duve satasahassÈni, cattÈri nahutÈni ca.
EttakaÑ bahalattena, sa~khÈtÈyaÑ vasundharÈ.
TassÈ eva sandhÈrakaÑ–
CattÈri satasahassÈni, aÔÔheva nahutÈni ca.
EttakaÑ bahalattena, jalaÑ vÈte patiÔÔhitaÑ.
TassÈpi sandhÈrako–
NavasatasahassÈni, mÈluto nabhamuggato.
SaÔÔhi ceva sahassÈni, esÈ lokassa saÓÔhiti.
EvaÑ saÓÔhite cettha yojanÈnaÑ–
CaturÈsÊti sahassÈni, ajjhogÈÄho mahaÓÓave.
Accuggato tÈvadeva, Sinerupabbatuttamo.
Tato upaÉÉhupaÉÉhena, pamÈÓena yathÈkkamaÑ.
AjjhogÈÄhuggatÈ dibbÈ, nÈnÈratanacittitÈ1.
Yugandharo ¢sadharo, KaravÊko Sudassano.
Nemindharo Vinatako, AssakaÓÓo girÊ brahÈ.
Ete satta mahÈselÈ, Sinerussa samantato.
MahÈrÈjÈnamÈvÈsÈ, devayakkhanisevitÈ.
______________________________________________________________
1. NÈnÈratanavicittÈ (Ka)
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YojanÈnaÑ satÈnucco, HimavÈ paÒca pabbato.
YojanÈnaÑ sahassÈni, tÊÓi Èyatavitthato.
CaturÈsÊtisahassehi, k|Ôehi paÔimaÓÉito.
TipaÒcayojanakkhandha, parikkhepÈ nagavhayÈ.
PaÒÒÈsa yojanakkhandha, sÈkhÈyÈmÈ samantato.
SatayojanavitthiÓÓÈ, tÈvadeva ca uggatÈ.
Jamb| yassÈnubhÈvena, JambudÊpo pakÈsito.
Dve asÊti sahassÈni, ajjhogÈÄho mahaÓÓave.
Accuggato tÈvadeva, cakkavÈÄasiluccayo.
ParikkhipitvÈ taÑ sabbaÑ, lokadhÈtumayaÑ Ôhito.
Tattha candamaÓÉalaÑ ek|napaÒÒÈsayojanaÑ, s|riyamaÓÉalaÑ

paÒÒÈsayojanaÑ, TÈvatiÑsabhavanaÑ dasasahassayojanaÑ. TathÈ
AsurabhavanaÑ AvÊcimahÈnirayo JambudÊpo ca. AparagoyÈnaÑ
sattasahassayojanaÑ. TathÈ pubbavideho. Uttarakuru aÔÔhasahassayojano.
Ekameko cettha mahÈdÊpo paÒcasatapaÒcasataparittadÊpaparivÈro, taÑ
sabbampi ekaÑ cakkavÈÄaÑ ekÈ lokadhÈtu, tadantaresu LokantarikanirayÈ.
EvaÑ anantÈni cakkavÈÄÈni anantÈ lokadhÈtuyo BhagavÈ anantena
BuddhaÒÈÓena avedi aÒÒÈsi paÔivijjhi. Evamassa okÈsalokopi sabbathÈ
vidito. Evampi sabbathÈ viditalokattÈ Lokavid|.
Attano pana guÓehi visiÔÔhatarassa kassaci abhÈvÈ natthi etassa uttaroti
Anuttaro. TathÈ hesa sÊlaguÓenÈpi sabbaÑ lokamabhibhavati, samÈdhi -papaÒÒÈ. Vimutti. VimuttiÒÈÓadassanaguÓenÈpi. SÊlaguÓenÈpi asamo
asamasamo appaÔimo appaÔibhÈgo appaÔipuggalo -pa-.
VimuttiÒÈÓadassanaguÓenÈpi. YathÈha–na kho panÈhaÑ bhikkhave
samanupassÈmi1 sadevake loke samÈrake -pa- sadevamanussÈya attanÈ
sÊlasampannataranti vitthÈro.
______________________________________________________________
1. Na kho panÈhaÑ passÈmi (SaÑ 1. 141; AÑ 1. 328 piÔÔhesu.)
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EvaÑ AggappasÈdasuttÈdÊni1 “na me Ècariyo atthÊ”ti-ÈdikÈ gÈthÈyo2 ca
vitthÈretabbÈ.
Purisadamme sÈretÊti PurisadammasÈrathi, dameti vinetÊti vuttaÑ hoti.
Tattha purisadammÈti adantÈ dametuÑ yuttÈ tiracchÈnapurisÈpi
manussapurisÈpi amanussapurisÈpi. TathÈ hi BhagavatÈ tiracchÈnapurisÈpi
ApalÈÄo nÈgarÈjÈ C|Äodaro Mahodaro Aggisikho Dh|masikho DhanapÈlako
hatthÊti evamÈdayo damitÈ nibbisÈ katÈ saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈpitÈ,
manussapurisÈpi Saccaka NigaÓÔhaputta AmbaÔÔhamÈÓavaka PokkharasÈti
SoÓadaÓÉa K|ÔadantÈdayo. AmanussapurisÈpi ŒÄavaka S|ciloma Kharaloma
yakkha SakkadevarÈjÈdayo damitÈ vinÊtÈ vicitrehi vinayan|pÈyehi. “AhaÑ
kho kesi purisadammaÑ saÓhenapi vinemi, pharusenapi vinemi,
saÓhapharusenapi vinemÊ”ti idaÒcettha suttaÑ3 vitthÈretabbaÑ. Atha vÈ
visuddhasÊlÈdÊnaÑ paÔhamajjhÈnÈdÊni sotÈpannÈdÊnaÒca
uttarimaggapaÔipadaÑ Ècikkhanto dantepi dametiyeva.
Atha vÈ anuttaro purisadammasÈrathÊti ekamevidaÑ atthapadaÑ.
BhagavÈ hi tathÈ purisadamme sÈreti, yathÈ ekapalla~keneva nisinnÈ aÔÔha
disÈ asajjamÈnÈ dhÈvanti, tasmÈ “anuttaro purisadammasÈrathÊ”ti vuccati.
“Hatthidamakena bhikkhave hatthidammo sÈrito ekaÑyeva disaÑ dhÈvatÊ”ti
idaÒcettha suttaÑ4 vitthÈretabbaÑ.
DiÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthehi yathÈrahaÑ anusÈsatÊti
SatthÈ. Apica satthÈ viyÈti SatthÈ, BhagavÈ satthavÈho. “YathÈ satthavÈho
satthe kantÈraÑ tÈreti, corakantÈraÑ tÈreti, vÈÄakantÈraÑ tÈreti,
dubbhikkhakantÈraÑ tÈreti, nirudakakantÈraÑ tÈreti uttÈreti nittÈreti patÈreti
khemantabhumiÑ sampÈpeti, evameva BhagavÈ SatthÈ satthavÈho satte
kantÈraÑ tÈreti jÈtikantÈraÑ tÈretÊ”ti-ÈdinÈ5 niddesanayenapettha attho
veditabbo.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 343; Khu 1. 254 piÔÔhesu.
3. AÑ 1. 427 piÔÔhe.
5. Khu 7. 353 MahÈniddese.

2. Ma 1. 227; Vi 3. 12 piÔÔhesu.
4. Ma 3. 264 piÔÔhe.
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DevamanussÈnanti devÈnaÒca manussÈnaÒca,
ukkaÔÔhaparicchedavasenetaÑ vuttaÑ bhabbapuggalaparicchedavasena ca.
BhagavÈ pana tiracchÈnagatÈnampi anusÈsanippadÈnena satthÈyeva. Tepi hi
Bhagavato dhammasavanena upanissayasampattiÑ patvÈ tÈya eva
upanissayasampattiyÈ dutiye tatiye vÈ attabhÈve maggaphalabhÈgino honti.
MaÓÉ|kadevaputtÈdayo cettha nidassanaÑ. Bhagavati kira GaggarÈya
pokkharaÓiyÈ tÊre CampÈnagaravÈsÊnaÑ dhammaÑ desayamÈne eko
maÓÉ|ko Bhagavato sare nimittaÑ aggahesi, taÑ eko vacchapÈlako
daÓÉamolubbha tiÔÔhanto tassa sÊse sannirumbhitvÈ aÔÔhÈsi. So tÈvadeva
kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane dvÈdasayojanike kanakavimÈne nibbatti,
suttappabuddho viya ca tattha accharÈsaÑghaparivutaÑ attÈnaÑ disvÈ “are
ahampi nÈma idha nibbattosmi, kiÑ nu kho kammaÑ akÈsin”ti Èvajjento na
aÒÒaÑ kiÒci addasa aÒÒatra Bhagavato sare nimittaggÈhÈ, so tÈvadeva saha
vimÈnena ÈgantvÈ Bhagavato pÈde sirasÈ vandi. BhagavÈ jÈnantova
pucchi–
“Ko me vandati pÈdÈni, iddhiyÈ yasasÈ jalaÑ.
Abhikkantena vaÓÓena, sabbÈ obhÈsayaÑ disÈ”ti.
MaÓÉ|kohaÑ pure ÈsiÑ, udake vÈrigocaro.
Tava DhammaÑ suÓantassa, avadhi vacchapÈlakoti1.
BhagavÈ tassa dhammaÑ desesi, desanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, devaputtopi sotÈpattiphale
patiÔÔhÈya sitaÑ katvÈ pakkÈmÊti.
YaÑ pana kiÒci atthi ÒeyyaÑ nÈma, tassa sabbassa buddhattÈ
vimokkhantikaÒÈÓavasena Buddho. YasmÈ vÈ cattÈri saccÈni attanÈpi bujjhi,
aÒÒepi satte bodhesi, tasmÈ evamÈdÊhipi kÈraÓehi Buddho. Imassa catthassa
viÒÒÈpanatthaÑ “bujjhitÈ saccÈnÊti Buddho, bodhetÈ pajÈyÈti Buddho”ti
evaÑ pavatto sabbopi Niddesanayo2 PaÔisambhidÈnayo vÈ3 vitthÈretabbo.
BhagavÈti idaÑ panassa guÓavisiÔÔhasattuttamagarugÈravÈdhivacanaÑ.
TenÈhu porÈÓÈ–
______________________________________________________________
1. Khu 2. 73 piÔÔhe.

2. Khu 7. 363 piÔÔhe.

3. Khu 9. 172 piÔÔhe.
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“BhagavÈti vacanaÑ seÔÔhaÑ, BhagavÈti vacanamuttamaÑ.
Guru gÈravayutto so, BhagavÈ tena vuccatÊ”ti.
CatubbidhaÑ hi nÈmaÑ ÈvatthikaÑ li~gikaÑ nemittikaÑ
adhiccasamuppannanti. AdhiccasamuppannaÑ nÈma lokiyavohÈrena
“yadicchakan”ti vuttaÑ hoti. Tattha vaccho dammo balibaddoti evamÈdi
ÈvatthikaÑ, daÓÉÊ chattÊ sikhÊ karÊti evamÈdi li~gikaÑ, tevijjo chaÄabhiÒÒoti
evamÈdi nemittikaÑ, sirivaÉÉhako dhanavaÉÉhakoti evamÈdi
vacanatthamanapekkhitvÈ pavattaÑ adhiccasamuppannaÑ. IdaÑ pana
BhagavÈti nÈmaÑ nemittikaÑ, na MahÈmÈyÈya, na SuddhodanamahÈrÈjena
na asÊtiyÈ ÒÈtisahassehi kataÑ, na sakkasantusitÈdÊhi devatÈvisesehi.
VuttaÒhetaÑ DhammasenÈpatinÈ “BhagavÈti netaÑ nÈmaÑ mÈtarÈ kataÑ
-pa- vimokkhantikametaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ bodhiyÈ m|le saha
sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa paÔilÈbhÈ sacchikÈpaÒÒatti yadidaÑ BhagavÈ”ti1.
YaÑguÓanemittikaÒcetaÑ nÈmaÑ, tesaÑ guÓÈnaÑ pakÈsanatthaÑ
imaÑ gÈthaÑ vadanti–
“BhagÊ bhajÊ bhÈgÊ vibhattavÈ iti,
AkÈsi bhagganti gar|ti bhÈgyavÈ.
Bah|hi ÒÈyehi subhÈvitattano,
Bhavantago so BhagavÈti vuccatÊ”ti.
Niddese1 vuttanayeneva cettha tesaÑ tesaÑ padÈnamattho daÔÔhabbo.
AyaÑ pana aparo nayo–
BhÈgyavÈ2 bhaggavÈ yutto, bhagehi ca vibhattavÈ.
BhattavÈ vantagamano, bhavesu BhagavÈ tatoti.
Tattha vaÓÓÈgamo vaÓÓavipariyayoti etaÑ niruttilakkhaÓaÑ gahetvÈ
saddanayena vÈ pisodarÈdipakkhepalakkhaÓaÑ gahetvÈ yasmÈ
lokiyalokuttarasukhÈbhinibbattakaÑ dÈnasÊlÈni pÈrappattaÑ bhÈgyamassa3
atthi, tasmÈ bhÈgyavÈ2ti vattabbe BhagavÈti vuccatÊti ÒÈtabbaÑ. YasmÈ
pana lobha dosamoha viparÊtamanasikÈra ahirikÈnottappa kodh|panÈha
makkhapaÄÈsa-issÈmacchariyamÈyÈsÈÔheyyathambhasÈrambhamÈnÈtimÈna
madapamÈda
______________________________________________________________
1. Khu 7. 162 piÔÔhÈdÊsu.

2. BhagyavÈ (Ka)

3. Bhagyamassa (Ka)
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taÓhÈvijjÈ tividhÈkusalam|la duccarita saÑkilesa mala visamasaÒÒÈ
vitakkapapaÒca catubbidha vipariyesa Èsava gantha ogha yogÈgati
taÓhuppÈdupÈdÈnapaÒcacetokhÊla vinibandha nÊvaraÓÈbhinandana cha
vivÈdam|la taÓhÈkÈya sattÈnusaya-aÔÔhamicchatta nava taÓhÈm|laka
dasÈkusalakammapatha dvÈsaÔÔhi diÔÔhigata-aÔÔhasatataÓhÈvicaritappabheda
sabbadaratha pariÄÈhakilesasatasahassÈni, sa~khepato vÈ paÒca kilesaabhisa~khÈrakhandhamaccudevaputtamÈre abhaÒji, tasmÈ bhaggattÈ etesaÑ
parissayÈnaÑ bhaggavÈti vattabbe BhagavÈti vuccati. Œha cettha–
“BhaggarÈgo bhaggadoso, bhaggamoho anÈsavo.
BhaggÈssa pÈpakÈ dhammÈ, BhagavÈ tena vuccatÊ”ti.
BhÈgyavantatÈya cassa satapuÒÒajalakkhaÓadharassa r|pakÈyasampatti
dÊpitÈ hoti, bhaggadosatÈya dhammakÈyasampatti. TathÈ
lokiyaparikkhakÈnaÑ bahumatabhÈvo, gahaÔÔhapabbajitehi abhigamanÊyatÈ,
abhigatÈnaÒca nesaÑ kÈyacittadukkhÈpanayane paÔibalabhÈvo.
ŒmisadÈnadhammadÈnehi upakÈritÈ. Lokiyalokuttarasukhehi ca
sampayojanasamatthatÈ dÊpitÈ hoti.
YasmÈ ca loke issariyadhammayasasirÊkÈmapayattesu chasu dhammesu
bhagasaddo vattati. ParamaÒcassa sakacitte issariyaÑ, aÓimÈ laghimÈdikaÑ
vÈ lokiyasammataÑ sabbÈkÈraparip|raÑ atthi, tathÈ lokuttaro dhammo,
lokattayabyÈpako yathÈbhuccaguÓÈdhigato ativiya parisuddho yaso,
r|pakÈyadassanabyÈvaÔajana nayanappasÈdajananasamatthÈ
sabbÈkÈraparip|rÈ sabba~gapacca~gasirÊ, yaÑ yaÑ etena icchitaÑ patthitaÑ
attahitaÑ parahitaÑ vÈ, tassa tassa tatheva abhinipphannattÈ
icchiticchitatthanipphattisaÒÒito kÈmo, sabbalokagarubhÈvappattihetubh|to
sammÈvÈyÈmasa~khÈto payatto ca atthi, tasmÈ imehi bhagehi yuttattÈpi
bhagÈ assa santÊti iminÈ atthena “BhagavÈ”ti vuccati.
YasmÈ pana kusalÈdÊhi bhedehi sabbadhamme,
khandhÈyatanadhÈtusacca-indriyapaÔiccasamuppÈdÈdÊhi vÈ kusalÈdidhamme,
pÊÄanasa~khatasantÈpavipariÓÈmaÔÔhena vÈ dukkhamariyasaccaÑ,
Èy|hananidÈnasaÑyoga palibodhaÔÔhena samudayaÑ,
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nissaraÓavivekÈsa~khata-amataÔÔhena nirodhaÑ,
niyyÈnahetudassanÈdhipateyyaÔÔhena maggaÑ vibhattavÈ, vibhajitvÈ
vivaritvÈ desitavÈti vuttaÑ hoti, tasmÈ vibhattavÈti vattabbe “BhagavÈ”ti
vuccati.
YasmÈ ca esa dibbabrahma-ariyavihÈre kÈyacitta-upadhiviveke
suÒÒatappaÓihitÈnimittavimokkhe aÒÒe ca lokiyalokuttare
uttarimanussadhamme bhaji sevi bahulamakÈsi, tasmÈ bhattavÈti vattabbe
BhagavÈti vuccati.
YasmÈ pana tÊsu bhavesu taÓhÈsa~khÈtaÑ gamanaÑ anena vantaÑ,
tasmÈ bhavesu vantagamanoti vattabbe bhavasaddato bhakÈraÑ
gamanasaddato gakÈraÑ vantasaddato vakÈraÒca dÊghaÑ katvÈ ÈdÈya
“BhagavÈ”ti vuccati, yathÈ loke “mehanassa khassa mÈlÈ”ti vattabbe
“MekhalÈ”ti vuccati.
So imaÑ lokanti so BhagavÈ imaÑ lokaÑ. IdÈni vattabbaÑ nidasseti.
Sadevakanti saha devehi sadevakaÑ. EvaÑ saha mÈrena samÈrakaÑ. Saha
brahmunÈ sabrahmakaÑ. Saha samaÓabrÈhmaÓehi sassamaÓabrÈhmaÓiÑ.
PajÈtattÈ pajÈ, taÑ pajaÑ. Saha devamanussehi sadevamanussaÑ. Tattha
sadevakavacanena paÒcakÈmÈvacaradevaggahaÓaÑ veditabbaÑ,
samÈrakavacanena chaÔÔhakÈmÈvacaradevaggahaÓaÑ, sabrahmakavacanena
brahmakÈyikÈdibrahmaggahaÓaÑ, sassamaÓabrÈhmaÓÊvacanena sÈsanassa
paccatthikapaccÈmittasamaÓabrÈhmaÓaggahaÓaÑ,
samitapÈpabÈhitapÈpasamaÓabrÈhmaÓaggahaÓaÒca, pajÈvacanena
sattalokaggahaÓaÑ, sadevamanussavacanena sammutidevaavasesamanussaggahaÓaÑ, evamettha tÊhi padehi okÈsaloko, dvÊhi
pajÈvasena sattaloko gahitoti veditabbo.
Aparo nayo sadevakaggahaÓena ar|pÈvacaradevaloko gahito,
samÈrakaggahaÓena chakÈmÈvacaradevaloko, sabrahmakaggahaÓena r|pÊ
brahmaloko, sassamaÓabrÈhmaÓÈdiggahaÓena catuparisavasena
sammutidevehi1 vÈ saha manussaloko, avasesasabbasattaloko vÈ.
______________________________________________________________
1. Sammatidevehi (SyÈ)
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Apicettha sadevakavacanena ukkaÔÔhaparicchedato sabbassÈpi lokassa
sacchikatabhÈvaÑ sÈdhento tassa Bhagavato kittisaddo abbhuggato. Tato
yesaÑ siyÈ “MÈro mahÈnubhÈvo chakÈmÈvacarissaro vasavattÊ, kiÑ sopi
etena sacchikato”ti, tesaÑ vimatiÑ vidhamanto samÈrakanti abbhuggato.
YesaÑ pana siyÈ “brahmÈ mahÈnubhÈvo eka~guliyÈ ekasmiÑ
cakkavÈÄasahasse ÈlokaÑ pharati, dvÊhi -pa- dasahi a~gulÊhi dasasu
cakkavÈÄasahassesu ÈlokaÑ pharati, anuttaraÒca jhÈnasamÈpattisukhaÑ
paÔisaÑvedeti, kiÑ sopi sacchikato”ti, tesaÑ vimatiÑ vidhamanto
sabrahmakanti abbhuggato. Tato yesaÑ siyÈ “puth| samaÓabrÈhmaÓÈ
sÈsanapaccatthikÈ, kiÑ tepi sacchikatÈ”ti, tesaÑ vimatiÑ vidhamanto
sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajanti abbhuggato. EvaÑ ukkaÔÔhukkaÔÔhÈnaÑ
sacchikatabhÈvaÑ pakÈsetvÈ atha sammutideve avasesamanusse ca upÈdÈya
ukkaÔÔhaparicchedavasena sesasattalokassa sacchikatabhÈvaÑ pakÈsento
sadevamanussanti abbhuggato. AyametthÈnusandhikkamo.
SayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedetÊti ettha pana sayanti sÈmaÑ,
aparaneyyo hutvÈ. AbhiÒÒÈti abhiÒÒÈya, adhikena ÒÈÓena ÒatvÈti attho.
SacchikatvÈti paccakkhaÑ katvÈ, etena anumÈnÈdipaÔikkhepo kato hoti.
PavedetÊti bodheti ÒÈpeti pakÈseti. So dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ -papariyosÈnakalyÈÓanti so BhagavÈ sattesu kÈruÒÒataÑ paÔicca hitvÈpi
anuttaraÑ vivekasukhaÑ dhammaÑ deseti, taÒca kho appaÑ vÈ bahuÑ vÈ
desento ÈdikalyÈÓÈdippakÈrameva deseti.
KathaÑ? EkagÈthÈpi hi samantabhadrakattÈ dhammassa paÔhamapÈdena
ÈdikalyÈÓÈ, dutiyatatiyapÈdehi majjhekalyÈÓÈ, pacchimapÈdena
pariyosÈnakalyÈÓÈ. EkÈnusandhikaÑ suttaÑ nidÈnena ÈdikalyÈÓaÑ,
nigamanena pariyosÈnakalyÈÓaÑ, sesena majjhekalyÈÓaÑ.
NÈnÈnusandhikaÑ suttaÑ paÔhamÈnusandhinÈ ÈdikalyÈÓaÑ, pacchimena
pariyosÈnakalyÈÓaÑ, sesehi majjhekalyÈÓaÑ. Sakalopi sÈsanadhammo
attano atthabh|tena sÊlena ÈdikalyÈÓo, samathavipassanÈmaggaphalehi
majjhekalyÈÓo, nibbÈnena pariyosÈnakalyÈÓo. SÊlasamÈdhÊhi vÈ ÈdikalyÈÓo,
vipassanÈmaggehi majjhekalyÈÓo, phalanibbÈnehi
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pariyosÈnakalyÈÓo. BuddhasubodhitÈya vÈ ÈdikalyÈÓo,
dhammasudhammatÈya majjhekalyÈÓo, saÑghasuppaÔipattiyÈ
pariyosÈnakalyÈÓo. TaÑ sutvÈ tathattÈya paÔipannena adhigantabbÈya
abhisambodhiyÈ vÈ ÈdikalyÈÓo, paccekabodhiyÈ majjhekalyÈÓo,
sÈvakabodhiyÈ pariyosÈnakalyÈÓo. SuyyamÈno cesa
nÊvaraÓavikkhambhanato savanenapi kalyÈÓameva ÈvahatÊti ÈdikalyÈÓo,
paÔipajjiyamÈno samathavipassanÈsukhÈvahanato paÔipattiyÈpi kalyÈÓameva
ÈvahatÊti majjhekalyÈÓo, tathÈ paÔipanno ca paÔipattiphale niÔÔhite
tÈdibhÈvÈvahanato paÔipattiphalenapi kalyÈÓameva ÈvahatÊti
pariyosÈnakalyÈÓo. NÈthappabhavattÈ ca pabhavasuddhiyÈ ÈdikalyÈÓo,
atthasuddhiyÈ majjhekalyÈÓo, kiccasuddhiyÈ pariyosÈnakalyÈÓo. TasmÈ eso
BhagavÈ appaÑ vÈ bahuÑ vÈ desento ÈdikalyÈÓadippakÈrameva desetÊti
veditabbo.
SÈtthaÑ sabyaÒjananti evamÈdÊsu pana yasmÈ imaÑ dhammaÑ desento
sÈsanabrahmacariyaÑ maggabrahmacariyaÒca pakÈseti, nÈnÈnayehi dÊpeti,
taÒca yathÈnur|paÑ atthasampattiyÈ sÈtthaÑ. ByaÒjanasampattiyÈ
sabyaÒjanaÑ. Sa~kÈsanapakÈsana vivaraÓa vibhajana uttÈnÊkaraÓa paÒÒatti
atthapada samÈyogato sÈtthaÑ,
akkharapadabyaÒjanÈkÈraniruttiniddesasampattiyÈ sabyaÒjanaÑ.
AtthagambhÊratÈpaÔivedhagambhÊratÈhi sÈtthaÑ,
dhammagambhÊratÈdesanÈgambhÊratÈhi sabyaÒjanaÑ.
AtthapaÔibhÈnapaÔisambhidÈvisayato sÈtthaÑ,
dhammaniruttipaÔisambhidÈvisayato sabyaÒjanaÑ. PaÓÉitavedanÊyato
parikkhakajanappasÈdakanti1 sÈtthaÑ, saddheyyato lokiyajanappasÈdakanti
sabyaÒjanaÑ. GambhÊrÈdhippÈyato sÈtthaÑ, uttÈnapadato sabyaÒjanaÑ.
Upanetabbassa abhÈvato sakalaparipuÓÓabhÈvena kevalaparipuÓÓaÑ,
apanetabbassa abhÈvato niddosabhÈvena parisuddhaÑ,
sikkhattayapariggahitattÈ brahmabh|tehi seÔÔhehi caritabbato tesaÒca
cariyabhÈvato brahmacariyaÑ. TasmÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ -pabrahmacariyaÑ pakÈsetÊti vuccati.
Apica yasmÈ sanidÈnaÑ sa-uppattikaÒca desento ÈdikalyÈÓaÑ deseti,
veneyyÈnaÑ anur|pato atthassa aviparÊtatÈya ca hetudÈharaÓayuttato ca
majjhekalyÈÓaÑ, sot|naÑ saddhÈpaÔilÈbhena
______________________________________________________________
1. SarikkhakajanappasÈdakanti (Ka)
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nigamanena ca pariyosÈnakalyÈÓaÑ deseti. EvaÑ desento ca
brahmacariyaÑ pakÈseti. TaÒca paÔipattiyÈ adhigamabyattito sÈtthaÑ,
pariyattiyÈ Ègamabyattito sabyaÒjanaÑ, sÊlÈdipaÒcadhammakkhandhayuttato
kevalaparipuÓÓaÑ, nirupakkilesato nittharaÓatthÈya pavattito
lokÈmisanirapekkhato ca parisuddhaÑ, seÔÔhaÔÔhena brahmabh|tÈnaÑ
BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ cariyato brahmacariyanti vuccati.
TasmÈpi so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ -pa- brahmacariyaÑ pakÈsetÊti
vuccati.
SÈdhu kho panÈti sundaraÑ kho pana, atthÈvahaÑ sukhÈvahanti vuttaÑ
hoti. TathÈr|pÈnaÑ Arahatanti yathÈr|po so bhavaÑ Gotamo, evar|pÈnaÑ
yathÈbhuccaguÓÈdhigamena loke arahantoti laddhasaddÈnaÑ ArahataÑ.
DassanaÑ hotÊti pasÈdasommÈni akkhÊni ummÊlitvÈ dassanamattampi sÈdhu
hotÊti evaÑ ajjhÈsayaÑ katvÈ atha kho VeraÒjo brÈhmaÓo yena BhagavÈ
tenupasa~kamÊti.
2. YenÈti bhummatthe karaÓavacanaÑ. TasmÈ yattha BhagavÈ, tattha
upasa~kamÊti evamettha attho daÔÔhabbo. Yena vÈ kÈraÓena BhagavÈ
devamanussehi upasa~kamitabbo, tena kÈraÓena upasa~kamÊti evamettha
attho daÔÔhabbo. Kena ca kÈraÓena BhagavÈ upasa~kamitabbo?
NÈnappakÈraguÓavisesÈdhigamÈdhippÈyena, sÈduphal|pabhogÈdhippÈyena
dijagaÓehi niccaphalitamahÈrukkho viya. Upasa~kamÊti ca gatoti vuttaÑ
hoti. Upasa~kamitvÈti upasa~kamanapariyosÈnadÊpanaÑ. Atha vÈ evaÑ
gato tato ÈsannataraÑ ÔhÈnaÑ Bhagavato samÊpasa~khÈtaÑ gantvÈtipi
vuttaÑ hoti.
BhagavatÈ saddhiÑ sammodÊti yathÈ khamanÊyÈdÊni pucchanto
BhagavÈ tena, evaÑ sopi BhagavatÈ saddhiÑ samappavattamodo ahosi.
SÊtodakaÑ viya uÓhodakena sammoditaÑ ekÊbhÈvaÑ agamÈsi. YÈya ca
“kacci bho Gotama khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci bhoto Gotamassa
ca sÈvakÈnaÒca appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ
phÈsuvihÈro”ti-ÈdikÈya kathÈya sammodi, taÑ pÊtipÈmojjasa~khÈtaÑ
sammodaÑ jananato sammodituÑ yuttabhÈvato ca sammodanÊyaÑ,
atthabyaÒjanamadhuratÈya sucirampi kÈlaÑ sÈretuÑ nirantaraÑ pavattetuÑ
arahar|pato saritabbabhÈvato ca sÈraÓÊyaÑ, suyyamÈnasukhato vÈ
sammodanÊyaÑ,
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anussariyamÈnasukhato sÈraÓÊyaÑ, tathÈ byaÒjanaparisuddhatÈya
sammodanÊyaÑ, atthaparisuddhatÈya sÈraÓÊyanti evaÑ anekehi pariyÈyehi
sammodanÊyaÑ sÈraÓÊyaÑ kathaÑ vÊtisÈretvÈ pariyosÈpetvÈ niÔÔhÈpetvÈ
yenatthena Ègato, taÑ pucchitukÈmo ekamantaÑ nisÊdi.
Ekamantanti bhÈvanapuÑsakaniddeso “visamaÑ candimas|riyÈ
parivattantÊ”ti1ÈdÊsu viya. TasmÈ yathÈ nisinno ekamantaÑ nisinno hoti,
tathÈ nisÊdÊti evamettha attho daÔÔhabbo. Bhummatthe vÈ etaÑ
upayogavacanaÑ. NisÊdÊti upÈvisi. PaÓÉitÈ hi purisÈ garuÔÔhÈniyaÑ
upasa~kamitvÈ ÈsanakusalatÈya ekamantaÑ nisÊdanti, ayaÒca tesaÑ
aÒÒataro, tasmÈ ekamantaÑ nisÊdi.
KathaÑ nisinno pana ekamantaÑ nisinno hotÊti? Cha nisajjadose
vajjetvÈ. SeyyathidaÑ? Atid|raÑ accÈsannaÑ uparivÈtaÑ unnatappadesaÑ
atisammukhaÑ atipacchÈti. Atid|re nisinno hi sace kathetukÈmo hoti,
uccÈsaddena kathetabbaÑ hoti. AccÈsanne nisinno sa~ghaÔÔanaÑ karoti.
UparivÈte nisinno sarÊragandhena bÈdhati. Unnatappadese nisinno agÈravaÑ
pakÈseti. AtisammukhÈ nisinno sace daÔÔhukÈmo hoti, cakkhunÈ cakkhuÑ
Èhacca daÔÔhabbaÑ hoti. AtipacchÈ nisinno sace daÔÔhukÈmo hoti, gÊvaÑ
pasÈretvÈ daÔÔhabbaÑ hoti. TasmÈ ayampi ete cha nisajjadose vajjetvÈ
nisÊdi. Tena vuttaÑ “ekamantaÑ nisÊdÊ”ti.
EkamantaÑ nisinno kho VeraÒjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavocÈti
etanti idÈni vattabbamatthaÑ dasseti. DakÈro padasandhikaro, avocÈti
abhÈsi. SutaÑ metanti sutaÑ me etaÑ, etaÑ mayÈ sutanti idÈni
vattabbamatthaÑ dasseti. Bho GotamÈti BhagavantaÑ gottena Èlapati.
IdÈni yaÑ tena sutaÑ, taÑ dassento “na samaÓo Gotamo”ti
evamÈdimÈha. TatrÈyaÑ anuttÈnapadavaÓÓanÈ–brÈhmaÓeti jÈtibrÈhmaÓe.
JiÓÓeti jajjarÊbh|te, jarÈya khaÓÉiccÈdibhÈvaÑ ÈpÈdite. VuÉÉheti
a~gapacca~gÈnaÑ vuÉÉhimariyÈdappatte. Mahallaketi jÈtimahallakatÈya
samannÈgate, cirakÈlappasuteti vuttaÑ hoti. Addhagateti addhÈnaÑ
______________________________________________________________
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gate, dve tayo rÈjaparivaÔÔe atÊteti adhippÈyo. Vayo-anuppatteti
pacchimavayaÑ sampatte, pacchimavayo nÈma vassasatassa pacchimo
tatiyabhÈgo.
Apica jiÓÓeti porÈÓe, cirakÈlappavattakulanvayeti vuttaÑ hoti. VuÉÉheti
sÊlÈcÈrÈdiguÓavuÉÉhiyutte. Mahallaketi vibhavamahattatÈya samannÈgate
mahaddhane mahÈbhoge. Addhagateti maggappaÔipanne, brÈhmaÓÈnaÑ
vatacariyÈdimariyÈdaÑ avÊtikkamma caramÈne. Vayo-anuppatteti
jÈtivuÉÉhabhÈvaÑ antimavayaÑ anuppatteti evamettha yojanÈ veditabbÈ.
IdÈni abhivÈdetÊti evamÈdÊni na samaÓo Gotamoti ettha vuttanakÈrena
yojetvÈ evamatthato veditabbÈni–na vandati vÈ nÈsanÈ vuÔÔhahati vÈ nÈpi
idha bhonto nisÊdant|ti evaÑ Èsanena vÈ upanimantetÊti. Ettha hi vÈsaddo
vibhÈvane nÈma atthe “r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈ”ti-ÈdÊsu viya. EvaÑ
vatvÈ atha attano abhivÈdanÈdÊni akarontaÑ BhagavantaÑ disvÈ Èha
“tayidaÑ bho Gotama tathevÈ”ti. YaÑ taÑ mayÈ sutaÑ, taÑ tatheva, taÑ
savanaÒca me dassanaÒca saÑsandati sameti, atthato ekÊbhÈvaÑ gacchati.
Na hi bhavaÑ Gotamo -pa- Èsanena vÈ nimantetÊti. EvaÑ attanÈ sutaÑ
diÔÔhena nigametvÈ nindanto Èha “tayidaÑ bho Gotama na
sampannamevÈ”ti. TaÑ abhivÈdanÈdÊnaÑ akaraÓaÑ na yuttameva.
Athassa BhagavÈ attukkaÑsanaparavambhanadosaÑ anupagamma
karuÓÈsÊtalahadayena taÑ aÒÒÈÓaÑ vidhamitvÈ yuttabhÈvaÑ dassetukÈmo
Èha “nÈhaÑ taÑ brÈhmaÓa -pa- muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti. TatrÈyaÑ
sa~khepattho–ahaÑ brÈhmaÓa appaÔihatena sabbaÒÒutaÒÒÈÓacakkhunÈ
olokentopi taÑ puggalaÑ etasmiÑ sadevakÈdibhede loke na passÈmi,
yamahaÑ abhivÈdeyyaÑ vÈ paccuÔÔheyyaÑ vÈ Èsanena vÈ nimanteyyaÑ.
AnacchariyaÑ vÈ1 etaÑ, yvÈhaÑ ajja sabbaÒÒutaÑ patto evar|paÑ
nipaccakÈrÈrahaÑ puggalaÑ na passÈmi. Apica kho yadÈpÈhaÑ
sampatijÈtova uttarÈbhimukho sattapadavÊtihÈrena gantvÈ sakalaÑ
dasasahassilokadhÈtuÑ olokesiÑ, tadÈpi etasmiÑ sadevakÈdibhede loke taÑ
puggalaÑ na passÈmi,
______________________________________________________________
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yamahaÑ abhivÈdeyyaÑ vÈ paccuÔÔheyyaÑ vÈ Èsanena vÈ nimanteyyaÑ.
Atha kho maÑ soÄasakappasahassÈyuko khÊÓÈsavamahÈbrahmÈpi aÒjaliÑ
paggahetvÈ “tvaÑ loke mahÈpuriso, tvaÑ sadevakassa lokassa aggo ca
jeÔÔho ca seÔÔho ca, natthi tayÈ uttaritaro”ti saÒjÈtasomanasso patimÈnesi,
tadÈpi cÈhaÑ attanÈ uttaritaraÑ apassanto ÈsabhiÑ vÈcaÑ nicchÈresiÑ
“aggohamasmi lokassa, jeÔÔhohamasmi lokassa, seÔÔhohamasmi lokassÈ”ti.
EvaÑ sampatijÈtassapi mayhaÑ abhivÈdanÈdiraho puggalo natthi, svÈhaÑ
idÈni sabbaÒÒutaÑ patto kaÑ abhivÈdeyyaÑ vÈ -pa- Èsanena vÈ
nimanteyyaÑ, tasmÈ tvaÑ brÈhmaÓa mÈ TathÈgatÈ1 evar|paÑ
nipaccakÈraÑ patthayittha. YaÑ hi brÈhmaÓa TathÈgato abhivÈdeyya vÈ
-pa- Èsanena vÈ nimanteyya, muddhÈpi tassa puggalassa rattipariyosÈne
paripÈkasithilabandhanaÑ vaÓÔÈ pavutta2 tÈlaphalamiva gÊvato pacchijjitvÈ
sahasÈva bh|miyaÑ vipateyyÈti.
3. EvaÑ vuttepi brÈhmaÓo duppaÒÒatÈya TathÈgatassa loke
jeÔÔhabhÈvaÑ asallakkhento kevalaÑ taÑ vacanaÑ asahamÈno Èha
“arasar|po bhavaÑ Gotamo”ti. AyaÑ kirassa adhippÈyo–yaÑ loke
abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikammasÈmÊcikammaÑ “sÈmaggiraso”ti
vuccati, taÑ bhoto Gotamassa natthi, tasmÈ arasar|po bhavaÑ Gotamo,
arasajÈtiko arasasabhÈvoti. Athassa BhagavÈ cittamudubhÈvajananatthaÑ
ujuvipaccanÊkabhÈvaÑ pariharanto aÒÒathÈ tassa vacanassatthaÑ attani
sandassento “atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo”ti-ÈdimÈha.
Tattha pariyÈyoti kÈraÓaÑ. AyaÒhi pariyÈyasaddo desanÈvÈrakÈraÓesu
vattati. “MadhupiÓÉikapariyÈyotveva naÑ dhÈrehÊ”ti-ÈdÊsu3 hi esa
desanÈyaÑ vattati. “Kassa nu kho Œnanda ajja pariyÈyo bhikkhuniyo
ovaditun”ti-ÈdÊsu4 vÈre. “SÈdhu bhante BhagavÈ aÒÒaÑ pariyÈyaÑ
Ècikkhatu, yathÈyaÑ bhikkhusaÑgho aÒÒÈya saÓÔhaheyyÈ”ti-ÈdÊsu5 kÈraÓe.
SvÈyamidha kÈraÓe vattati. TasmÈ ettha evamattho daÔÔhabbo–atthi kho
brahmaÓa etaÑ kÈraÓaÑ, yena kÈraÓena maÑ
______________________________________________________________
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4. Ma 3. 315 piÔÔhe.
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“arasar|po bhavaÑ Gotamo”ti vadamÈno puggalo sammÈ vadeyya,
avitathavÈdÊti sa~khyaÑ gaccheyya. Katamo pana soti? Ye te brÈhmaÓa
r|parasÈ -pa- phoÔÔhabbarasÈ. Te TathÈgatassa pahÊnÈti. KiÑ vuttaÑ hoti, ye
te jÈtivasena vÈ upapattivasena vÈ seÔÔhasammatÈnampi puthujjanÈnaÑ
r|pÈrammaÓÈdÊni assÈdentÈnaÑ abhinandantÈnaÑ rajjantÈnaÑ uppajjanti
kÈmasukhassÈdasa~khÈtÈ r|parasasaddagandharasaphoÔÔhabbarasÈ, ye imaÑ
lokaÑ gÊvÈya bandhitvÈ viya ÈviÒchanti, vatthÈrammaÓÈdisÈmaggiyaÒca
uppannattÈ sÈmaggirasÈti vuccanti, te sabbepi TathÈgatassa pahÊnÈti.
MayhaÑ pahÊnÈti vattabbepi mamÈkÈrena attÈnaÑ anukkhipanto dhammaÑ
deseti, desanÈvilÈso vÈ esa Bhagavato.
Tattha pahÊnÈti cittasantÈnato vigatÈ jahitÈ vÈ. EtasmiÑ panatthe karaÓe
sÈmivacanaÑ daÔÔhabbaÑ. Ariyamaggasatthena ucchinnaÑ taÓhÈvijjÈmayaÑ
m|lametesanti ucchinnam|lÈ. TÈlavatthu viya nesaÑ vatthu katanti
tÈlÈvatthukatÈ. YathÈ hi tÈlarukkhaÑ sam|laÑ uddharitvÈ tassa vatthumatte
tasmiÑ padese kate na puna tassa tÈlassa uppatti paÒÒÈyati, evaÑ
ariyamaggasatthena sam|le r|pÈdirase uddharitvÈ tesaÑ pubbe
uppannapubbabhÈvena vatthumatte cittasantÈne kate sabbepi te
tÈlÈvatthukatÈti vuccanti. Avir|ÄhidhammattÈ vÈ matthakacchinnatÈlo viya
katÈti tÈlÈvatthukatÈ. YasmÈ pana evaÑ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑ katÈ
honti, yathÈ nesaÑ pacchÈbhÈvo na hoti, tathÈ katÈ honti. TasmÈ Èha
“anabhÈvaÑkatÈ”ti. AyaÑ hettha padacchedo, anu-abhÈvaÑ katÈ
anabhÈvaÑkatÈti. AnabhÈvaÑ gatÈtipi pÈÔho. Tassa anu-abhÈvaÑ gatÈti
attho. Tattha padacchedo anu-abhÈvaÑ gatÈ anabhÈvaÑ gatÈti, yathÈ anuacchariyÈ anacchariyÈti. ŒyatiÑ anuppÈdadhammÈti anÈgate
anuppajjanakasabhÈvÈ. Ye hi abhÈvaÑ gatÈ te puna kathaÑ uppajjissanti.
TenÈha “anabhÈvaÑ gatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ”ti.
AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyoti idaÑ kho brÈhmaÓa kÈraÓaÑ, yena
maÑ sammÈ vadamÈno vadeyya arasar|po samaÓo Gotamoti. No ca kho
yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti yaÒca kho tvaÑ sandhÈya vadesi, so pariyÈyo
na hoti. KasmÈ pana BhagavÈ evamÈha, nanu evaÑ
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vutte yo brÈhmaÓena vutto sÈmaggiraso, tassa attani vijjamÈnatÈ anuÒÒÈtÈ
hotÊti. Vuccate, na hoti. Yo hi taÑ sÈmaggirasaÑ kÈtuÑ bhabbo hutvÈ na
karoti, so tadabhÈvena arasar|poti vattabbo bhaveyya. BhagavÈ pana
abhabbova etaÑ kÈtuÑ, tenassa karaÓe abhabbataÑ pakÈsento Èha “no ca
kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊ”ti. YaÑ pariyÈyaÑ sandhÈya tvaÑ maÑ
“arasar|po”ti vadesi, so amhesu neva vattabboti.
4. EvaÑ brÈhmaÓo attanÈ adhippetaÑ arasar|pataÑ ÈropetuÑ
asakkonto athÈparaÑ “nibbhogo bhavaÑ Gotamo”ti-ÈdimÈha.
SabbapariyÈyesu cettha vuttanayeneva yojanakkamaÑ viditvÈ sandhÈya
bhÈsitamattaÑ1evaÑ veditabbaÑ–brÈhmaÓo tameva vayovuÉÉhÈnaÑ
abhivÈdanakammÈdiÑ loke sÈmaggiparibhogoti maÒÒamÈno tadabhÈvena
BhagavantaÑ nibbhogoti Èha. BhagavÈ pana yvÈyaÑ r|pÈdÊsu sattÈnaÑ
chandarÈgaparibhogo. TadabhÈvaÑ attani sampassamÈno aparampi
pariyÈyaÑ anujÈnÈti.
5. Puna brÈhmaÓo yaÑ loke vayovuÉÉhÈnaÑ
abhivÈdanÈdikulasamudÈcÈrakammaÑ lokiyÈ karonti, tassa akiriyaÑ
sampassamÈno BhagavantaÑ “AkiriyavÈdo”ti Èha. BhagavÈ pana yasmÈ
kÈyaduccaritÈdÊnaÑ akiriyaÑ vadati, tasmÈ taÑ akiriyavÈdaÑ attani
sampassamÈno aparampi pariyÈyaÑ anujÈnÈti. Tattha ca kÈyaduccaritanti
pÈÓÈtipÈta-adinnÈdÈnamicchÈcÈracetanÈ veditabbÈ. VacÊduccaritanti
musÈvÈdapisuÓavÈcÈpharusavÈcÈsamphappalÈpacetanÈ veditabbÈ.
Manoduccaritanti abhijjhÈbyÈpÈdamicchÈdiÔÔhiyo veditabbÈ. ®hapetvÈ te
dhamme avasesÈ akusalÈ dhammÈ “anekavihitÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ”ti
veditabbÈ.
6. Puna brÈhmaÓo tameva abhivÈdanÈdikammaÑ Bhagavati apassanto
imaÑ Ègamma ayaÑ lokatanti lokapaveÓÊ ucchijjatÊti maÒÒamÈno
BhagavantaÑ “UcchedavÈdo”ti Èha. BhagavÈ pana yasmÈ aÔÔhasu
lobhasahagatacittesu paÒcakÈmaguÓikarÈgassa dvÊsu akusalacittesu
uppajjamÈnakadosassa ca anÈgÈmimaggena ucchedaÑ vadati.
SabbÈkusalasambhavassa pana niravasesassa mohassa arahattamaggena
ucchedaÑ vadati. ®hapetvÈ te tayo avasesÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ yathÈnur|paÑ cat|hi
______________________________________________________________
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maggehi ucchedaÑ vadati, tasmÈ taÑ ucchedavÈdaÑ attani sampassamÈno
aparampi pariyÈyaÑ anujÈnÈti.
7. Puna brÈhmaÓo “jigucchati maÒÒe samaÓo Gotamo idaÑ
vayovuÉÉhÈnaÑ abhivÈdanÈdikulasamudÈcÈrakammaÑ, tena taÑ na
karotÊ”ti maÒÒamÈno BhagavantaÑ “jegucchÊ”ti Èha. BhagavÈ pana yasmÈ
jigucchati kÈyaduccaritÈdÊhi. KiÑ vuttaÑ hoti, yaÒca tividhaÑ
kÈyaduccaritaÑ, yaÒca catubbidhaÑ vacÊduccaritaÑ, yaÒca tividhaÑ
manoduccaritaÑ, yÈ ca ÔhapetvÈ tÈni duccaritÈni avasesÈnaÑ lÈmakaÔÔhena
pÈpakÈnaÑ akosallasambh|taÔÔhena akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpatti
samÈpajjanÈ sama~gibhÈvo, taÑ sabbampi g|thaÑ viya maÓÉanakajÈtiyo
puriso jigucchati hirÊyati. TasmÈ taÑ jegucchitaÑ attani sampassamÈno
aparampi pariyÈyaÑ anujÈnÈti. Tattha kÈyaduccaritenÈti upayogatthe
karaÓavacanaÑ daÔÔhabbaÑ.
8. Puna brÈhmaÓo tameva abhivÈdanÈdikammaÑ Bhagavati apassanto
“ayaÑ imaÑ lokajeÔÔhakakammaÑ vineti vinÈseti. Atha vÈ yasmÈ etaÑ
sÈmÊcikammaÑ na karoti, tasmÈ ayaÑ vinetabbo niggaÓhitabbo”ti
maÒÒamÈno BhagavantaÑ “venayiko”ti Èha. TatrÈyaÑ padattho, vinayatÊti
vinayo, vinÈsetÊti vuttaÑ hoti. Vinayo eva venayiko. VinayaÑ vÈ arahatÊti
venayiko, niggahaÑ arahatÊti vuttaÑ hoti. BhagavÈ pana yasmÈ rÈgÈdÊnaÑ
vinayÈya v|pasamÈya dhammaÑ deseti, tasmÈ venayiko hoti. Ayameva
cettha padattho. VinayÈya dhammaÑ desetÊti venayiko, vicitrÈ hi
taddhitavutti. SvÈyaÑ taÑ venayikabhÈvaÑ attani sampassamÈno aparampi
pariyÈyaÑ anujÈnÈti.
9. Puna brÈhmaÓo yasmÈ abhivÈdanÈdÊni sÈmÊcikammÈni karontÈ
vayovuÉÉhe tosenti hÈsenti, akarontÈ pana tÈpenti vihesenti domanassaÑ
nesaÑ uppÈdenti. BhagavÈ ca tÈni na karoti, tasmÈ “ayaÑ vayovuÉÉhe
tapatÊ”ti maÒÒamÈno sappurisÈcÈravirahitattÈ vÈ “kapaÓapuriso ayan”ti
maÒÒamÈno BhagavantaÑ “tapassÊ”ti Èha. TatrÈyaÑ padattho, tapatÊti tapo,
roseti vihesetÊti vuttaÑ hoti, sÈmÊcikammÈkaraÓassetaÑ nÈmaÑ. Tapo assa
atthÊti tapassÊ. Dutiye atthavikappe byaÒjanÈni avicÈretvÈ loke kapaÓapuriso
tapassÊti vuccati. BhagavÈ pana ye akusalÈ dhammÈ lokaÑ tapanato
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tapanÊyÈti vuccanti, tesaÑ pahÊnattÈ yasmÈ tapassÊti sa~khyaÑ gato, tasmÈ
taÑ tapassitaÑ attani sampassamÈno aparampi pariyÈyaÑ anujÈnÈti.
TatrÈyaÑ padattho, tapantÊti tapÈ, akusaladhammÈnametaÑ adhivacanaÑ.
Vuttampi hetaÑ “idha tappati pecca tappatÊ”ti. TathÈ1 te tape assi nirassi
pahÈsi viddhaÑsesÊti tapassÊ.
10. Puna brÈhmaÓo taÑ abhivÈdanÈdikammaÑ
devalokagabbhasampattiyÈ devalokapaÔisandhipaÔilÈbhÈya saÑvattatÊti
maÒÒamÈno Bhagavati cassa abhÈvaÑ disvÈ BhagavantaÑ “apagabbho”ti
Èha. Kodhavasena vÈ Bhagavato mÈtukucchismiÑ paÔisandhiggahaÓe dosaÑ
dassentopi evamÈha. TatrÈyaÑ padattho–gabbhato apagatoti apagabbho,
abhabbo devalok|papattiÑ pÈpuÓitunti adhippÈyo. HÊno vÈ gabbho assÈti
apagabbho, devalokagabbhaparibÈhirattÈ ÈyatiÑ hÊnagabbhapaÔilÈbhabhÈgÊti.
HÊno vÈssa mÈtukucchimhi gabbhavÈso ahosÊti adhippÈyo. Bhagavato pana
yasmÈ ÈyatiÑ gabbhaseyyÈ apagatÈ, tasmÈ so taÑ apagabbhataÑ attani
sampassamÈno aparampi pariyÈyaÑ anujÈnÈti. Tatra ca yassa kho brÈhmaÓa
ÈyatiÑ gabbhaseyyÈ punabbhavÈbhinibbatti pahÊnÈti etesaÑ padÈnaÑ
evamattho daÔÔhabbo–brÈhmaÓa yassa puggalassa anÈgate gabbhaseyyÈ
punabbhave ca abhinibbatti anuttarena maggena vihatakÈraÓattÈ pahÊnÈti.
GabbhaseyyaggahaÓena cettha jalÈbujayoni gahitÈ,
punabbhavÈbhinibbattiggahaÓena itarÈ tissopi.
Apica gabbhassa seyyÈ gabbhaseyyÈ. Punabbhavo eva abhinibbatti
punabbhavÈbhinibbattÊti evamettha attho daÔÔhabbo. YathÈ ca viÒÒÈÓaÔÔhitÊti
vuttepi na viÒÒÈÓato aÒÒÈ Ôhiti atthi, evamidhÈpi na gabbhato aÒÒÈ seyyÈti
veditabbÈ. Abhinibbatti ca nÈma yasmÈ punabbhavabh|tÈpi
apunabbhavabh|tÈpi atthi, idha ca punabbhavabh|tÈ adhippetÈ, tasmÈ
vuttaÑ “punabbhavo eva abhinibbatti punabbhavÈbhinibbattÊ”ti.
11. EvaÑ ÈgatakÈlato paÔÔhÈya arasar|patÈdÊhi aÔÔhahi akkosavatth|hi
akkosantampi brÈhmaÓaÑ BhagavÈ Dhammissaro DhammarÈjÈ
______________________________________________________________
1. TathÈyaÑ (SÊ)
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DhammassÈmÊ TathÈgato anukampÈya sÊtaleneva cakkhunÈ olokento yaÑ
dhammadhÈtuÑ paÔivijjhitvÈ desanÈvilÈsappatto hoti, tassÈ dhammadhÈtuyÈ
suppaÔividdhattÈ vigatavalÈhake antalikkhe samabbhuggato puÓÓacando viya
saradakÈle s|riyo viya ca brÈhmaÓassa hadayandhakÈraÑ vidhamanto
tÈniyeva akkosavatth|ni tena tena pariyÈyena aÒÒathÈ dassetvÈ punapi
attano karuÓÈvipphÈraÑ aÔÔhahi lokadhammehi akampiyabhÈvena
paÔiladdhaÑtÈdiguÓalakkhaÓaÑ pathavÊsamacittataÑ akuppadhammataÒca
pakÈsento “ayaÑ brÈhmaÓo kevalaÑ palitasirakhaÓÉadantavalittacatÈdÊhi
attano vuÉÉhabhÈvaÑ saÒjÈnÈti, no ca kho jÈnÈti attÈnaÑ jÈtiyÈ anugataÑ
jarÈya anusaÔaÑ byÈdhinÈ abhibh|taÑ maraÓena abbhÈhataÑ
vaÔÔakhÈÓubh|taÑ ajja maritvÈ puna sveva
uttÈnasayanadÈrakabhÈvagamanÊyaÑ. Mahantena kho pana ussÈhena mama
santikaÑ Ègato, tadassa ÈgamanaÑ sÈtthakaÑ hot|”ti cintetvÈ imasmiÑ loke
attano appaÔisamaÑ purejÈtabhÈvaÑ dassento seyyathÈpi brÈhmaÓÈti-ÈdinÈ
nayena brÈhmaÓassa dhammadesanaÑ vaÉÉhesi.
Tattha seyyathÈti opammatthe nipÈto, pÊti sambhÈvanatthe. UbhayenÈpi
yathÈ nÈma brÈhmaÓÈti dasseti. KukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa
vÈti ettha pana kiÒcÈpi kukkuÔiyÈ vuttappakÈrato |nÈdhikÈnipi aÓÉÈni honti,
atha kho vacanasiliÔÔhatÈya evaÑ vuttanti veditabbaÑ. EvaÒhi loke
siliÔÔhavacanaÑ hoti. TÈnass|ti tÈni assu, bhaveyyunti vuttaÑ hoti.
KukkuÔiyÈ sammÈ adhisayitÈnÊti tÈya janettiyÈ kukkuÔiyÈ pakkhe pasÈretvÈ
tesaÑ upari sayantiyÈ sammÈ adhisayitÈni. SammÈ pariseditÈnÊti kÈlena
kÈlaÑ utuÑ gaÓhÈpentiyÈ suÔÔhu samantato seditÈni, usmÊkatÈnÊti vuttaÑ
hoti. SammÈ paribhÈvitÈnÊti kÈlena kÈlaÑ suÔÔhu samantato bhÈvitÈni,
kukkuÔagandhaÑ gÈhÈpitÈnÊti vuttaÑ hoti.
IdÈni yasmÈ tÈya kukkuÔiyÈ evaÑ tÊhi pakÈrehi tÈni aÓÉÈni
paripÈliyamÈnÈni na p|tÊni honti. Yopi nesaÑ allasineho, so pariyÈdÈnaÑ
gacchati. KapÈlaÑ tanukaÑ hoti, pÈdanakhasikhÈ ca mukhatuÓÉakaÒca
kharaÑ hoti, kukkuÔapotakÈ paripÈkaÑ gacchanti, kapÈlassa tanukattÈ
bahiddhÈ Èloko anto paÒÒÈyati. Atha te kukkuÔapotakÈ
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“ciraÑ vata mayaÑ sa~kuÔitahatthapÈdÈ sambÈdhe sayimha, ayaÒca bahi
Èloko dissati, ettha dÈni no sukhavihÈro bhavissatÊ”ti nikkhamitukÈmÈ hutvÈ
kapÈlaÑ pÈdena paharanti, gÊvaÑ pasÈrenti. Tato taÑ kapÈlaÑ dvedhÈ
bhijjati, kukkuÔapotakÈ pakkhe vidhunantÈ ta~khaÓÈnur|paÑ viravantÈ
nikkhamanti. EvaÑ nikkhamantÈnaÒca nesaÑ yo paÔhamataraÑ nikkhamati,
so jeÔÔhoti vuccati. TasmÈ BhagavÈ tÈya upamÈya attano jeÔÔhakabhÈvaÑ
sÈdhetukÈmo brÈhmaÓaÑ pucchi “yo nu kho tesaÑ kukkuÔacchÈpakÈnaÑ
-pa- kinti svassa vacanÊyo”ti. Tattha kukkuÔacchÈpakÈnanti
kukkuÔapotakÈnaÑ. Kinti svassa vacanÊyoti so kinti vacanÊyo assa, kinti
vattabbo bhaveyya jeÔÔho vÈ kaniÔÔho vÈti. SesaÑ uttÈnatthameva.
Tato brÈhmaÓo Èha “jeÔÔhotissa bho Gotama vacanÊyo”ti. Bho Gotama
so “jeÔÔho” iti assa vacanÊyo. KasmÈti ce. So hi nesaÑ jeÔÔho, yasmÈ so
nesaÑ vuÉÉhataroti attho. Athassa BhagavÈ opammaÑ sampaÔipÈdento Èha
“evameva kho ahaÑ brÈhmaÓÈ”ti-Èdi. YathÈ so kukkuÔacchÈpako jeÔÔhoti
sa~khyaÑ gacchati, evamahampi avijjÈgatÈya pajÈya. AvijjÈgatÈyÈti avijjÈ
vuccati aÒÒÈÓaÑ, tattha gatÈya. PajÈyÈti sattÈdhivacanametaÑ, tasmÈ ettha
avijjaÓÉakosassa anto paviÔÔhesu sattes|ti evamattho daÔÔhabbo.
AÓÉabh|tÈyÈti aÓÉe bh|tÈya jÈtÈya saÒjÈtÈya. YathÈ hi aÓÉe nibbattÈ ekacce
sattÈ aÓÉabh|tÈti vuccati, evamayaÑ sabbÈpi pajÈ avijjaÓÉakose nibbattattÈ
aÓÉabh|tÈti vuccati. PariyonaddhÈyÈti tena avijjaÓÉakosena samantato
onaddhÈya baddhÈya veÔhitÈya. AvijjaÓÉakosaÑ padÈletvÈti taÑ
avijjÈmayaÑ aÓÉakosaÑ bhinditvÈ. Ekova loketi sakalepi lokasannivÈse
ahameva eko adutiyo. AnuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti
anuttaranti uttaravirahitaÑ sabbaseÔÔhaÑ. SammÈsambodhinti sammÈ
sÈmaÒca bodhiÑ. Atha vÈ pasatthaÑ sundaraÒca bodhiÑ. BodhÊti rukkhopi,
maggopi, sabbaÒÒutaÒÒÈÓampi, nibbÈnampi vuccati. “Bodhirukkham|le
paÔhamÈbhisambuddho”ti1 ca “antarÈ ca GayaÑ antarÈ ca bodhin”ti2 ca
ÈgataÔÔhÈnesu hi rukkho bodhÊti vuccati.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 1; Khu 1. 77 piÔÔhÈdÊsu.

2. Vi 3. 11; Ma 1. 227 piÔÔhÈdÊsu.
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“bodhi vuccati cat|su maggesu ÒÈÓan”ti1 ÈgataÔÔhÈne maggo. “Pappoti
bodhiÑ varabh|rimedhaso”ti2 ÈgataÔÔhÈne sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ. “PatvÈna
bodhiÑ amataÑ asa~khatan”ti ÈgataÔÔhÈne nibbÈnaÑ. Idha pana Bhagavato
arahattamaggaÒÈÓaÑ adhippetaÑ. SabbaÒÒutaÒÒÈÓantipi vadanti. AÒÒesaÑ
arahattamaggo anuttarÈ bodhi hoti na hotÊti? Na hoti. KasmÈ,
asabbaguÓadÈyakattÈ. TesaÒhi kassaci arahattamaggo arahattaphalameva
deti. Kassaci tisso vijjÈ. Kassaci cha abhiÒÒÈ. Kassaci catasso paÔisambhidÈ.
Kassaci sÈvakaparamiÒÈÓaÑ. PaccekabuddhÈnampi paccekabodhiÒÈÓameva
deti. BuddhÈnaÑ pana sabbaguÓasampattiÑ deti, abhiseko viya raÒÒo
sabbalokissariyabhÈvaÑ. TasmÈ aÒÒassa kassacipi anuttarÈ bodhi na hotÊti.
Abhisambuddhoti abbhaÒÒÈsiÑ paÔivijjhiÑ, pattomhi adhigatomhÊti vuttaÑ
hoti.
IdÈni yadetaÑ BhagavatÈ “evameva kho ahaÑ brÈhmaÓÈ”ti-ÈdinÈ
nayena vuttaÑ opammasampaÔipÈdanaÑ, taÑ evamatthena saddhiÑ
saÑsanditvÈ veditabbaÑ. YathÈ hi tassÈ kukkuÔiyÈ attano aÓÉesu
adhisayanÈditividhakiriyÈkaraÓaÑ, evaÑ Bodhipalla~ke nisinnassa
bodhisattabh|tassa Bhagavato attano cittasantÈne aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti
tividhÈnapassanÈkaraÓaÑ, kukkuÔiyÈ tividhakiriyÈsampÈdanena aÓÉÈnaÑ
ap|tibhÈvo viya bodhisattabh|tassa Bhagavato
tividhÈnupassanÈsampÈdanena vipassanÈÒÈÓassa aparihÈni, kukkuÔiyÈ
tividhakiriyÈkaraÓena aÓÉÈnaÑ allasinehapariyÈdÈnaÑ viya
bodhisattabh|tassa Bhagavato tividhÈnupassanÈsampÈdanena
bhavattayÈnugatanikantisinehapariyÈdÈnaÑ, kukkuÔiyÈ
tividhakiriyÈkaraÓena aÓÉakapÈlÈnaÑ tanubhÈvo viya bodhisattabh|tassa
Bhagavato tividhÈnupassanÈsampÈdanena avijjaÓÉakosassa tanubhÈvo,
kukkuÔiyÈ tividhakiriyÈkaraÓena kukkuÔacchÈpakassa
pÈdanakhasikhÈtuÓÉakÈnaÑ thaddhakharabhÈvo viya bodhisattabh|tassa
Bhagavato tividhÈnupassanÈsampÈdanena vipassanÈÒÈÓassa
tikkhakharavippasannas|rabhÈvo, kukkuÔiyÈtividhakiriyÈkaraÓena
kukkuÔacchÈpakassa paripÈkakÈlo viya bodhisattabh|tassa Bhagavato
tividhÈnupassanÈsampÈdanena vipassanÈÒÈÓassa paripÈkakÈlo vaÉÉhitakÈlo
gabbhaggahaÓakÈlo veditabbo.
______________________________________________________________
1. Khu 8. 231 C|Äaniddese.

2. DÊ 3. 129 piÔÔhe.
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Tato kukkuÔiyÈ tividhakiriyÈkaraÓena kukkuÔacchÈpakassa
pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ pakkhe
papphoÔetvÈ sotthinÈ abhinibbhidÈkÈlo viya bodhisattabh|tassa Bhagavato
tividhÈnupassanÈsampÈdanena vipassanÈÒÈÓaÑ gabbhaÑ gaÓhÈpetvÈ
anupubbÈdhigatena arahattamaggena avijjaÓÉakosaÑ padÈletvÈ
abhiÒÒÈpakkhe papphoÔetvÈ sotthinÈ sakalabuddhaguÓasacchikatakÈlo
veditabboti.
SvÈhaÑ brÈhmaÓa jeÔÔho seÔÔho lokassÈti so ahaÑ brÈhmaÓa yathÈ
tesaÑ kukkuÔapotakÈnaÑ paÔhamataraÑ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ abhinibbhido
kukkuÔapotako jeÔÔho hoti, evaÑ avijjÈgatÈya pajÈya taÑ avijjaÓÉakosaÑ
padÈletvÈ paÔhamataraÑ ariyÈya jÈtiyÈ jÈtattÈ jeÔÔho vuÉÉhataroti sa~khyaÑ
gato. SabbaguÓehi pana appaÔisamattÈ seÔÔhoti.
EvaÑ BhagavÈ attano anuttaraÑ jeÔÔhaseÔÔhabhÈvaÑ brÈhmaÓassa
pakÈsetvÈ idÈni yÈya paÔipadÈya taÑ adhigato, taÑ paÔipadaÑ pubbabhÈgato
pabhuti dassetuÑ “ÈraddhaÑ kho pana me brÈhmaÓÈ”ti-ÈdimÈha. ImaÑ vÈ
Bhagavato anuttaraÑ jeÔÔhaseÔÔhabhÈvaÑ sutvÈ brÈhmaÓassa
cittamevamuppannaÑ “kÈya nu kho paÔipadÈya imaÑ patto”ti. Tassa
cittamaÒÒÈya “imÈyÈhaÑ paÔipadÈya imaÑ anuttaraÑ jeÔÔhaseÔÔhabhÈvaÑ
patto”ti dassento evamÈha. Tattha ÈraddhaÑ kho pana me brÈhmaÓa
vÊriyaÑ ahosÊti brÈhmaÓa na mayÈ ayaÑ anuttaro jeÔÔhaseÔÔhabhÈvo kusÊtena
muÔÔhassatinÈ sÈraddhakÈyena vikkhittacittena adhigato, apica kho
tadadhigamÈya ÈraddhaÑ kho pana me vÊriyaÑ ahosi, BodhimaÓÉe
nisinnena mayÈ catura~gasamannÈgataÑ vÊriyaÑ ÈraddhaÑ ahosi,
paggahitaÑ asithilappavattitanti vuttaÑ hoti. ŒraddhattÈyeva ca me taÑ
asallÊnaÑ ahosi. Na kevalaÒca vÊriyameva, satipi me
ÈrammaÓÈbhimukhÊbhÈvena upaÔÔhitÈ ahosi. UpaÔÔhitattÈyeva ca
asammuÔÔhÈ. Passaddho kÈyo asÈraddhoti kÈyacittapassaddhivasena kÈyopi
me passaddho ahosi. Tattha yasmÈ nÈmakÈye passaddhe r|pakÈyopi
passaddhoyeva hoti, tasmÈ nÈmakÈyo r|pakÈyoti avisesetvÈva
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passaddho kÈyoti vuttaÑ. AsÈraddhoti so ca kho passaddhattÈyeva
asÈraddho, vigatadarathoti vuttaÑ hoti. SamÈhitaÑ cittaÑ ekagganti
cittampi me sammÈ ÈhitaÑ suÔÔhu ÔhapitaÑ appitaÑ viya ahosi. SamÈhitattÈ
eva ca ekaggaÑ acalaÑ nipphandananti. EttÈvatÈ jhÈnassa
pubbabhÈgapaÔipadÈ kathitÈ hoti.
PaÔhamajjhÈnakathÈ
IdÈni imÈya paÔipadÈya adhigataÑ paÔhamajjhÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ
vijjattayapariyosÈnaÑ visesaÑ dassento “so kho ahan”ti-ÈdimÈha. Tattha
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehÊti-ÈdÊnaÑ kiÒcÈpi “tattha
katame kÈmÈ, chando kÈmo, rÈgo kÈmo, chandarÈgo kÈmo, sa~kappo kÈmo,
rÈgo kÈmo, sa~kapparÈgo kÈmo. Ime vuccanti kÈmÈ. Tattha katame akusalÈ
dhammÈ. KÈmacchando -pa- vicikicchÈ. Ime vuccanti akusalÈ dhammÈ. Iti
imehi ca kÈmehi imehi ca akusalehi dhammehi vivitto hoti pavivitto. Tena
vuccati vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena
Vibha~geyeva attho vutto. TathÈpi AÔÔhakathÈnayaÑ vinÈ na suÔÔhu pÈkaÔoti
AÔÔhakathÈnayeneva naÑ pakÈsayissÈma.
SeyyathidaÑ–vivicceva kÈmehÊti kÈmehi viviccitvÈ vinÈ hutvÈ
apasakketvÈ. Yo panÈyamettha evakÈro, so niyamatthoti veditabbo. YasmÈ
ca niyamattho, tasmÈ tasmiÑ paÔhamajjhÈnaÑ upasampajja viharaÓasamaye
avijjamÈnÈnampi kÈmÈnaÑ tassa paÔhamajjhÈnassa paÔipakkhabhÈvaÑ
kÈmapariccÈgeneva cassa adhigamaÑ dÊpeti. KathaÑ? Vivicceva kÈmehÊti
evaÑ hi niyame kariyamÈne idaÑ paÒÒÈyati. N|nimassa2 jhÈnassa kÈmÈ
paÔipakkhabh|tÈ, yesu sati idaÑ na pavattati andhakÈre sati padÊpo viya,
tesaÑ pariccÈgeneva cassa adhigamo hoti orimatÊrapariccÈgena
pÈrimatÊrasseva. TasmÈ niyamaÑ karotÊti.
Tattha siyÈ “kasmÈ panesa pubbapadeyeva vutto, na uttarapade, kiÑ
akusalehi dhammehi aviviccÈpi jhÈnaÑ upasampajja vihareyyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 266 piÔÔhe.

2. N|namassa (SÊ), Nanvimassa (Ka)
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Na kho panetaÑ evaÑ daÔÔhabbaÑ. TaÑnissaraÓato hi pubbapadeyeva1 esa
vutto. KÈmadhÈtusamatikkamanato hi kÈmarÈgapaÔipakkhato ca idaÑ
jhÈnaÑ kÈmÈnameva nissaraÓaÑ. YathÈha “kÈmÈnametaÑ nissaraÓaÑ
yadidaÑ nekkhamman”ti2. Uttarapadepi pana yathÈ “idheva bhikkhave
paÔhamo samaÓo, idha dutiyo samaÓo”ti3 ettha evakÈro ÈnetvÈ vuccati,
evaÑ vattabbo. Na hi sakkÈ ito aÒÒehipi nÊvaraÓasa~khÈtehi akusalehi
dhammehi avivicca jhÈnaÑ upasampajja viharituÑ. TasmÈ “vivicceva
kÈmehi, vivicceva akusalehi dhammehÊ”ti evaÑ padadvayepi esa daÔÔhabbo.
Padadvayepi ca kiÒcÈpi “viviccÈ”ti iminÈ sÈdhÈraÓavacanena
tada~gavivekÈdayo kÈyavivekÈdayo ca sabbepi vivekÈ sa~gahaÑ gacchanti,
tathÈpi kÈyaviveko cittaviveko vikkhambhanavivekoti tayo eva idha
daÔÔhabbÈ. “KÈmehÊ”ti iminÈ pana padena ye ca niddese “katame
vatthukÈmÈ manÈpiyÈ r|pÈ”ti-ÈdinÈ4 nayena vatthukÈmÈ vuttÈ, ye ca
tattheva Vibha~ge ca “chando kÈmo”ti-ÈdinÈ5 nayena kilesakÈmÈ vuttÈ, te
sabbepi sa~gahitÈ icceva daÔÔhabbÈ. EvaÒhi sati “vivicceva kÈmehÊ”ti
vatthukÈmehipi viviccevÈti attho yujjati. Tena kÈyaviveko vutto hoti.
Vivicca akusalehi dhammehÊti kilesakÈmehi sabbÈkusalehi dhammehi
vÈ viviccÈti attho yujjati. Tena cittaviveko vutto hoti. Purimena cettha
vatthukÈmehi vivekavacanatoyeva kÈmasukhapariccÈgo, dutiyena
kilesakÈmehi vivekavacanato nekkhammasukhapariggaho vibhÈvito hoti.
EvaÑ vatthukÈmakilesakÈmavivekavacanatoyeva ca etesaÑ paÔhamena
saÑkilesavatthuppahÈnaÑ, dutiyena saÑkilesappahÈnaÑ. PaÔhamena
lolabhÈvassa hetupariccÈgo, dutiyena bÈlabhÈvassa. PaÔhamena ca
payogasuddhi, dutiyena ÈsayaposanaÑ vibhÈvitaÑ hotÊti viÒÒÈtabbaÑ. Esa
tÈva nayo “kÈmehÊ”ti ettha vuttakÈmesu vatthukÈmapakkhe.
KilesakÈmapakkhe pana chandoti ca rÈgoti ca evamÈdÊhi anekabhedo
kÈmacchandoyeva kÈmoti adhippeto. So ca
______________________________________________________________
1. Pubbapade (Visuddhi 1. 136; Abhi-®Ôha 1. 208; PaÔisaÑ-®Ôha 1. 166 piÔÔhesu.)
2. Khu 1. 237 Itivuttake.
3. Ma 1. 92 piÔÔhe.
4. Khu 7. 1 piÔÔhe.
5. Khu 7. 2; Abhi 2. 266 piÔÔhesu.
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akusalapariyÈpannopi samÈno “tattha katamo kÈmacchando, kÈmo”ti-ÈdinÈ
nayena Vibha~ge jhÈnapaÔipakkhato viyuÑ vutto. KilesakÈmattÈ vÈ
purimapade vutto, akusalapariyÈpannattÈ dutiyapade. Anekabhedato cassa
kÈmatoti avatvÈ kÈmehÊti vuttaÑ. AÒÒesampi ca dhammÈnaÑ akusalabhÈve
vijjamÈne “tatta katame akusalÈ dhammÈ, kÈmacchando”ti-ÈdinÈ nayena
Vibha~ge1 parijhÈna~gapaccanÊkapaÔipakkhabhÈvadassanato nÊvaraÓÈneva
vuttÈni. NÊvaraÓÈni hi jhÈna~gapaccanÊkÈni, tesaÑ jhÈna~gÈneva
paÔipakkhÈni, viddhaÑsakÈnÊti vuttaÑ hoti. TathÈ hi “samÈdhi
kÈmacchandassa paÔipakkho, pÊti byÈpÈdassa, vitakko thinamiddhassa,
sukhaÑ uddhaccakukkuccassa, vicÈro vicikicchÈyÈ”ti PeÔake2 vuttaÑ.
Evamettha “vivicceva kÈmehÊ”ti iminÈ kÈmacchandassa
vikkhambhanaviveko vutto hoti, “vivicca akusalehi dhammehÊ”ti iminÈ
paÒcannampi nÊvaraÓÈnaÑ. AggahitaggahaÓena pana paÔhamena
kÈmacchandassa, dutiyena sesanÊvaraÓÈnaÑ. TathÈ paÔhamena tÊsu
akusalam|lesu paÒcakÈmaguÓabhedavisayassa lobhassa, dutiyena
ÈghÈtavatthubhedÈdivisayÈnaÑ dosamohÈnaÑ. OghÈdÊsu vÈ dhammesu
paÔhamena kÈmogha kÈmayoga kÈmÈsavakÈmupÈdÈna abhijjhÈkÈyagantha
kÈmarÈgasaÑyojanÈnaÑ, dutiyena avasesa-oghayogÈsavaupÈdÈnaganthasaÑyojanÈnaÑ. PaÔhamena ca taÓhÈya
taÑsampayuttakÈnaÒca, dutiyena avijjÈya taÑsampayuttakÈnaÒca. Apica
paÔhamena lobhasampayutta-aÔÔhacittuppÈdÈnaÑ, dutiyena sesÈnaÑ
catunnaÑ akusalacittuppÈdÈnaÑ vikkhambhanaviveko vutto hotÊti
veditabbo. AyaÑ tÈva “vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehÊ”ti
ettha atthappakÈsanÈ.
EttÈvatÈ ca paÔhamassa jhÈnassa pahÈna~gaÑ dassetvÈ idÈni
sampayoga~gaÑ dassento “savitakkaÑ savicÈran”ti-ÈdimÈha. Tattha
vitakkanaÑ vitakko, |hananti vuttaÑ hoti. SvÈyaÑ ÈrammaÓe cittassa
abhiniropanalakkhaÓo, ÈhananapariyÈhananaraso. TathÈ hi “tena yogÈvacaro
ÈrammaÓaÑ vitakkÈhataÑ vitakkapariyÈhataÑ karotÊ”ti vuccati. ŒrammaÓe
cittassa ÈnayanapaccupaÔÔhÈno. VicaraÓaÑ vicÈro,
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 266 piÔÔhe.

2. Gavesitabbo.
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anusaÒcaraÓanti vuttaÑ hoti. SvÈyaÑ ÈrammaÓÈnumajjanalakkhaÓo, tattha
sahajÈtÈnuyojanaraso, cittassa anuppabandhanapaccupaÔÔhÈno. Santepi ca
nesaÑ katthaci avippayoge oÄÈrikaÔÔhena ghaÓÉhÈbhighÈtasaddo viya cetaso
paÔhamÈbhinipÈto vitakko, sukhumaÔÔhena anuravo viya anuppabandho
vicÈro. VipphÈravÈ cettha vitakko paripphandanabhÈvo cittassa, ÈkÈse
uppatitukÈmassa pakkhino pakkhavikkhepo viya, padumÈbhimukhapÈto viya
ca gandhÈnubandhacetaso bhamarassa. Santavutti vicÈro
nÈtiparipphandanabhÈvo cittassa, ÈkÈse uppatitassa pakkhino
pakkhappasÈraÓaÑ viya, paribbhamanaÑ viya ca padumÈbhimukhapatitassa
bhamarassa padumassa uparibhÈge. So pana nesaÑ viseso
paÔhamadutiyajjhÈnesu pÈkaÔo hoti. Iti iminÈ ca vitakkena, iminÈ ca vicÈrena
saha vattati rukkho viya pupphena ca phalena cÈti idaÑ jhÈnaÑ “savitakkaÑ
savicÈran”ti vuccati. Vibha~ge pana “iminÈ ca vitakkena, iminÈ ca vicÈrena
upeto hoti samupeto”ti-ÈdinÈ1 nayena puggalÈdhiÔÔhÈnÈ desanÈ katÈ, attho
pana tatrÈpi evameva daÔÔhabbo.
Vivekajanti ettha vivitti viveko, nÊvaraÓavigamoti attho. Vivittoti vÈ
viveko, nÊvaraÓavivitto jhÈnasampayuttadhammarÈsÊti attho. TasmÈ vivekÈ,
tasmiÑ vÈ viveke jÈtanti vivekajaÑ. PÊtisukhanti ettha pinayatÊti pÊti, sÈ
sampiyÈyanalakkhaÓÈ, kÈyacittapÊnanarasÈ, pharaÓarasÈ vÈ,
odagyapaccupaÔÔhÈnÈ. SukhanaÑ sukhaÑ, suÔÔhu vÈ khÈdati khanati ca
kÈyacittÈbÈdhanti sukhaÑ, taÑ sÈtalakkhaÓaÑ, sampayuttakÈnaÑ
upabr|hanarasaÑ, anuggahapaccupaÔÔhÈnaÑ. Satipi ca nesaÑ katthaci
avippayoge iÔÔhÈrammaÓapaÔilÈbhatuÔÔhi pÊti, paÔiladdhÈrasÈnubhavanaÑ
sukhaÑ. Yattha pÊti, tattha sukhaÑ, yattha sukhaÑ, tattha na niyamato pÊti.
Sa~khÈrakkhandhasa~gahitÈ pÊti, vedanÈkkhandhasa~gahitaÑ sukhaÑ.
KantÈrakhinnassa vanantodakadassanasavanesu viya pÊti,
vanacchÈyappavesana-udakaparibhogesu viya sukhaÑ. TasmiÑ tasmiÑ
samaye pÈkaÔabhÈvato cetaÑ vuttanti veditabbaÑ. AyaÒca pÊti idaÒca
sukhaÑ assa jhÈnassa, asmiÑ vÈ jhÈne atthÊti idaÑ jhÈnaÑ “pÊtisukhan”ti
vuccati.
Atha vÈ pÊti ca sukhaÒca pÊtisukhaÑ dhammavinayÈdayo viya.
VivekajaÑ pÊtisukhamassa jhÈnassa, asmiÑ vÈ jhÈne atthÊti evampi
vivekajaÑpÊtisukhaÑ.
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 267 piÔÔhe.
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Yatheva hi jhÈnaÑ, evaÑ pÊtisukhampettha vivekajameva hoti, taÒcassa
atthÊti tasmÈ ekapadeneva “vivekajaÑpÊtisukhan”tipi vattuÑ yujjati.
Vibha~ge1 pana “idaÑ sukhaÑ imÈya pÊtiyÈ sahagatan”ti-ÈdinÈ nayenetaÑ
vuttaÑ, attho pana tatrÈpi evameva daÔÔhabbo.
PaÔhamanti haÓanÈnupubbato2 paÔhamaÑ, idaÑ paÔhamaÑ
samÈpajjatÊtipi paÔhamaÑ. PaccanÊkadhamme jhÈpetÊti jhÈnaÑ, iminÈ
yogino jhÈyantÊtipi jhÈnaÑ, paccanÊkadhamme Éahanti, gocaraÑ vÈ
cintentÊti attho. SayaÑ vÈ taÑ jhÈyati upanijjhÈyatÊti jhÈnaÑ, teneva
upanijjhÈnalakkhaÓanti vuccati. TadetaÑ ÈrammaÓ|panijjhÈnaÑ
lakkhaÓ|panijjhÈnanti duvidhaÑ hoti. Tattha ÈrammaÓ|panijjhÈnanti saha
upacÈrena aÔÔha samÈpattiyo vuccanti. KasmÈ? KasiÓÈdiÈrammaÓ|panijjhÈyanato. LakkhaÓ|panijjhÈnanti vipassanÈmaggaphalÈni
vuccanti. KasmÈ? LakkhaÓ|panijjhÈyanato. Ettha hi vipassanÈ
aniccalakkhaÓÈdÊni upanijjhÈyati. VipassanÈya upanijjhÈyanakiccaÑ pana
maggena sijjhatÊti maggo lakkhaÓ|panijjhÈnanti vuccati. PhalaÑ pana
nirodhassa tathalakkhaÓaÑ upanijjhÈyatÊti lakkhaÓ|panijjhÈnanti vuccati.
ImasmiÑ panatthe ÈrammaÓ|panijjhÈnameva jhÈnanti adhippetaÑ.
EtthÈha “katamaÑ pana taÑ jhÈnaÑ nÈma, yaÑ savitakkaÑ savicÈraÑ
-pa- pÊtisukhanti evaÑ apadesaÑ arahatÊ”ti. Vuccate, yathÈ sadhano
saparijanoti-ÈdÊsu ÔhapetvÈ dhanaÒca parijanaÒca aÒÒo apadesÈraho hoti3,
evaÑ ÔhapetvÈ vitakkÈdidhamme aÒÒaÑ apadesÈrahaÑ natthi. YathÈ pana
sarathÈ sapatti senÈti vutte sena~gesuyeva senÈsammuti, evamidha paÒcasu
a~gesuyeva jhÈnasammuti veditabbÈ. Katamesu paÒcasu? Vitakko vicÈro
pÊti sukhaÑ cittekaggatÈti etesu. EtÈneva hissa “savitakkaÑ savicÈran”tiÈdinÈ nayena a~gabhÈvena vuttÈni. AvuttattÈ ekaggatÈ a~gaÑ na hotÊti ce.
TaÒca na. KasmÈ? VuttattÈ eva. SÈpi hi Vibha~ge1 “jhÈnanti vitakko vicÈro
pÊti sukhaÑ cittassekaggatÈ”ti evaÑ vuttÈyeva, tasmÈ yathÈ savitakkaÑ
savicÈranti, evaÑ sacittekaggatanti idha avuttepi iminÈ vibha~gavacanena
cittekaggatÈpi a~gamevÈti veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 267 piÔÔhe.
2. GaÓanÈnupubbatÈ (Ka)
3. AÒÒo apadesÈraho na hoti (SÊ, SyÈ), nÈÒÒo apadesÈraho hoti (Ka)
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Yena hi adhippÈyena BhagavatÈ uddeso kato, so eva tena Vibha~gepi
pakÈsitoti.
UpasampajjÈti upagantvÈ, pÈpuÓitvÈti vuttaÑ hoti. UpasampÈdayitvÈ
vÈ, nipphÈdetvÈti vuttaÑ hoti. Vibha~ge1 pana “upasampajjÈti paÔhamassa
jhÈnassa lÈbho paÔilÈbho patti sampatti phusanÈ samphusanÈ sacchikiriyÈ
upasampadÈ”ti vuttaÑ, tassÈpi evamevattho veditabbo. VihÈsinti
BodhimaÓÉe nisajjasa~khÈtena iriyÈpathavihÈrena
itivuttappakÈrajhÈnasama~gÊ hutvÈ attabhÈvassa iriyaÑ vuttiÑ pÈlanaÑ
yapanaÑ yÈpanaÑ cÈraÑ vihÈraÑ abhinipphÈdesinti attho. VuttaÑ hetaÑ
Vibha~ge1 “viharatÊti iriyati vattati pÈleti yapeti yÈpeti carati viharati, tena
vuccati viharatÊ”ti.
KiÑ pana katvÈ BhagavÈ imaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsÊti?
KammaÔÔhÈnaÑ bhÈvetvÈ. KataraÑ? ŒnÈpÈnassatikammaÔÔhÈnaÑ. AÒÒena
tadatthikena kiÑ kÈtabbanti? AÒÒenapi etaÑ vÈ kammaÔÔhÈnaÑ
pathavÊkasiÓÈdÊnaÑ vÈ aÒÒataraÑ bhÈvetabbaÑ. TesaÑ bhÈvanÈnayo
Visuddhimagge2 vuttanayeneva veditabbo. Idha pana vuccamÈne
atibhÈriyaÑ vinayanidÈnaÑ hoti, tasmÈ PÈÄiyÈ atthappakÈsanamattameva
karomÈti.
PaÔhamajjhÈnakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
DutiyajjhÈnakathÈ
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈti vitakkassa ca vicÈrassa cÈti imesaÑ
dvinnaÑ v|pasamÈ samatikkamÈ, dutiyajjhÈnakkhaÓe apÈtubhÈvÈti vuttaÑ
hoti. Tattha kiÒcÈpi dutiyajjhÈne sabbepi paÔhamajjhÈnadhammÈ na santi,
aÒÒeyeva hi paÔhamajjhÈne phassÈdayo, aÒÒe idha, oÄÈrikassa pana
oÄÈrikassa a~gassa samatikkamÈ paÔhamajjhÈnato paresaÑ
dutiyajjhÈnÈdÊnaÑ adhigamo hotÊti dÊpanatthaÑ “vitakkavicÈrÈnaÑ
v|pasamÈ”ti evaÑ vuttanti veditabbaÑ. Ajjhattanti idha
niyakajjhattamadhippetaÑ. Vibha~ge3 pana “ajjhattaÑ paccattan”ti ettakave
vuttaÑ. YasmÈ pana niyakajjhattaÑ adhippetaÑ, tasmÈ attani jÈtaÑ attano
santÈne nibbattanti ayamettha attho.
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 255 piÔÔhe.

2. Visuddhi 1. 119 piÔÔhÈdÊsu.

3. Abhi 2. 268 piÔÔhe.
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SampasÈdananti sampasÈdanaÑ vuccati saddhÈ. SampasÈdanayogato
jhÈnampi sampasÈdanaÑ nÊlavaÓÓayogato nÊlavatthaÑ viya. YasmÈ vÈ taÑ
jhÈnaÑ sampasÈdanasamannÈgatattÈ vitakkavicÈrakkhobhav|pasamanena
ceto sampasÈdayati, tasmÈpi sampasÈdananti vuttaÑ. ImasmiÑ ca
atthavikappe sampasÈdanaÑ cetasoti evaÑ padasambandho veditabbo,
purimasmiÑ pana atthavikappe cetasoti etaÑ ekodibhÈvena saddhiÑ
yojetabbaÑ. TatrÈyaÑ atthayojanÈ, eko udetÊti ekodi, vitakkavicÈrehi
anajjhÈr|ÄhattÈ aggo seÔÔho hutvÈ udetÊti attho. SeÔÔhopi hi loke ekoti
vuccati. VitakkavicÈravirahato vÈ eko asahÈyo hutvÈtipi vattuÑ vaÔÔati. Atha
vÈ sampayuttadhamme udÈyatÊti udi, uÔÔhÈpetÊti attho. SeÔÔhaÔÔhena eko ca so
udi cÈti ekodi, samÈdhissetaÑ adhivacanaÑ. Iti imaÑ ekodiÑ bhÈveti
vaÉÉhayatÊti idaÑ dutiyajjhÈnaÑ ekodibhÈvaÑ. So panÈyaÑ ekodi yasmÈ
cetaso, na sattassa, na jÊvassa, tasmÈ etaÑ cetaso ekodibhÈvanti vuttaÑ.
Nanu cÈyaÑ saddhÈ paÔhamajjhÈnepi atthi, ayaÒca ekodinÈmako
samÈdhi, atha kasmÈ idameva sampasÈdanaÑ “cetaso ekodibhÈvaÒcÈ”ti
vuttanti? Vuccate, aduÑ hi paÔhamajjhÈnaÑ vitakkavicÈrakkhobhena
vÊcitara~gasamÈkulamiva jalaÑ na suppasannaÑ hoti, tasmÈ satiyÈpi
saddhÈya sampasÈdananti na vuttaÑ. Na suppasannattÈyeva cettha
samÈdhipi na suÔÔhu pÈkaÔo, tasmÈ ekodibhÈvantipi na vuttaÑ. ImasmiÑ
pana jhÈne vitakkavicÈrapalibodhÈbhÈvena laddhokÈsÈ balavatÊ saddhÈ,
balavasaddhÈsahÈyappaÔilÈbheneva ca samÈdhipi pÈkaÔo, tasmÈ idameva
evaÑ vuttanti veditabbaÑ. Vibha~ge1 pana “sampasÈdananti yÈ saddhÈ
saddahanÈ okappanÈ abhippasÈdo. Cetaso ekodibhÈvanti yÈ cittassa Ôhiti -pasammÈsamÈdhÊ”ti ettakameva vuttaÑ. EvaÑ vuttena panetena saddhiÑ
ayaÑ atthavaÓÓanÈ yathÈ na virujjhati aÒÒadatthu saÑsandati ceva sameti
ca, evaÑ veditabbÈ.
AvitakkaÑ avicÈranti bhÈvanÈya pahÊnattÈ etasmiÑ, etassa vÈ vitakko
natthÊti avitakkaÑ. IminÈva nayena avicÈraÑ. Vibha~gepi1 vuttaÑ–iti
ayaÒca vitakko ayaÒca vicÈro santÈ honti samitÈ
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 268 piÔÔhe.
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v|pasantÈ attha~gatÈ abbhattha~gatÈ appitÈ byappitÈ sositÈ visositÈ
byantÊkatÈ, tena vuccati avitakkaÑ avicÈranti.
EtthÈha “nanu ca vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈti iminÈpi ayamattho
siddho, atha kasmÈ puna vuttaÑ avitakkaÑ avicÈran”ti. Vuccate, evametaÑ
siddhovÈyamattho, na panetaÑ tadatthadÊpakaÑ, nanu avocumha “oÄÈrikassa
pana oÄÈrikassa a~gassa samatikkamÈ paÔhamajjhÈnato paresaÑ
dutiyajjhÈnÈdÊnaÑ adhigamo hotÊti dÊpanatthaÑ ‘vitakkavicÈrÈnaÑ
v|pasamÈ’ti evaÑ vuttan”ti.
Apica vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ idaÑ sampasÈdanaÑ, na
kilesakÈlusiyassÈ1. VitakkavicÈrÈnaÒca v|pasamÈ ekodibhÈvaÑ, na
upacÈrajjhÈnamiva nÊvaraÓappahÈnÈ, na paÔhamajjhÈnamiva ca
a~gapÈtubhÈvÈti evaÑ sampasÈdana-ekodibhÈvÈnaÑ hetuparidÊpakamidaÑ
vacanaÑ. TathÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ idaÑ avitakka-avicÈraÑ, na
tatiyacatutthajjhÈnÈni viya, cakkhuviÒÒÈÓÈdÊni viya ca abhÈvÈti evaÑ
avitakka-avicÈrabhÈvassa hetuparidÊpakaÒca, na
vitakkavicÈrÈbhÈvamattaparidÊpakaÑ.
VitakkavicÈrÈbhÈvamattaparidÊpakameva pana “avitakkaÑ avicÈran”ti idaÑ
vacanaÑ, tasmÈ purimaÑ vatvÈpi puna vattabbamevÈti.
SamÈdhijanti paÔhamajjhÈnasamÈdhito, sampayuttasamÈdhito vÈ jÈtanti
attho. Tattha kiÒcÈpi paÔhamampi sampayuttasamÈdhito jÈtaÑ, atha kho
ayameva samÈdhÊti vattabbataÑ arahati vitakkavicÈrakkhobhavirahena
ativiya acalattÈ, suppasannattÈ ca. TasmÈ imassa vaÓÓabhaÓanatthaÑ
idameva “samÈdhijan”ti vuttaÑ. PÊtisukhanti idaÑ vuttanayameva.
Dutiyanti gaÓanÈnupubbato dutiyaÑ, idaÑ dutiyaÑ samÈpajjatÊtipi
dutiyaÑ. JhÈnanti ettha pana yathÈ paÔhamajjhÈnaÑ vitakkÈdÊhi
paÒca~gikaÑ hoti, evamidaÑ sampasÈdÈdÊhi catura~gikanti veditabbaÑ.
YathÈha “jhÈnanti sampasÈdo pÊti sukhaÑ cittassekaggatÈ”ti2. PiriyÈyoyeva
ceso, sampasÈdanaÑ pana ÔhapetvÈ nippariyÈyena tiva~gikamevetaÑ hoti.
YathÈha “katamaÑ tasmiÑ samaye tiva~gikaÑ jhÈnaÑ hoti? PÊti sukhaÑ
cittassekaggatÈ”ti3. SesaÑ vuttanayamevÈti.
DutiyajjhÈnakathÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. KÈlussisassa (Ka)

2. Abhi 2. 268 piÔÔhe.

3. Abhi 1. 44 piÔÔhe peyyÈle.
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PÊtiyÈ ca virÈgÈti ettha vuttatthÈyeva pÊti. VirÈgoti tassÈ jigucchanaÑ vÈ
samatikkamo vÈ. UbhinnamantarÈ ca-saddo sampiÓÉanattho, so hi
v|pasamaÑ vÈ sampiÓÉeti vitakkavicÈrav|pasamaÑ vÈ. Tattha yadÈ
v|pasamameva sampiÓÉeti, tadÈ pÊtiyÈ virÈgÈ ca, kiÒca bhiyyo v|pasamÈ
cÈti evaÑ yojanÈ veditabbÈ. ImissÈ ca yojanÈyaÑ virÈgo jigucchanattho
hoti, tasmÈ pÊtiyÈ jigucchanÈ ca v|pasamÈ cÈti ayamattho daÔÔhabbo. YadÈ
pana vitakkavicÈrav|pasamaÑ sampiÓÉeti, tadÈ pÊtiyÈ ca virÈgÈ, kiÒca
bhiyyo vitakkavicÈrÈnaÒca v|pasamÈti evaÑ yojanÈ veditabbÈ. ImissÈ ca
yojanÈyaÑ virÈgo samatikkamanattho hoti, tasmÈ pÊtiyÈ ca samatikkamÈ,
vitakkavicÈrÈnaÒca v|pasamÈti ayamattho daÔÔhabbo.
KÈmaÒcete vitakkavicÈrÈ dutiyajjhÈneyeva v|pasantÈ, imassa pana
jhÈnassa maggaparidÊpanatthaÑ, vaÓÓabhaÓanatthaÒcetaÑ vuttaÑ.
“VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ”ti hi vutte idaÑ paÒÒÈyati “n|na
vitakkavicÈrav|pasamo maggo imassa jhÈnassÈ”ti. YathÈ ca tatiye
ariyamagge appahÊnÈnampi sakkÈyadiÔÔhÈdÊnaÑ “paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈ”ti1 evaÑ pahÈnaÑ vuccamÈnaÑ
vaÓÓabhaÓanaÑ hoti, tadadhigamÈya ussukÈnaÑ ussÈhajanakaÑ, evamevaÑ
idha av|pasantÈnampi vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamo vuccamÈno
vaÓÓabhaÓanaÑ hoti, tenÈyamattho vutto “pÊtiyÈ ca samatikkamÈ,
vitakkavicÈrÈnaÒca v|pasamÈ”ti.
Upekkhako ca vihÈsinti ettha upapattito ikkhatÊti upekkhÈ, samaÑ
passati, apakkhapatitÈva hutvÈ passatÊti attho. TÈya visadÈya vipulÈya
thÈmagatÈya samannÈgatattÈ tatiyajjhÈnasama~gÊ upekkhakoti vuccati.
UpekkhÈ pana dasavidhÈ hoti chaÄa~gupekkhÈ brahmavihÈrupekkhÈ
bojjha~gupekkhÈ vÊriyupekkhÈ sa~khÈrupekkhÈ vedanupekkhÈ
vipassanupekkhÈ tatramajjhattupekkhÈ jhÈnupekkhÈ pÈrisuddhupekkhÈti.
EvamayaÑ dasavidhÈpi tattha tattha Ègatanayato
bh|mipuggalacittÈrammaÓato, khandhasa~gahaekakkhaÓakusalattikasa~khepavasena ca AÔÔhasÈliniyÈ
Dhammasa~gahaÔÔhakathÈya2 vuttanayeneva veditabbÈ, idha pana
vuccamÈnÈ vinayanidÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Ma 2. 98 piÔÔhe.

2. Abhi-®Ôha 1. 216 piÔÔhe.
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atibhÈriyaÑ karotÊti na vuttÈ. LakkhaÓÈdito pana idha adhippetupekkhÈ
majjhattalakkhaÓÈ, anÈbhogarasÈ, abyÈpÈrapaccupaÔÔhÈnÈ,
pÊtivirÈgapadaÔÔhÈnÈti.
EtthÈha “nanu cÈyaÑ atthato tatramajjhattupekkhÈva hoti, sÈ ca
paÔhamadutiyajjhÈnesupi atthi. TasmÈ tatrÈpi ‘upekkhako ca vihÈsin’ti
evamayaÑ vattabbÈ siyÈ, sÈ kasmÈ na vuttÈ”ti. Aparibyattakiccato.
AparibyattaÑ hi tassÈ tattha kiccaÑ, vitakkÈdÊhi abhibh|tattÈ. Idha panÈyaÑ
vitakkavicÈrapÊtÊhi anabhibh|tattÈ ukkhittasirÈ viya hutvÈ paribyattakiccÈ
jÈtÈ, tasmÈ vuttÈti.
NiÔÔhitÈ “upekkhako ca vihÈsin”ti etassa sabbaso atthavaÓÓanÈ.
IdÈni sato ca sampajÈnoti ettha saratÊti sato, sampajÈnÈtÊti sampajÈno.
Puggalena sati ca smpajaÒÒaÒca vuttaÑ. Tattha saraÓalakkhaÓÈ sati,
asammussanarasÈ, ÈrakkhapaccupaÔÔhÈnÈ. AsammohalakkhaÓaÑ
sampajaÒÒaÑ, tÊraÓarasaÑ, pavicayapaccupaÔÔhÈnaÑ. Tattha kiÒcÈpi idaÑ
satisampajaÒÒaÑ purimajjhÈnesupi atthi, muÔÔhassatissa hi asampajÈnassa
upacÈrajjhÈnamattampi na sampajjati, pageva appanÈ, oÄÈrikattÈ pana tesaÑ
jhÈnÈnaÑ bh|miyaÑ viya purisassa cittassa gati sukhÈ hoti, abyattaÑ tattha
satisampajaÒÒakiccaÑ. OÄÈrika~gappahÈnena pana sukhumattÈ imassa
jhÈnassa purisassa khuradhÈrÈyaÑ viya satisampajaÒÒakiccapariggahitÈyeva
cittassa gati icchitabbÈti idheva vuttaÑ. KiÒca bhiyyo1–yathÈpi dhenupago
vaccho dhenuto apanÊto arakkhiyamÈno punadeva dhenuÑ upagacchati,
evamidaÑ tatiyajjhÈnasukhaÑ pÊtito apanÊtampi satisampajaÒÒÈrakkhena
arakkhiyamÈnaÑ punadeva pÊtiÑ upagaccheyya, pÊtisampayuttameva siyÈ,
sukhe vÈpi sattÈ rajjanti, idaÒca atimadhuraÑ sukhaÑ, tato paraÑ
sukhÈbhÈvÈ. SatisampajaÒÒÈnubhÈvena panettha sukhe asÈrajjanÈ hoti, no
aÒÒathÈti imampi atthavisesaÑ dassetuÑ idamidheva vuttanti veditabbaÑ.
IdÈni sukhaÒca kayena paÔisaÑvedesinti ettha kiÒcÈpi
tatiyajjhÈnasama~gino sukhappaÔisaÑvedanÈbhogo natthi, evaÑ santepi
yasmÈ tassa nÈmakÈyena sampayuttaÑ sukhaÑ, yaÑ vÈ taÑ
nÈmakÈyasampayuttaÑ sukhaÑ, taÑsamuÔÔhÈnenassa yasmÈ atipaÓÊtena
r|pena r|pakÈyo phuÔo,
______________________________________________________________
1. KiÒci bhiyyo (SyÈ)
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yassa phuÔattÈ jhÈnÈ vuÔÔhitopi sukhaÑ paÔisaÑvedeyya, tasmÈ etamatthaÑ
dassento “sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedesin”ti Èha.
IdÈni yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊti ettha1
yaÑjhÈnahetu yaÑjhÈnakÈraÓÈ taÑ tatiyajjhÈnasama~gÊpuggalaÑ
buddhÈdayo ariyÈ Ècikkhanti desenti paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti
vibhajanti uttÈnÊkaronti pakÈsenti, pasaÑsantÊti adhippÈyo. Kinti?
Upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊti, taÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsinti
evamettha yojanÈ veditabbÈ.
KasmÈ pana taÑ te evaÑ pasaÑsantÊti? PasaÑsÈrahato. AyaÑ hi yasmÈ
atimadhurasukhe sukhapÈramippattepi tatiyajjhÈne upekkhako, na tattha
sukhÈbhisa~gena ÈkaÉÉhÊyati, yathÈ ca pÊti na uppajjati, evaÑ
upaÔÔhitassatitÈya satimÈ. YasmÈ ca ariyakantaÑ, ariyajanasevitameva ca
asaÑkiliÔÔhaÑ sukhaÑ nÈmakÈyena paÔisaÑvedeti, tasmÈ pasaÑsÈraho. Iti
pasaÑsÈrahato naÑ ariyÈ te evaÑ pasaÑsÈhetubh|te guÓe pakÈsentÈ
“upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti evaÑ pasaÑsantÊti veditabbaÑ.
Tatiyanti gaÓanÈnupubbato tatiyaÑ, idaÑ tatiyaÑ samÈpajjatÊtipi
tatiyaÑ. JhÈnanti ettha ca yathÈ dutiyaÑ sampasÈdÈdÊhi catura~gikaÑ,
evamidaÑ upekkhÈdÊhi paÒca~gikaÑ. YathÈha “jhÈnanti upekkhÈ sati
sampajaÒÒaÑ sukhaÑ cittassekaggatÈ”ti2. PariyÈyoyeva ceso,
upekkhÈsatisampajaÒÒÈni pana ÔhapetvÈ nippariyÈyena duva~gikamevetaÑ
hoti. YathÈha “katamaÑ tasmiÑ samaye duva~gikaÑ jhÈnaÑ hoti? SukhaÑ
cittassekaggatÈ”ti3. SesaÑ vuttanayamevÈti.
TatiyajjhÈnakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
CatutthajjhÈnakathÈ
Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈti kÈyikasukhassa ca
kÈyikadukkhassa ca pahÈnÈ. PubbevÈti taÒca kho pubbeva, na
______________________________________________________________
1. IdaÑ etthÈtipadaÑ adhikaÑ viya dissati.
3. Abhi 1. 45 piÔÔhe peyyÈle.

2. Abhi 2. 270 piÔÔhe.
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catutthajjhÈnakkhaÓe. SomanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈti
cetasikasukhassa ca cetasikadukkhassa cÈti imesampi dvinnaÑ pubbeva
attha~gamÈ, pahÈnÈ icceva vuttaÑ hoti. KadÈ pana nesaÑ pahÈnaÑ hoti?
CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ upacÈrakkhaÓe. SomanassaÑ hi catutthajjhÈnassa
upacÈrakkhaÓeyeva pahÊyati, dukkhadomanassasukhÈni
paÔhamadutiyatatiyÈnaÑ upacÈrakkhaÓesu. EvametesaÑ pahÈnakkamena
avuttÈnaÑ, Indriyavibha~ge pana indriyÈnaÑ uddesakkameneva idhÈpi
vuttÈnaÑ sukha dukkha somanassa domanassÈnaÑ pahÈnaÑ veditabbaÑ.
Yadi panetÈni tassa tassa jhÈnassa upacÈrakkhaÓeyeva pahÊyanti, atha
kasmÈ “kattha cuppannaÑ dukkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati? Idha
bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. EtthuppannaÑ dukkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati. Kattha
cuppannaÑ domanassindriyaÑ. SukhindriyaÑ. SomanassindriyaÑ
aparisesaÑ nirujjhati? Idha bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pacatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. EtthuppannaÑ somanassindriyaÑ
aparisesaÑ nirujjhatÊ”ti1 evaÑ jhÈnesveva nirodho vuttoti?
AtisayanirodhattÈ. Atisayanirodho hi nesaÑ paÔhamajjhÈnÈdÊsu, na
nirodhoyeva, nirodhoyeva pana upacÈrakkhaÓe, nÈtisayanirodho. TathÈ hi
nÈnÈvajjane paÔhamajjhÈn|pacÈre niruddhassÈpi dukkhindriyassa
ÉaÑsamakasÈdisamphassena vÈ visamÈsanupatÈpena vÈ siyÈ uppatti, na
tveva anto-appanÈyaÑ. UpacÈre vÈ niruddhampetaÑ na suÔÔhu niruddhaÑ
hoti paÔipakkhena avihatattÈ. Anto-appanÈyaÑ pana pÊtipharaÓena sabbo
kÈyo sukhokkanto hoti. SukhokkantakÈyassa ca suÔÔhu niruddhaÑ hoti
dukkhindriyaÑ paÔipakkhena vihatattÈ. NÈnÈvajjane eva ca
dutiyajjhÈn|pacÈre pahÊnassa domanassindriyassa yasmÈ etaÑ
vitakkavicÈrappaccayepi kÈyakilamathe, cittupaghÈte ca sati uppajjati,
vitakkavicÈrÈbhÈve neva uppajjati. Yattha pana uppajjati, tattha
vitakkavicÈrabhÈve. AppahÊnÈ eva ca dutiyajjhÈn|pacÈre vitakkavicÈrÈti
tatthassa siyÈ uppatti appahÊnapaccayattÈ. Na tveva dutiyajjhÈne
pahÊnapaccayattÈ. TathÈ tatiyajjhÈn|pacÈre pahÊnassÈpi sukhindriyassa
pÊtisamuÔÔhÈnapaÓÊtar|paphuÔakÈyassa siyÈ uppatti, na tveva tatiyajjhÈne.
TatiyajjhÈne hi sukhassa
______________________________________________________________
1. SaÑ 3. 188 piÔÔhe.
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paccayabh|tÈ pÊti sabbaso niruddhÈti. TathÈ catutthajjhÈn|pacÈre
pahÊnassÈpi somanassindriyassa ÈsannattÈ, appanÈppattÈya upekkhÈya
abhÈvena sammÈ anatikkantattÈ ca siyÈ uppatti, na tveva catutthajjhÈne.
TasmÈ eva ca “etthuppannaÑ dukkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhatÊ”ti tattha
tattha aparisesaggahaÓaÑ katanti.
EtthÈha “athevaÑ tassa tassa jhÈnass|pacÈre pahÊnÈpi etÈ vedanÈ idha
kasmÈ samÈharÊ”ti. SukhaggahaÓatthaÑ. YÈ hi ayaÑ “adukkhamasukhan”ti
ettha adukkhamasukhÈ vedanÈ vuttÈ, sÈ sukhumÈ atidubbiÒÒeyyÈ, na sakkÈ
sukhena gahetuÑ. TasmÈ yathÈ nÈma duÔÔhassa yathÈ vÈ tathÈ vÈ
upasa~kamitvÈ gahetuÑ asakkuÓeyyassa goÓassa gahaÓatthaÑ gopo
ekasmiÑ vaje sabbe gÈvo samÈharati, athekekaÑ nÊharanto paÔipÈÔiyÈ
ÈgataÑ “ayaÑ so, gaÓhatha nan”ti tampi gÈhÈpayati. Evameva BhagavÈ
sukhaggahaÓatthaÑ sabbÈ etÈ samÈhari. EvaÒhi samÈhaÔÈ etÈ dassetvÈ “yaÑ
neva sukhaÑ na dukkhaÑ na somanassaÑ na domanassaÑ, ayaÑ
adukkhamasukhÈ vedanÈ”ti sakkÈ hoti esÈ gÈhayituÑ.
Apica adukkhamasukhÈya cetovimuttiyÈ paccayadassanatthaÒcÈpi etÈ
vuttÈti veditabbÈ. DukkhappahÈnÈdayo1 hi tassÈ paccayÈ. YathÈha–cattÈro
kho Èvuso paccayÈ adukkhamasukhÈya cetovimuttiyÈ samÈpattiyÈ. IdhÈvuso
bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati,
ime kho Èvuso cattÈro paccayÈ adukkhamasukhÈya cetovimuttiyÈ
samÈpattiyÈti2. YathÈ vÈ aÒÒattha pahÊnÈpi sakkÈyadiÔÔhi-Èdayo
tatiyamaggassa vaÓÓabhaÓanatthaÑ tattha pahÊnÈti vuttÈ. EvaÑ
vaÓÓabhaÓanatthampetassa jhÈnassetÈ idha vuttÈtipi veditabbÈ.
PaccayaghÈtena vÈ ettha rÈgadosÈnaÑ atid|rabhÈvaÑ dassetumpetÈ vuttÈti
veditabbÈ. EtÈsu hi sukhaÑ somanassassa paccayo, somanassaÑ rÈgassa,
dukkhaÑ domanassassa, domanassaÑ dosassa. SukhÈdighÈtena ca te
sappaccayÈ rÈgadosÈ hatÈti atid|re hontÊti.
Adukkhamasukhanti dukkhÈbhÈvena adukkhaÑ, sukhÈbhÈvena
asukhaÑ, etenettha dukkhasukhapaÔipakkhabh|taÑ tatiyavedanaÑ dÊpeti, na
dukkhasukhÈbhÈvamattaÑ.
______________________________________________________________
1. SukhappahÈnÈdayo (bah|su)

2. Ma 1. 370 piÔÔhe.
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TatiyavedanÈ nÈma adukkhamasukhÈ, upekkhÈtipi vuccati. SÈ
iÔÔhÈniÔÔhaviparÊtÈnubhavanalakkhaÓÈ, majjhattarasÈ, avibh|tapaccupaÔÔhÈnÈ,
sukhanirodhapadaÔÔhÈnÈti veditabbÈ. UpekkhÈsatipÈrisuddhinti upekkhÈya
janitasatipÈrisuddhiÑ. ImasmiÒhijhÈne suparisuddhÈsati. YÈ ca tassÈ satiyÈ
pÈrisuddhi, sÈ upekkhÈya katÈ na aÒÒena. TasmÈ etaÑ
“upekkhÈsatipÈrisuddhin”ti vuccati. Vibha~gepi vuttaÑ “ayaÑ sati imÈya
upekkhÈya visadÈ hoti parisuddhÈ pariyodÈtÈ, tena vuccati
upekkhÈsatipÈrisuddhin”ti1. YÈya ca upekkhÈya ettha satiyÈ pÈrisuddhi hoti,
sÈ atthato tatramajjhattatÈ veditabbÈ. Na kevalaÒcettha tÈya satiyeva
parisuddhÈ, apica kho sabbepi sampayuttadhammÈ, satisÊsena pana desanÈ
vuttÈ.
Tattha kiÒcÈpi ayaÑ upekkhÈ heÔÔhÈpi tÊsu jhÈnesu vijjati, yathÈ pana
divÈ s|riyappabhÈbhibhavÈ, sommabhÈvena ca attano upakÈrakattena vÈ
sabhÈgÈya rattiyÈ alÈbhÈ divÈ vijjamÈnÈpi candalekhÈ aparisuddhÈ hoti
apariyodÈtÈ, evamayampi tatramajjhattupekkhÈcandalekhÈ
vitakkavicÈrÈdipaccanÊkadhammatejÈbhibhavÈ, sabhÈgÈya ca
upekkhÈvedanÈrattiyÈ alÈbhÈ vijjamÈnÈpi paÔhamÈdijjhÈnabhedesu
aparisuddhÈ hoti. TassÈ ca aparisuddhÈya divÈ aparisuddhacandalekhÈya
pabhÈ viya sahajÈtÈpi sati-Èdayo aparisuddhÈva honti. TasmÈ tesu ekampi
“upekkhÈsatipÈrisuddhin”ti na vuttaÑ. Idha pana
vitakkÈdipaccanÊkadhammatejÈtibhavÈbhÈvÈ, sabhÈgÈya ca
upekkhÈvedanÈrattiyÈ paÔilÈbhÈ ayaÑ tatramajjhattupekkhÈcandalekhÈ
ativiya parisuddhÈ, tassÈ parisuddhattÈ parisuddhacandalekhÈya pabhÈ viya
sahajÈtÈpi sati-Èdayo parisuddhÈ honti pariyodÈtÈ, tasmÈ idameva
“upekkhÈsatipÈrisuddhin”ti vuttanti veditabbaÑ.
Catutthanti gaÓanÈnupubbato catutthaÑ, idaÑ catutthaÑ samÈpajjatÊtipi
catutthaÑ. JhÈnanti ettha yathÈ tatiyaÑ upekkhÈdÊhi paÒca~gikaÑ,
evamidaÑ upekkhÈdÊhi tiva~gikaÑ. YathÈha “jhÈnanti upekkhÈ sati
cittassekaggatÈ”ti1. PariyÈyo eva ceso, ÔhapetvÈ pana satiÑ
upekkhekaggatameva2 gahetvÈ nippariyÈyena duva~gikamevetaÑ hoti.
YathÈha “katamaÑ
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 271 piÔÔhe.
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tasmiÑ samaye duva~gikaÑ jhÈnaÑ hoti? UpekkhÈ cittassekaggatÈ”ti1.
SesaÑ vuttanayamevÈti.
CatutthajjhÈnakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
PubbenivÈsakathÈ
12. Iti imÈni cattÈri jhÈnÈni kesaÒci cittekaggatatthÈni honti, kesaÒci
vipassanÈpÈdakÈni, kesaÒci abhiÒÒÈpÈdakÈni, kesaÒci nirodhapÈdakÈni,
kesaÒci bhavokkamanatthÈni. Tattha khÊÓÈsavÈnaÑ cittekaggatatthÈni honti.
Te hi samÈpajjitvÈ “ekaggacittÈ sukhaÑ divasaÑ viharissÈmÈ”ti iccevaÑ
kasiÓaparikammaÑ katvÈ aÔÔha samÈpattiyo nibbattenti.
SekkhaputhujjanÈnaÑ “samÈpattito vuÔÔhÈya samÈhitena cittena
vipassissÈmÈ”ti nibbattentÈnaÑ vipassanÈpÈdakÈni honti. Ye pana aÔÔha
samÈpattiyo nibbattetvÈ abhiÒÒÈpÈdakaÑ jhÈnaÑ samÈpajjitvÈ samÈpattito
vuÔÔhÈya “ekopi hutvÈ bahudhÈ hotÊ”ti vuttanayÈ abhiÒÒÈyo patthentÈ
nibbattenti, tesaÑ abhiÒÒÈpÈdakÈni honti. Ye pana aÔÔha samÈpattiyo
nibbattetvÈ “nirodhasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ sattÈhaÑ acittakÈ hutvÈ
diÔÔheva dhamme nirodhaÑ nibbÈnaÑ patvÈ sukhaÑ viharissÈmÈ”ti
nibbattenti, tesaÑ nirodhapÈdakÈni honti. Ye pana aÔÔha samÈpattiyo
nibbattetvÈ “aparihÊnajjhÈnÈ hutvÈ brahmaloke uppajjissÈmÈ”ti nibbattenti,
tesaÑ bhavokkamanatthÈni honti.
BhagavatÈ panidaÑ catutthajjhÈnaÑ Bodhirukkham|le nibbattitaÑ, taÑ
tassa vipassanÈpÈdakaÒceva ahosi abhiÒÒÈpÈdakaÒca nirodhapÈdakaÒca
sabbakiccasÈdhakaÒca sabbalokiyalokuttaraguÓadÈyakanti veditabbaÑ.
YesaÒca guÓÈnaÑ dÈyakaÑ ahosi, tesaÑ ekadesaÑ dassento “so evaÑ
samÈhite citte”ti-ÈdimÈha.
Tattha soti so ahaÑ. Evanti catutthajjhÈnakkamanidassanametaÑ, iminÈ
kamena catutthajjhÈnaÑ paÔilabhitvÈti vuttaÑ hoti. SamÈhiteti iminÈ
______________________________________________________________
1. Abhi 1. 46 piÔÔhe peyyÈle.
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catutthajjhÈnasamÈdhinÈ samÈhite. Citteti r|pÈvacaracitte. ParisuddhetiÈdÊsu pana upekkhÈsatipÈrisuddhibhÈvena parisuddhe. ParisuddhattÈyeva
pariyodÈte, pabhassareti vuttaÑ hoti. SukhÈdÊnaÑ paccayÈnaÑ ghÈtena
vihatarÈgÈdi-a~gaÓattÈ ana~gaÓe. Ana~gaÓattÈyeva ca vigat|pakkilese.
A~gaÓena hi cittaÑ upakkilissati. SubhÈvitattÈ mudubh|te,
vasÊbhÈvappatteti vuttaÑ hoti. Vase1 vattamÈnaÑ hi cittaÑ mud|ti vuccati.
MuduttÈyeva ca kammaniye kammakkhame kammayoggeti vuttaÑ hoti.
Mudu hi cittaÑ kammaniyaÑ hoti sudhantamiva suvaÓÓaÑ, tadubhayampi
ca subhÈvitattÈ eva. YathÈha–nÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi
samanupassami, yaÑ evaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ mudu ca hoti
kammaniyaÒca, yathayidaÑ bhikkhave cittanti2.
Etesu parisuddhabhÈvÈdÊsu ÔhitattÈ Ôhite. ®hitattÈyeva ÈneÒjappatte,
acale niriÒjaneti vuttaÑ hoti. MudukammaÒÒabhÈvena vÈ attano vase
ÔhitattÈ Ôhite, saddhÈdÊhi pariggahitattÈ ÈneÒjappatte. SaddhÈpariggahitaÑ hi
cittaÑ assaddhiyena na iÒjati, vÊriyapariggahitaÑ kosajjena na iÒjati,
satipariggahitaÑ pamÈdena na iÒjati, samÈdhipariggahitaÑ uddhaccena na
iÒjati, paÒÒÈpariggahitaÑ avijjÈya na iÒjati, obhÈsagataÑ kilesandhakÈrena
na iÒjati. Imehi chahi dhammehi pariggahitaÑ ÈneÒjappattaÑ cittaÑ hoti.
EvaÑ aÔÔha~gasamannÈgataÑ cittaÑ abhinÊhÈrakkhamaÑ hoti
abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ abhiÒÒÈsacchikiriyÈya.
Aparo nayo–catutthajjhÈnasamÈdhinÈ samÈhite. NÊvaraÓad|rÊbhÈvena
parisuddhe. VitakkÈdisamatikkamena pariyodÈte.
JhÈnappaÔilÈbhapaccayÈnaÑ pÈpakÈnaÑ icchÈvacarÈnaÑ abhÈvena
ana~gaÓe. AbhijjhÈdÊnaÑ cittupakkilesÈnaÑ vigamena vigat|pakkilese.
Ubhayampi cetaÑ ana~gaÓavatthasuttÈnusÈrena3 veditabbaÑ. VasippattiyÈ
mudubh|te. IddhipÈdabhÈv|pagamena kammaniye. BhÈvanÈpÈrip|riyÈ
paÓÊtabhÈv|pagamena Ôhite ÈneÒjappatte, yathÈ ÈneÒjappattaÑ hoti, evaÑ
Ôhiteti attho. Evampi aÔÔha~gasamannÈgataÑ cittaÑ abhinÊhÈrakkhamaÑ hoti
abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, pÈdakaÑ
padaÔÔhÈnabh|tanti attho.
______________________________________________________________
1. VasÊvasena (Ka)

2. AÑ 1. 4 piÔÔhe.

3. Ma 1. 29, 43 piÔÔhesu.
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PubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈyÈti evaÑ abhiÒÒÈpÈdake jÈte etasmiÑ citte
pubbenivÈsÈnussatimhi yaÑ ÒÈÓaÑ, tadatthÈya. Tattha pubbenivÈsoti pubbe
atÊtajÈtÊsu nivutthakkhandhÈ. NivutthÈti ajjhÈvutthÈ anubh|tÈ attano santÈne
uppajjitvÈ niruddhÈ, nivutthadhammÈ vÈ nivutthÈ, gocaranivÈsena nivutthÈ,
attano viÒÒÈÓena viÒÒÈtÈ paricchinnÈ, paraviÒÒÈÓaviÒÒÈtÈpi vÈ
chinnavaÔumakÈnussaraÓÈdÊsu. PubbenivÈsÈnussatÊti yÈya satiyÈ
pubbenivÈsaÑ anussarati, sÈ pubbenivÈsÈnussati. ©ÈÓanti tÈya satiyÈ
sampayuttaÒÈÓaÑ. Evamimassa pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓassa atthÈya
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya, etassa ÒÈÓassa adhigamÈya pattiyÈti vuttaÑ hoti.
AbhininnÈmesinti abhinÊhariÑ.
Soti so ahaÑ. Anekavihitanti anekavidhaÑ, anekehi vÈ pakÈrehi
pavattitaÑ, saÑvaÓÓitanti attho. PubbenivÈsanti samanantarÈtÊtaÑ bhavaÑ
ÈdiÑ katvÈ tattha tattha nivutthasantÈnaÑ. AnussarÈmÊti “ekampi jÈtiÑ,
dvepi jÈtiyo”ti evaÑ jÈtipaÔipÈtiyÈ anugantvÈ anugantvÈ sarÈmi, anudeva vÈ
sarÈmi, citte abhininnÈmitamatte eva sarÈmÊti dasseti. P|ritapÈramÊnaÒhi
mahÈpurisÈnaÑ parikammakaraÓaÑ natthi, tena te cittaÑ abhininnÈmetvÈva
saranti. ŒdikammikakulaputtÈ pana parikammaÑ katvÈva saranti, tasmÈ
tesaÑ vasena parikammaÑ vattabbaÑ siyÈ. TaÑ pana vuccamÈnaÑ
atibhÈriyaÑ vinayanidÈnaÑ karoti, tasmÈ taÑ na vadÈma. Atthikehi pana
Visuddhimagge1 vuttanayeneva gahetabbaÑ, idha pana PÈÄimeva
vaÓÓayissÈma.
Seyyathidanti ÈraddhappakÈradassanatthe nipÈto. Teneva yvÈyaÑ
pubbenivÈso Èraddho, tassa pakÈrappabhedaÑ dassento ekampi jatintiÈdimÈha. Tattha ekampi jÈtinti ekampi paÔisandhim|laÑ cutipariyosÈnaÑ
ekabhavapariyÈpannaÑ khandhasantÈnaÑ. Esa nayo dvepi jÈtiyoti-ÈdÊsu.
Anekepi saÑvaÔÔakappeti-ÈdÊsu pana parihÈyamÈno kappo saÑvaÔÔakappo,
vaÉÉhamÈno vivaÔÔakappoti veditabbo. Tattha saÑvaÔÔena saÑvaÔÔaÔÔhÈyÊ
gahito hoti taÑm|lakattÈ. VivaÔÔena ca vivaÔÔaÔÔhÈyÊ. EvaÒhi sati yÈni tÈni
“cattÈrimÈni bhikkhave kappassa asa~khyeyyÈni. KatamÈni cattÈri?
SaÑvaÔÔo saÑvaÔÔaÔÔhÈyÊ vivaÔÔo vivaÔÔaÔÔhÈyÊ”ti2 vuttÈni, tÈni sabbÈni
pariggahitÈni honti.
______________________________________________________________
1. Visuddhi 2. 42 piÔÔhÈdÊsu.

2. AÑ 1. 460 piÔÔhe, PÈÄisaÑkhittÈ.
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Tattha tayo saÑvaÔÔÈ tejosaÑvaÔÔo, ÈposaÑvaÔÔo, vÈyosaÑvaÔÔoti. Tisso
saÑvaÔÔasÊmÈ ŒbhassarÈ, SubhakiÓhÈ, VehapphalÈti. YadÈ kappo tejena
saÑvaÔÔati, Œbhassarato heÔÔhÈ agginÈ Éayhati. YadÈ udakena saÑvaÔÔati,
SubhakiÓhato heÔÔhÈ udakena vilÊyati. YadÈ vÈtena saÑvaÔÔati, Vehapphalato
heÔÔhÈ vÈtena viddhaÑsiyati. VitthÈrato pana sadÈpi ekaÑ BuddhakkhettaÑ
vinassati.
BuddhakkhettaÑ nÈma tividhaÑ hoti jÈtikkhettaÑ, ÈÓÈkkhettaÑ,
visayakkhettaÒca. Tattha jÈtikkhettaÑ dasasahassacakkavÈÄapariyantaÑ hoti,
yaÑ TathÈgatassa paÔisandhi-ÈdÊsu kampati. ŒÓÈkkhettaÑ
koÔisatasahassacakkavÈÄapariyantaÑ hoti, yattha RatanaparittaÑ
KhandhaparittaÑ DhajaggaparittaÑ ŒÔÈnÈÔiyaparittaÑ Moraparittanti
imesaÑ parittÈnaÑ ÈnubhÈvo pavattati. VisayakkhettaÑ pana anantaÑ
aparimÈÓaÑ, yaÑ “yÈvatÈ vÈ pana Èka~kheyyÈ”ti1 vuttaÑ, yattha yaÑ yaÑ
Èka~khati, taÑ taÑ anussarati. Evametesu tÊsu Buddhakkhettesu ekaÑ
ÈÓÈkkhettaÑ vinassati, tasmiÑ pana vinassante jÈtikkhettampi vinaÔÔhameva
hoti, vinassantaÒca ekatova vinassati, saÓÔhatantampi ekatova saÓÔhahati.
Tassa vinÈso ca saÓÔhahanaÒca Visuddhimagge2 vuttaÑ, atthikehi tato
gahetabbaÑ.
Ye panete saÑvaÔÔavivaÔÔÈ vuttÈ, etesu BhagavÈ BodhimaÓÉe
sammÈsambodhiÑ abhisambujjhanatthÈya nisinno anekepi saÑvaÔÔakappe,
anekepi vivaÔÔakappe, anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe sari. KathaÑ?
“AmutrÈsin”ti-ÈdinÈ nayena. Tattha amutrÈsinti amumhi saÑvaÔÔakappe
ahaÑ amumhi bhave vÈ yoniyÈ vÈ gatiyÈ vÈ viÒÒÈÓaÔÔhitiyÈ vÈ sattÈvÈse vÈ
sattanikÈye vÈ ahosiÑ. EvaÑnÈmoti Vessantaro vÈ JotipÈlo vÈ. EvaÑgottoti
bhaggavo vÈ Gotamo vÈ. EvaÑvaÓÓoti odÈto vÈ sÈmo vÈ. EvamÈhÈroti
sÈlimaÑsodanÈhÈro vÈ pavattaphalabhojano vÈ.
EvaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊti anekappakÈrena kÈyikacetasikÈnaÑ,
sÈmisanirÈmisÈdippabhedÈnaÑ vÈ sukhadukkhÈnaÑ paÔisaÑvedÊ.
EvamÈyupariyantoti evaÑ vassasataparamÈyupariyanto vÈ
caturÈsÊtikappasahassaparamÈyupariyanto vÈ.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 229 piÔÔhe.

2. Visuddhi 2. 44 piÔÔhÈdÊsu.
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So tato cuto amutra udapÈdinti so ahaÑ tato bhavato, yonito, gatito,
viÒÒÈÓaÔÔhitito, sattÈvÈsabho, sattanikÈyato vÈ cuto puna amukasmiÑ nÈma
bhave, yoniyÈ, gatiyÈ, viÒÒÈÓaÔÔhitiyÈ, sattÈvÈse, sattanikÈye vÈ udapÈdiÑ.
TatrÈpÈsinti atha tatrÈpi bhave, yoniyÈ, gatiyÈ, viÒÒÈÓaÔÔhitiyÈ, sattÈvÈse,
sattanikÈye vÈ puna ahosiÑ. EvaÑnÈmoti-Èdi vuttanayameva.
Atha vÈ yasmÈ amutrÈsinti idaÑ anupubbena Èrohantassa
yÈvadicchakaÑ saraÓaÑ, so tato cutoti paÔinivattantassa paccavekkhaÓaÑ,
tasmÈ idh|papannoti imissÈ idh|papattiyÈ anantaraÑ amutra udapÈdinti
TusitabhavanaÑ sandhÈyÈhÈti veditabbaÑ. TatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmoti tatrÈpi
Tusitabhavane Setaketu nÈma devaputto ahosiÑ. EvaÑgottoti tÈhi devatÈhi
saddhiÑ ekagotto. EvaÑvaÓÓoti suvaÓÓavaÓÓo. EvamÈhÈroti
dibbasudhÈhÈro. EvaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊti evaÑ
dibbasukhappaÔisaÑvedÊ. DukkhaÑ pana sa~khÈradukkhamattameva.
EvamÈyupariyantoti evaÑ
sattapaÒÒÈsavassakoÔisaÔÔhivassasatasahassÈyupariyanto. So tato cutoti so
ahaÑ tato Tusitabhavanato cuto. Idh|papannoti idha MahÈmÈyÈya deviyÈ
kucchimhi nibbatto.
ItÊti evaÑ. SÈkÈraÑ sa-uddesanti nÈmagottavasena sa-uddesaÑ,
vaÓÓÈdivasena sÈkÈraÑ. NÈmagottavasena hi satto “Datto, Tisso, Gotamo”ti
uddisÊyati, vaÓÓÈdÊhi odÈto sÈmoti nÈnattato paÒÒÈyati. TasmÈ nÈmagottaÑ
uddeso, itare ÈkÈrÈ. KiÑ pana BuddhÈyeva pubbenivÈsaÑ sarantÊti?
Vuccate, na BuddhÈyeva, Paccekabuddha BuddhasÈvaka titthiyÈpi, no ca
kho avisesena. TitthiyÈ hi cattÈlÊsaÑyeva kappe saranti, na tato paraÑ,
kasmÈ? DubbalapaÒÒattÈ. TesaÒhi nÈmar|paparicchedavirahato dubbalÈ
paÒÒÈ hoti. SÈvakesu pana asÊtimahÈsÈvakÈ kappasatasahassaÑ saranti. Dve
aggasÈvakÈ ekamasa~khyeyyaÑ, satasahassaÒca. PaccekabuddhÈ dve
asa~khyeyyÈni, satasahassaÒca. Ettako hi tesaÑ abhinÊhÈro. BuddhÈnaÑ
pana paricchedo natthi, yÈva icchanti, tÈva saranti. TitthiyÈ ca
khandhapaÔipÈÔimeva saranti, paÔipÈÔiÑ muÒcitvÈ cutipaÔisandhivasena
sarituÑ na sakkonti. TesaÒhi andhÈnaÑ viya icchitappadesokkamanaÑ
natthi. SÈvakÈ ubhayathÈpi saranti. TathÈ
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PaccekabuddhÈ. BuddhÈ pana khandhapaÔipÈÔiyÈpi cutipaÔisandhivasenapi
sÊhokkantavasenapi anekÈsu kappakoÔÊsu heÔÔhÈ vÈ upari vÈ yaÑ yaÑ
ÔhÈnaÑ Èka~khanti, taÑ sabbaÑ sarantiyeva.
AyaÑ kho me brÈhmaÓÈti-ÈdÊsu meti mayÈ. VijjÈti viditakaraÓaÔÔhena
vijjÈ. KiÑ viditaÑ karoti? PubbenivÈsaÑ. AvijjÈti tasseva pubbenivÈsassa
aviditakaraÓaÔÔhena tappaÔicchÈdakamoho vuccati. Tamoti sveva moho
tappaÔicchÈdakaÔÔhena “tamo”ti vuccati. Œlokoti sÈyeva vijjÈ
obhÈsakaraÓaÔÔhena “Èlolo”ti vuccati. Ettha ca vijjÈ adhigatÈti ayaÑ attho,
sesaÑ pasaÑsÈvacanaÑ. YojanÈ panettha ayaÑ kho me vijjÈ adhigatÈ, tassa
me adhigatavijjassa avijjÈ vihatÈ, vinaÔÔhÈti attho. KasmÈ? YasmÈ vijjÈ
uppannÈ. Esa nayo itarasmimpi padadvaye.
YathÈ tanti ettha yathÈti opammatthe. Tanti nipÈto. SatiyÈ avippavÈsena
appamattassa. VÊriyÈtÈpena ÈtÈpino. KÈye ca jÊvite ca anapekkhatÈya
pahitattassa, pesitacittassÈti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ appamattassa
ÈtÈpino pahitattassa viharato avijjÈ vihaÒÒeyya, vijjÈ uppajjeyya, tamo
vihaÒÒeyya, Èloko uppajjeyya. Evameva mama avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ,
tamo vihato, Èloko uppanno. Etassa me padhÈnÈnuyogassa anur|pameva
phalaÑ laddhanti.
AyaÑ kho me brÈhmaÓa paÔhamÈ abhinibbhidÈ ahosi
kukkuÔacchÈpakasseva aÓÉakosamhÈti ayaÑ kho mama brÈhmaÓa
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓamukhatuÓÉakena pubbe
nivutthakkhandhapaÔicchÈdakaÑ avijjaÓÉakosaÑ padÈletvÈ paÔhamÈ
abhinibbhidÈ paÔhamÈ nikkhanti paÔhamÈ ariyajÈti ahosi,
kukkuÔacchÈpakasseva mukhatuÓÉakena vÈ pÈdanakhasikhÈya vÈ aÓÉakosaÑ
padÈletvÈ tamhÈ aÓÉakosamhÈ abhinibbhidÈ nikkhanti kukkuÔanikÈye
paccÈjÈtÊti.
PubbenivÈsakathÈ niÔÔhitÈ.
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13. So evaÑ -pa- cut|papÈtaÒÈÓÈyÈti cutiyÈ ca upapÈte ca ÒÈÓÈya, yena
ÒÈÓena sattÈnaÑ cuti ca upapÈto ca ÒÈyati, tadatthanti vuttaÑ hoti. CittaÑ
abhininnÈmesinti parikammacittaÑ nÊhariÑ. So dibbena -pa- passÈmÊti ettha
pana p|ritapÈramÊnaÑ mahÈsattÈnaÑ parikammakaraÓaÑ natthi. Te hi citte
abhininnÈmitamatte eva dibbena cakkhunÈ satte passanti,
ÈdikammikakulaputtÈ pana parikammaÑ katvÈ. TasmÈ tesaÑ vasena
parikammaÑ vattabbaÑ siyÈ. TaÑ pana vuccamÈnaÑ atibhÈriyaÑ
vinayanidÈnaÑ karoti, tasmÈ taÑ na vadÈma. Atthikehi pana
Visuddhimagge1 vuttanayena gahetabbaÑ, idha pana PÈÄimeva
vaÓÓayissÈma.
Soti so ahaÑ. DibbenÈti-ÈdÊsu dibbasadisattÈ dibbaÑ. DevatÈnaÒhi
sucaritakammanibbattaÑ pittasemharuhirÈdÊhi apalibuddhaÑ
upakkilesavinimuttatÈya d|repi ÈrammaÓasampaÔicchanasamatthaÑ dibbaÑ
pasÈdacakkhu hoti. IdaÒcÈpi vÊriyabhÈvanÈbalanibbattaÑ ÒÈÓacakkhu
tÈdisamevÈti dibbasadisattÈ dibbaÑ, dibbavihÈravasena paÔiladdhattÈ, attanÈ
ca dibbavihÈrasannissitattÈpi dibbaÑ, Èlokapariggahena mahÈjutikattÈpi
dibbaÑ, tirokuÔÔÈdigatar|padassanena mahÈgatikattÈpi dibbaÑ. TaÑ sabbaÑ
saddasatthÈnusÈrena veditabbaÑ. DassanaÔÔhena cakkhu.
CakkhukiccakaraÓena cakkhumivÈtipi cakkhu. Cut|papÈtadassanena
diÔÔhivisuddhihetuttÈ visuddhaÑ. Yo hi cutimattameva passati, na upapÈtaÑ,
so ucchedadiÔÔhiÑ gaÓhÈti. Yo upapÈtamattameva passati, na cutiÑ, so
navasattapÈtubhÈvadiÔÔhiÑ gaÓhÈti. Yo pana tadubhayaÑ passati, so yasmÈ
duvidhampi taÑ diÔÔhigataÑ ativattati, tasmÈssa taÑ dassanaÑ
diÔÔhivisuddhihetu hoti, tadubhayaÒca BhagavÈ addasa. TenetaÑ vuttaÑ
“cut|papÈtadassanena diÔÔhivisuddhihetuttÈ visuddhan”ti.
EkÈdasa-upakkilesavirahato vÈ visuddhaÑ. Bhagavato hi ekÈdasaupakkilesavirahitaÑ dibbacakkhu. YathÈha–so kho ahaÑ Anuruddha
“vicikicchÈ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ vicikicchaÑ cittassa
upakkilesaÑ pajahiÑ. “AmanasikÈro -pa-. ThinamiddhaÑ. ChambhitattaÑ.
UppilaÑ2. DuÔÔhullaÑ. AccÈraddhavÊriyaÑ. AtilÊnavÊriyaÑ. AbhijappÈ.
NÈnattasaÒÒÈ.
______________________________________________________________
1. Visuddhi 2. 53 piÔÔhe.

2. UbbillÈvitaÑ (SÊ), ubbillaÑ (SyÈ), uppilavaÑ (Ka)

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ

133

“atinijjhÈyitattaÑ r|pÈnaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ atinijjhÈyitattaÑ
r|pÈnaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. So kho ahaÑ Anuruddha appamatto
ÈtÈpÊ pahitatto viharanto obhÈsaÑ hi kho saÒjÈnÈmi, na ca r|pÈni passÈmi.
R|pÈni hi kho passÈmi, na ca obhÈsaÑ saÒjÈnÈmÊti1 evamÈdi. TadevaÑ
ekÈdasupakkilesavirahato visuddhaÑ.
Manuss|pacÈraÑ atikkamitvÈ r|padassanena atikkantamÈnusakaÑ,
mÈnusakaÑ vÈ maÑsacakkhuÑ atikkantattÈ atikkantamÈnusakanti
peditabbaÑ. Tena dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena.
Satte passÈmÊti manussamaÑsacakkhunÈ2 viya satte passÈmi dakkhÈmi
olokemi. CavamÈne upapajjamÈneti ettha cutikkhaÓe vÈ upapattikkhaÓe vÈ
dibbacakkhunÈ daÔÔhuÑ na sakkÈ. Ye pana ÈsannacutikÈ idÈni cavissanti, te
cavamÈnÈ. Ye ca gahitapaÔisandhikÈ sampatinibbattÈ vÈ, te upapajjamÈnÈti
adhippetÈ. Te evar|pe cavamÈne upapajjamÈne ca passÈmÊti dasseti. HÊneti
mohanissandayuttattÈ hÊnÈnaÑ jÈtikulabhogÈdÊnaÑ vasena hÊÄite ohÊÄite
uÒÒÈte avaÒÒÈte. PaÓÊteti amohanissandayuttattÈ tabbiparÊte. SuvaÓÓeti
adosanissandayuttattÈ iÔÔhakantamanÈpavaÓÓayutte. DubbaÓÓeti
dosanissandayuttattÈ aniÔÔhÈkanta-amanÈpavaÓÓayutte. Abhir|pe vir|petipi
attho. Sugateti sugatigate, alobhanissandayuttattÈ vÈ aÉÉhe mahaddhane.
Duggateti duggatigate, lobhanissandayuttattÈ vÈ dalidde appannapÈne.
YathÈkamm|pageti yaÑ yaÑ kammaÑ upacitaÑ, tena tena upagate. Tattha
purimehi “cavamÈne”ti-ÈdÊhi dibbacakkhukiccaÑ vuttaÑ, iminÈ pana
padena yathÈkamm|pagaÒÈÓakiccaÑ.
Tassa ca ÒÈÓassa ayamuppattikkamo–so heÔÔhÈ nirayÈbhimukhaÑ
ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ nerayikasatte passati mahantaÑ dukkhamanubhavamÈne,
taÑ dassanaÑ dibbacakkhukiccameva. So evaÑ manasi karoti “kiÑ nu kho
kammaÑ katvÈ ime sattÈ etaÑ dukkhamanubhavantÊ”ti, athassa “idaÑ nÈma
katvÈ”ti taÑkammÈrammaÓaÑ ÒÈÓaÑ uppajjati. TathÈ upari
devalokÈbhimukhaÑ ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ nandanavana, missakavana,
phÈrusakavanÈdÊsu satte passati mahÈsampattiÑ anubhavamÈne, tampi
dassanaÑ dibbacakkhukiccameva. So evaÑ manasi
______________________________________________________________
1. Ma 3. 199 piÔÔhe.
2. Manusso maÑsacakkhunÈ (SÊ, SyÈ), manussÈ maÑsacakkhunÈ (?)
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karoti “kiÑ nu kho kammaÑ katvÈ ime sattÈ etaÑ sampattiÑ anubhavantÊ”ti
athassa “idaÑ nÈma katvÈ”ti taÑkammÈrammaÓaÑ ÒÈÓaÑ uppajjati. IdaÑ
yathÈkamm|pagaÒÈÓaÑ nÈma. Imassa visuÑ parikammaÑ nÈma natthi.
YathÈ cimassa, evaÑ anÈgataÑsaÒÈÓassapi. DibbacakkhupÈdakÈneva hi
imÈni dibbacakkhunÈ saheva ijjhanti.
KÈyaduccaritenÈti-ÈdÊsu duÔÔhu caritaÑ, duÔÔhaÑ1 vÈ caritaÑ
kilesap|tikattÈti duccaritaÑ, kÈyena duccaritaÑ, kÈyato vÈ uppannaÑ
duccaritanti kÈyaduccaritaÑ. EvaÑ vacÊmanoduccaritÈnipi daÔÔhabbÈni.
SamannÈgatÈti sama~gÊbh|tÈ. AriyÈnaÑ upavÈdakÈti
BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ ariyÈnaÑ antamaso
gihisotÈpannÈnampi anatthakÈmÈ hutvÈ antimavatthunÈ vÈ
guÓaparidhaÑsanena vÈ upavÈdakÈ, akkosakÈ garahakÈti vuttaÑ hoti. Tattha
“natthi imesaÑ samaÓadhammo, assamaÓÈ ete”ti vadanto antimavatthunÈ
upavadati. “Natthi imesaÑ jhÈnaÑ vÈ vimokkho vÈ maggo vÈ phalaÑ vÈ”ti
vadanto guÓaparidhaÑsanena upavadatÊti veditabbo. So ca jÈnaÑ vÈ
upavadeyya ajÈnaÑ vÈ, ubhayathÈpi ariy|pavÈdova hoti, bhÈriyaÑ kammaÑ
saggÈvaraÓaÑ, maggÈvaraÓaÒca, satekicchaÑ pana hoti. Tassa ca
ÈvibhÈvatthaÑ idaÑ vatthumudÈharanti–
AÒÒatarasmiÑ kira gÈme eko thero ca daharabhikkhu ca piÓÉÈya
caranti, te paÔhamaghareyeva uÄu~kamattaÑ uÓhayÈguÑ labhiÑsu. Therassa
ca kucchivÈto atthi, so cintesi “ayaÑ yÈgu mayhaÑ sappÈyÈ, yÈva na sÊtalÈ
hoti, tÈva naÑ pivÈmÊ”ti. So manussehi ummÈratthÈya ÈhaÔe dÈrukkhandhe
nisÊditvÈ taÑ pivi. Itaro taÑ jigucchi “aticchÈto vatÈyaÑ mahallako,
amhÈkaÑ lajjitabbakaÑ akÈsÊ”ti. Thero gÈme caritvÈ vihÈraÑ gantvÈ
daharabhikkhuÑ Èha “atthi te Èvuso imasmiÑ sÈsane patiÔÔhÈ”ti. Œma
bhante sotÈpanno ahanti. Tena hÈvuso uparimaggatthÈya vÈyÈmaÑ mÈ
akÈsi, khÊÓÈsavo tayÈ upavaditoti. So taÑ khamÈpesi, tenassa taÑ pÈkatikaÑ
ahosi. TasmÈ yo aÒÒopi ariyaÑ upavadati, tena gantvÈ sace attanÈ
vuÉÉhataro hoti, “ahaÑ ÈyasmantaÑ idaÒcidaÒca avacaÑ, taÑ me
khamÈhÊ”ti khamÈpetabbo. Sace navakataro hoti, vanditvÈ ukkuÔikaÑ
nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ
______________________________________________________________
1. DuÔÔhuÑ (Ka)
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“ahaÑ bhante tumhe idaÒcidaÒca avacaÑ, taÑ me khamathÈ”ti
khamÈpetabbo. Sace so nakkhamati, disÈpakkanto vÈ hoti. Ye tasmiÑ vihÈre
bhikkh| vasanti, tesaÑ santikaÑ gantvÈ sace attanÈ vuÉÉhataro hoti,
Ôhitakeneva, sace navakataro, ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ
“ahaÑ bhante asukaÑ nÈma ÈyasmantaÑ idaÒcidaÒca avacaÑ, khamatu me
so ÈyasmÈ”ti evaÑ vadantena khamÈpetabbo. Sace so parinibbuto hoti,
parinibbutamaÒcaÔÔhÈnaÑ gantvÈ yÈva sivathikaÑ gantvÈpi khamÈpetabbo.
EvaÑ kate saggÈvaraÓaÒca maggÈvaraÓaÒca na hoti, pÈkatikameva hoti.
MicchÈdiÔÔhikÈti viparÊtadassanÈ. MicchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈti
micchÈdiÔÔhivasena samÈdinnanÈnÈvidhakammÈ, ye ca
micchÈdiÔÔhim|lakesu kÈyakammÈdÊsu aÒÒepi samÈdapenti. Tattha
vacÊduccaritaggahaÓeneva ariy|pavÈde, manoduccaritaggahaÓena ca
micchÈdiÔÔhiyÈ sa~gahitÈyapi imesaÑ dvinnaÑ puna vacanaÑ
mahÈsÈvajjabhÈvadassanatthanti veditabbaÑ. MahÈsÈvajjo hi ariy|pavÈdo
Ènantariyasadiso. YathÈha–seyyathÈpi SÈriputta bhikkhu sÊlasampanno
samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya,
evaÑsampadamidaÑ SÈriputta vadÈmi taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ
nirayeti1.
MicchÈdiÔÔhito ca mahÈsÈvajjataraÑ nÈma aÒÒaÑ natthi. YathÈha–
nÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
mahÈsÈvajjaÑ, yathayidaÑ micchÈdiÔÔhi, micchÈdiÔÔhiparamÈni bhikkhave
vajjÈnÊti2.
KÈyassa bhedÈti upÈdinnakkhandhapariccÈgÈ. ParaÑ maraÓÈti
tadanantaraÑ abhinibbattakkhandhaggahaÓe3. AthavÈ kÈyassa bhedÈti
jÊvitindriyassupacchedÈ. ParaÑ maraÓÈti cuticittato uddhaÑ. ApÈyanti
evamÈdi sabbaÑ nirayavevacanaÑ. Nirayo hi saggamokkhahetubh|tÈ
puÒÒasammatÈ ayÈ apetattÈ, sukhÈnaÑ vÈ Èyassa abhÈvÈ apÈyo. Dukkhassa
gati paÔisaraÓanti duggati, dosabahulatÈya vÈ duÔÔhena kammunÈ nibbattÈ
gatÊti duggati. VivasÈ nipatanti ettha dukkaÔakÈrinoti vinipÈto, vinassantÈ vÈ
ettha nipatanti sambhijjamÈna~gapacca~gÈti vinipÈto. Natthi ettha
assÈdasaÒÒito ayoti nirayo.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 102 piÔÔhÈdÊsu. 2. AÑ 1. 35 piÔÔhe. 3. AbhinibbattakkhandhaggahaÓÈ (SyÈ)
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Atha vÈ apÈyaggahaÓena tiracchÈnayoniÑ dÊpeti. TiracchÈnayoni hi
apÈyo sugatiyÈ apetattÈ. Na duggati mahesakkhÈnaÑ nÈgarÈjÈdÊnaÑ
sambhavato. DuggatiggahaÓena pettivisayaÑ dÊpeti. So hi apÈyo ceva
duggati ca sugatito apetattÈ, dukkhassa ca gatibh|tattÈ, na tu vinipÈto
asurasadisaÑ avinipatitattÈ, petamahiddhikÈnaÒhi vimÈnÈnipi nibbattanti.
VinipÈtaggahaÓena asurakÈyaÑ dÊpeti. So hi yathÈvuttenatthena apÈyo ceva
duggati ca sabbasamussayehi ca vinipatitattÈ vinipÈtoti vuccati.
NirayaggahaÓena avÊci-Èdi-anekappakÈraÑ nirayameva dÊpeti. UpapannÈti
upagatÈ, tattha abhinibbattÈti adhippÈyo. VuttavipariyÈyena sukkapakkho
veditabbo.
AyaÑ pana viseso–ettha sugatiggahaÓena manussagatipi sa~gayhati.
SaggaggahaÓena devagatiyeva. Tattha sundarÈ gatÊti sugati. R|pÈdivisayehi
suÔÔhu aggoti saggo. So sabbopi lujjanapalujjanaÔÔhena lokoti ayaÑ
vacanattho. VijjÈti dibbacakkhuÒÈÓavijjÈ. AvijjÈti sattÈnaÑ
cutipaÔisandhipaÔicchÈdikÈ avijjÈ. SesaÑ vuttanayameva. Ayameva hettha
viseso–yathÈ pubbenivÈsakathÈyaÑ
“pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓamukhatuÓÉakena
pubbenivutthakkhandhapaÔicchÈdakaÑ AvijjaÓÉakosaÑ padÈletvÈ”ti vuttaÑ,
evamidha “cut|papÈtaÒÈÓamukhatuÓÉakena cut|papÈtapaÔicchÈdakaÑ
avijjaÓÉakosaÑ padÈletvÈ”ti vattabbanti.
DibbacakkhuÒÈÓakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
ŒsavakkhayaÒÈÓakathÈ
14. So evaÑ samÈhite citteti idha vipassanÈpÈdakaÑ
catutthajjhÈnacittaÑ veditabbaÑ. ŒsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈyÈti
arahattamaggaÒÈÓatthÈya, arahattamaggo hi ÈsavavinÈsanato ÈsavÈnaÑ
khayoti vuccati, tatra cetaÑ ÒÈÓaÑ tappariyÈpannattÈti. CittaÑ
abhininnÈmesinti vipassanÈcittaÑ abhinÊhariÑ. So idaÑ dukkhanti
evamÈdÊsu “ettakaÑ dukkhaÑ, na ito bhiyyo”ti sabbampi dukkhasaccaÑ
sarasalakkhaÓapaÔivedhena yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ jÈniÑ paÔivijjhiÑ.
Tassa ca dukkhassa nibbattikaÑ taÓhaÑ “ayaÑ
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dukkhasamudayo”ti. Tadubhayampi yaÑ ÔhÈnaÑ patvÈ nirujjhati, taÑ tesaÑ
appavattiÑ nibbÈnaÑ “ayaÑ dukkhanirodho”ti. Tassa ca sampÈpakaÑ
ariyamaggaÑ “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti
sarasalakkhaÓapaÔivedhena yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ jÈniÑ paÔivijjhinti
evamattho veditabbo.
EvaÑ sar|pato saccÈni dassetvÈ idÈni kilesavasena pariyÈyato dassento
“ime ÈsavÈ”ti-ÈdimÈha. Tassa me evaÑ jÈnato evaÑ passatoti tassa
mayhaÑ evaÑ jÈnantassa evaÑ passantassa, saha vipassanÈya koÔippattaÑ
maggaÑ katheti. KÈmÈsavÈti kÈmÈsavato. “VimuccitthÈ”ti iminÈ
phalakkhaÓaÑ dasseti, maggakkhaÓe hi cittaÑ vimuccati, phalakkhaÓe
vimuttaÑ hoti. “VimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓan”ti iminÈ
paccavekkhaÓaÒÈÓaÑ dasseti. KhÊÓÈ jÈtÊti-ÈdÊhi tassa bh|miÑ. Tena hi
ÒÈÓena BhagavÈ paccavekkhanto “khÊÓÈ jÈtÊ”ti-ÈdÊni abbhaÒÒÈsi. KatamÈ
pana Bhagavato jÈti khÊÓÈ, kathaÒca naÑ abbhaÒÒÈsÊti? Vuccate, na tÈvassa
atÊtÈ jÈti khÊÓÈ pubbeva khÊÓattÈ, na anÈgatÈ anÈgate vÈyÈmÈbhÈvato, na
paccuppannÈ vijjamÈnattÈ. YÈ pana maggassa abhÈvitattÈ uppajjeyya
ekacatupaÒcavokÈrabhavesu ekacatupaÒcakkhandhappabhedÈ jÈti, sÈ
maggassa bhÈvitattÈ anuppÈdadhammataÑ Èpajjanena khÊÓÈ, taÑ so
maggabhÈvanÈya pahÊnakilese paccavekkhitvÈ “kilesÈbhÈve vijjamÈnampi
kammaÑ ÈyatiÑ appaÔisandhikaÑ hotÊ”ti jÈnanto abbhaÒÒÈsi.
Vusitanti vutthaÑ parivutthaÑ, kataÑ caritaÑ niÔÔhitanti attho.
Brahmacariyanti maggabrahmacariyaÑ, puthujjanakalyÈÓakena hi saddhiÑ
satta sekkhÈ brahmacariyavÈsaÑ vasanti nÈma, khiÓÈsavo vutthavÈso.
TasmÈ BhagavÈ attano brahmacariyavÈsaÑ paccavekkhanto “vusitaÑ
brahmacariyan”ti abbhaÒÒÈsi. KataÑ karaÓÊyanti cat|su saccesu cat|hi
maggehi pariÒÒÈpahÈnasacchikiriyÈbhÈvanÈbhisamayavasena
soÄasavidhampi kiccaÑ niÔÔhÈpitanti attho. PuthujjanakalyÈÓakÈdayo hi etaÑ
kiccaÑ karonti, khÊÓÈsavo katakaraÓÊyo. TasmÈ BhagavÈ attano karaÓÊyaÑ
paccavekkhanto “kataÑ karaÓÊyan”ti abbhaÒÒÈsi. NÈparaÑ itthattÈyÈti idÈni
puna itthabhÈvÈya evaÑsoÄasakiccabhÈvÈya, kilesakkhayÈya vÈ
maggabhÈvanÈkiccaÑ me natthÊti abbhaÒÒÈsiÑ.
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IdÈni evaÑ paccavekkhaÓaÒÈÓapariggahitaÑ taÑ ÈsavÈnaÑ
khayaÒÈÓÈdhigamaÑ brÈhmaÓassa dassento “ayaÑ kho me brÈhmaÓÈ”tiÈdimÈha. Tattha vijjÈti arahattamaggaÒÈÓavijjÈ. AvijjÈti
catusaccapaÔicchÈdikÈ avijjÈ. SesaÑ vuttanayameva. AyaÑ pana viseso–
ayaÑ kho me brÈhmaÓa tatiyÈ abhinibbhidÈ ahosÊti ettha ayaÑ kho mama
brÈhmaÓa ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓamukhatuÓÉakena catusaccapaÔicchÈdakaÑ
avijjaÓÉakosaÑ padÈletvÈ tatiyÈ abhinibbhidÈ tatiyÈ nikkhanti tatiyÈ
ariyajÈti ahosi, kukkuÔacchÈpakasseva mukhatuÓÉakena vÈ
pÈdanakhasikhÈya vÈ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ tamhÈ aÓÉakosamhÈ
abhinibbhidÈ nikkhanti kukkuÔanikÈye paccÈjÈtÊti.
EttÈvatÈ kiÑ dassetÊti? So hi brÈhmaÓa kukkuÔacchÈpako aÓÉakosaÑ
padÈletvÈ tato nikkhamanto sakimeva jÈyati, ahaÑ pana
pubbenivutthakkhandhapaÔicchÈdakaÑ avijjaÓÉakosaÑ bhinditvÈ paÔhamaÑ
tÈva pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓavijjÈya jÈto, tato sattÈnaÑ
cutipaÔisandhipaÔicchÈdakaÑ avijjaÓÉakosaÑ padÈletvÈ dutiyaÑ
dibbacakkhuÒÈÓavijjÈya jÈto, puna catusaccapaÔicchÈdakaÑ avijjaÓÉakosaÑ
padÈletvÈ tatiyaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓavijjÈya jÈto, evaÑ tÊhi vijjÈhi
tikkhattuÑ jÈto, sÈ ca me jÈti ariyÈ suparisuddhÈti idaÑ dasseti. EvaÑ
dassento ca pubbenivÈsaÒÈÓena atÊtaÑsaÒÈÓaÑ, dibbacakkhunÈ
paccuppannÈnÈgataÑsaÒÈÓaÑ, Èsavakkhayena sakalalokiyalokuttaraguÓanti
evaÑ tÊhi vijjÈhi sabbepi sabbaÒÒuguÓe pakÈsetvÈ attano ariyÈya jÈtiyÈ
jeÔÔhaseÔÔhabhÈvaÑ brÈhmaÓassa dassesÊti.
ŒsavakkhayaÒÈÓakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
DesanÈnumodanakathÈ
15. EvaÑ vutte VeraÒjo brÈhmaÓoti evaÑ BhagavatÈ lokÈnukampakena
brÈhmaÓaÑ anukampamÈnena vinig|hitabbepi attano ariyÈya jÈtiyÈ
jeÔÔhaseÔÔhabhÈve vijjattayapakÈsikÈya dhammadesanÈya vutte
pÊtivipphÈraparipuÓÓagattacitto VeraÒjo brÈhmaÓo taÑ Bhagavato
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ariyÈya jÈtiyÈ jeÔÔhaseÔÔhabhÈvaÑ viditvÈ “ÊdisaÑ nÈmÈhaÑ
sabbalokajeÔÔhaseÔÔhaÑ sabbaguÓasamannÈgataÑ sabbaÒÒuÑ ‘aÒÒesaÑ
abhivÈdanÈdikammaÑ na karotÊ’ti avacaÑ, dhÊratthu vatare aÒÒÈÓan”ti
attÈnaÑ garahitvÈ “ayaÑ dÈni loke ariyÈya jatiyÈ purejÈtaÔÔhena jeÔÔho,
sabbaguÓehi appaÔisamaÔÔhena seÔÔho”ti niÔÔhaÑ gantvÈ BhagavantaÑ
etadavoca “jeÔÔho bhavaÑ Gotamo seÔÔho bhavaÑ Gotamo”ti. EvaÒca pana
vatvÈ puna taÑ Bhagavato dhammadesanaÑ abbhanumodamÈno
“abhikkantaÑ bho Gotama abikkantaÑ bho GotamÈ”ti-ÈdimÈha.
TatthÈyaÑ abhikkantasaddo khayasundarÈbhir|pa-abbhanumodanesu
dissati. “AbhikkantÈ bhante ratti, nikkhanto paÔhamo yÈmo, ciranisinno
bhikkhusaÑgho”ti-ÈdÊsu1 hi khaye dissati. “AyaÑ me puggalo khamati,
imesaÑ catunnaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈ”ti-ÈdÊsu2
sundare.
“Ko me vandati pÈdÈni, iddhiyÈ yasasÈ jalaÑ.
Abhikkantena vaÓÓena, sabbÈ obhÈsayaÑ disÈ”ti–
ÈdÊsu3 abhir|pe. “AbhikkantaÑ bhante”ti-ÈdÊsu4 abbhanumodane. IdhÈpi
abbhanumodaneyeva. YasmÈ ca abbhanumodane, tasmÈ sÈdhu sÈdhu bho
GotamÈti vuttaÑ hotÊti veditabbaÑ.
Bhaye kodhe pasaÑsÈyaÑ, turite kot|halacchare.
HÈse soke pasÈde ca, kare ÈmeÉitaÑ budhoti–
iminÈ ca lakkhaÓena idha pasÈdavasena, pasaÑsÈvasena cÈyaÑ dvikkhattuÑ
vuttoti veditabbo.
Atha vÈ abhikkantanti abhi-iÔÔhaÑ atimanÈpaÑ, atisundaranti vuttaÑ
hoti. Tattha ekena abhikkantasaddena desanaÑ thometi, ekena attano
pasÈdaÑ. AyaÑ hi ettha adhippÈyo–abhikkantaÑ bho Gotama yadidaÑ
bhoto Gotamassa dhammadesanÈ, abhikkantaÑ yadidaÑ bhoto Gotamassa
dhammadesanaÑ Ègamma mama pasÈdoti. Bhagavatoyeva vÈ vacanaÑ dve
dve atthe sandhÈya thometi–bhoto Gotamassa vacanaÑ
______________________________________________________________
1. AÑ 3. 44 piÔÔhe.

2. AÑ 1. 414 piÔÔhe.

3. Khu 2. 73 piÔÔhe.

4. DÊ 1. 80 piÔÔhe.
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abhikkantaÑ dosanÈsanato, abhikkantaÑ guÓÈdhigamanato, tathÈ
saddhÈjananato, paÒÒÈjananato, sÈtthato, sabyaÒjanato, uttÈnapadato,
gambhÊratthato, kaÓÓasukhato, hadaya~gamato, anattukkaÑsanato,
aparavambhanato, karuÓÈsÊtalato, paÒÒÈvadÈtato, apÈtharamaÓÊyato,
vimaddakkhamato, suyyamÈnasukhato, vÊmaÑsiyamÈnahitatoti evamÈdÊhi
yojetabbaÑ.
Tato parampi cat|hi upamÈhi desanaÑyeva thometi. Tattha nikkujjitanti
adhomukhaÔhapitaÑ, heÔÔhÈmukhajÈtaÑ vÈ. UkkujjeyyÈti upari mukhaÑ
kareyya. PaÔicchannanti tiÓapaÓÓÈdipaÔicchÈditaÑ. VivareyyÈti ugghÈÔeyya.
M|ÄhassÈti disÈm|Ähassa. MaggaÑ ÈcikkheyyÈti hatthe gahetvÈ “esa
maggo”ti vadeyya. AndhakÈreti kÈÄapakkhacÈtuddasÊ
aÉÉharattaghanavanasaÓÉameghapaÔalehi catura~ge tamasi. AyaÑ tÈva
anuttÈnapadattho. AyaÑ pana adhippÈyayojanÈ–yathÈ koci nikkujjitaÑ
ukkujjeyya, evaÑ saddhammavimukhaÑ asaddhamme patiÔÔhitaÑ maÑ
asaddhammÈ vuÔÔhÈpentena, yathÈ paÔicchannaÑ vivareyya, evaÑ
Kassapassa Bhagavato sÈsanantaradhÈnÈ pabhuti
micchÈdiÔÔhigahanapaÔicchannaÑ sÈsanaÑ vivarantena, yathÈ m|Ähassa
maggaÑ Ècikkheyya, evaÑ kummaggamicchÈmaggappaÔipannassa me
saggamokkhamaggaÑ Ècikkhantena, yathÈ andhakÈre telapajjotaÑ
dhÈreyya, evaÑ mohandhakÈre nimuggassa me BuddhÈdiratanattayar|pÈni
apassato tappaÔicchÈdakamohandhakÈraviddhaÑsakadesanÈpajjotaÑ
dhÈrentena1 mayhaÑ bhotÈ Gotamena etehi pariyÈyehi pakÈsitattÈ
anekapariyÈyena dhammo pakÈsitoti.
PasannÈkÈrakathÈ
EvaÑ desanaÑ thometvÈ imÈya desanÈya ratanattaye pasannacitto
pasannÈkÈraÑ karonto “esÈhan”ti-ÈdimÈha. Tattha esÈhanti eso ahaÑ.
BhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊti bhavantaÑ GotamaÑ saraÓanti
gacchÈmi, bhavaÑ me Gotamo saraÓaÑ parÈyaÓaÑ aghassa tÈtÈ2, hitassa ca
vidhÈtÈti iminÈ adhippÈyena BhavantaÑ GotamaÑ gacchÈmi bhajÈmi
sevÈmi payirupÈsÈmi, evaÑ vÈ jÈnÈmi bujjhÈmÊti. YesaÑ hi dhÈt|naÑ gatiattho, buddhipi tesaÑ attho. TasmÈ “gacchÈmÊ”ti imassa jÈnÈmi bujjhÈmÊti
ayampi
______________________________________________________________
1. PajjotadhÈraÓena (Ka)

2. HatÈ (Ka)
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attho vutto. DhammaÒca bhikkhusaÑghaÒcÈti ettha pana adhigatamagge,
sacchikatanirodhe, yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjamÈne ca cat|su apÈyesu
apatamÈne1 dharetÊti dhammo, so atthato ariyamaggo ceva nibbÈnaÒca.
VuttaÒhetaÑ “yÈvatÈ bhikkhave dhammÈ sa~khatÈ, ariyo aÔÔha~giko maggo
tesaÑ aggamakkhÈyatÊ”ti2 vitthÈro. Na kevalaÒca ariyamaggo ceva
nibbÈnaÒca, apica kho ariyaphalehi saddhiÑ pariyattidhammopi. Vuttampi
hetaÑ ChattamÈÓavakavimÈne–
“RÈgavirÈgamanejamasokaÑ,
Dhammamasa~khatamappaÔik|laÑ.
MadhuramimaÑ paguÓaÑ suvibhattaÑ,
DhammamimaÑ saraÓatthamupehÊ”ti3.
Ettha hi rÈgavirÈgoti maggo kathito. Anejamasokanti phalaÑ.
Dhammamasa~khatanti nibbÈnaÑ. AppaÔik|laÑ madhuramimaÑ paguÓaÑ
suvibhattanti piÔakattayena vibhattÈ sabbadhammakkhandhÈti.
DiÔÔhisÊlasa~ghÈtena saÑhatoti saÑgho, so atthato aÔÔhaariyapuggalasam|ho. VuttaÒhetaÑ tasmiÑyeva VimÈne–
“Yattha ca dinnamahapphalamÈhu, cat|su sucÊsu purisayugesu.
AÔÔha ca puggala dhammadasÈ te, saÑghamimaÑ saraÓatthamupehÊ”ti3.
Bhikkh|naÑ saÑgho bhikkhusaÑgho. EttÈvatÈ ca brÈhmaÓo tÊÓi
saraÓagamanÈni paÔivedesi.
SaraÓagamanakathÈ
IdÈni tesveva tÊsu saraÓagamanesu kosallatthaÑ saraÓaÑ,
saraÓagamanaÑ, yo saraÓaÑ gacchati, saraÓagamanappabhedo,
saraÓagamanaphalaÑ, saÑkileso, bhedoti ayaÑ vidhi veditabbo. So pana
idha vuccamÈno atibhÈriyaÑ vinayanidÈnaÑ karotÊti na vutto, atthikehi pana
PapaÒcas|daniyaÑ vÈ MajjhimaÔÔhakathÈyaÑ
BhayabheravasuttavaÓÓanato4, Suma~galavilÈsiniyaÑ vÈ
DÊghanikÈyaÔÔhakathÈyaÑ5 saraÓavaÓÓanato gahetabboti.
UpÈsakattapaÔivedanÈkathÈ
UpÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈret|ti maÑ bhavaÑ Gotamo
“upÈsako ayan”ti evaÑ dhÈret|ti attho. UpÈsakavidhikosallatthaÑ
______________________________________________________________
1. ApatamÈne katvÈ (SÊ)
4. Ma-®Ôha 1. 136 piÔÔhe.

2. AÑ 1. 343 piÔÔhe.

3. Khu 2. 76 piÔÔhe.
5. DÊ-®Ôha 1. 205 piÔÔhe.
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panettha ko upÈsako, kasmÈ upÈsakoti vuccati, kimassa sÊlaÑ, ko ÈjÊvo, kÈ
vipatti, kÈ sampattÊti idaÑ pakiÓÓakaÑ veditabbaÑ. TaÑ atibhÈriyakaraÓato
idha na vibhattaÑ, atthikehi pana papaÒcas|daniyaÑ
MajjhimaÔÔhakathÈyaÑ1 vuttanayeneva veditabbaÑ. Ajjataggeti ettha ayaÑ
aggasaddo ÈdikoÔikoÔÔhÈsaseÔÔhesu dissati. “Ajjatagge samma dovÈrika
ÈvarÈmi dvÈraÑ nigaÓÔhÈnaÑ nigaÓÔhÊnan”ti-ÈdÊsu2 hi Èdimhi dissati.
“Teneva a~gulaggena taÑ a~gulaggaÑ parÈmaseyya3, ucchaggaÑ
veÄaggan”ti-ÈdÊsu koÔiyaÑ. “AmbilaggaÑ vÈ madhuraggaÑ vÈ tittakaggaÑ
vÈ4, anujÈnÈmi bhikkhave vihÈraggena vÈ pariveÓaggena vÈ bhÈjetun”tiÈdÊsu5 koÔÔhÈse. “YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ -paTathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyatÊ”ti-ÈdÊsu6 seÔÔhe. Idha panÈyaÑ Èdimhi
daÔÔhabbo. TasmÈ ajjataggeti ajjataÑ ÈdiÑ katvÈti evamettha attho
veditabbo, ajjatanti ajjabhÈvanti vuttaÑ hoti. Ajjadagge icceva vÈ pÈÔho,
dakÈro padasandhikaro, ajja aggaÑ katvÈti vuttaÑ hoti. PÈÓupetanti pÈÓehi
upetaÑ, yÈva me jÊvitaÑ pavattati, tÈva upetaÑ anaÒÒasatthukaÑ tÊhi
saraÓagamanehi saraÓagataÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu jÈnÈtu, ahaÒhi
sacepi me tikhiÓena asinÈ sÊsaÑ chindeyyuÑ, neva BuddhaÑ “na Buddho”ti
vÈ, dhammaÑ “na dhammo”ti vÈ, saÑghaÑ “na saÑgho”ti vÈ vadeyyanti.
Ettha ca brÈhmaÓo “pÈÓupetaÑ saraÓagatan”ti puna saraÓagamanaÑ
vadanto attasanniyyÈtanaÑ pakÈsetÊti veditabbo.
EvaÑ attÈnaÑ niyyÈtetvÈ BhagavantaÑ saparisaÑ upaÔÔhÈtukÈmo Èha
“adhivÈsetu ca me bhavaÑ Gotamo VeraÒjÈyaÑ vassÈvÈsaÑ saddhiÑ
bhikkhusaÑghenÈ”ti. KiÑ vuttaÑ hoti–upÈsakaÒca maÑ bhavaÑ Gotamo
dhÈretu, adhivÈsetu ca me VeraÒjÈyaÑ vassÈvÈsaÑ, tayo mÈse VeraÒjaÑ
upanissÈya mama anuggahatthaÑ vÈsaÑ7 sampaÔicchat|ti. AdhivÈsesi
BhagavÈ tuÓhÊbhÈvenÈti athassa vacanaÑ sutvÈ BhagavÈ kÈya~gaÑ vÈ
vÈca~gaÑ vÈ acopetvÈ abbhantareyeva khantiÑ cÈretvÈ tuÓhÊbhÈvena
adhivÈsesi, brÈhmaÓassa anuggahatthaÑ manasÈva sampaÔicchÊti vuttaÑ
hoti.
______________________________________________________________
1. Ma-®Ôha 1. 140 piÔÔhe.
4. SaÑ 3. 130 piÔÔhe.
7. VassÈvÈsaÑ (SÊ, SyÈ)

2. Ma 2. 43 piÔÔhe.
5. Vi 4. 317 piÔÔhe.

3. Abhi 4. 237 piÔÔhe.
6. AÑ 1. 343 piÔÔhe.
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Atha kho VeraÒjo brÈhmaÓo Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈti atha
VeraÒjo brÈhmaÓo “sace me samaÓo Gotamo nÈdhivÈseyya, kÈyena vÈ
vÈcÈya vÈ paÔikkhipeyya. YasmÈ pana appaÔikkhipitvÈ abbhantare khantiÑ
cÈresi, tasmÈ me manasÈva adhivÈsesÊ”ti evaÑ ÈkÈrasallakkhaÓakusalatÈya
Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ attano nisinnÈsanato vuÔÔhÈya cat|su disÈsu
BhagavantaÑ sakkaccaÑ vanditvÈ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ
ÈgatakÈlato pabhuti “jÈtimahallakabrÈhmaÓÈnaÑ abhivÈdanÈdÊni na karotÊ”ti
vigarahitvÈpi idÈni viÒÒÈtabuddhaguÓo kÈyena, vÈcÈya, manasÈ ca
anekakkhattuÑ vandantopi atittoyeva hutvÈ
dasanakhasamodhÈnasamujjalaÑ aÒjaliÑ paggayha sirasmiÑ patiÔÔhÈpetvÈ
yÈva dassanavisayo, tÈva paÔimukhoyeva apakkamitvÈ dassanavisayaÑ
vijahanaÔÔhÈne vanditvÈ pakkÈmi.
DubbhikkhakathÈ
16. Tena kho pana samayena VeraÒjÈ dubbhikkhÈ hotÊti yasmiÑ
samaye VeraÒjena brÈhmaÓena BhagavÈ VeraÒjaÑ upanissÈya vassÈvÈsaÑ
yÈcito, tena samayena VeraÒjÈ dubbhikkhÈ hoti. DubbhikkhÈti
dullabhabhikkhÈ, sÈ pana dullabhabhikkhatÈ yattha manussÈ assaddhÈ honti
appasannÈ, tattha susassakÈlepi atisamagghepi1 pubbaÓÓÈparaÓÓe hoti.
VeraÒjÈyaÑ pana yasmÈ na tathÈ ahosi, apica kho dusassatÈya
chÈtakadosena ahosi, tasmÈ tamatthaÑ dassento “dvÊhitikÈ”ti-ÈdimÈha.
Tattha dvÊhitikÈti dvidhÈ pavatta-ÊhitikÈ. ¢hitaÑ nÈma iriyÈ, dvidhÈ pavattÈ
citta-iriyÈ citta-ÊhÈ “ettha lacchÈma nu kho kiÒci bhikkhamÈnÈ, na
lacchÈmÈ”ti, “jÊvituÑ vÈ sakkhissÈma nu kho, no”ti ayamettha adhippÈyo.
Atha vÈ dvÊhitikÈti dujjÊvikÈ, ÊhitaÑ ÊhÈ iriyanaÑ pavattanaÑ jÊvitantiÈdÊni padÈni ekatthÈni. TasmÈ dukkhena ÊhitaÑ ettha pavattatÊti dvÊhitikÈti
ayamettha padattho. SetaÔÔhikÈti setakÈni aÔÔhÊni etthÈti setaÔÔhikÈ.
Divasampi yÈcitvÈ kiÒci aladdhÈ matÈnaÑ kapaÓamanussÈnaÑ
ahicchattakavaÓÓehi aÔÔhÊhi tatra tatra parikiÓÓÈti vuttaÑ
______________________________________________________________
1. Anatimahagghepi (Ka-SÊ)
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hoti. SetaÔÔikÈtipi pÈÔho, tassattho–setÈ aÔÔi etthÈti setaÔÔikÈ. AÔÔÊti ÈturatÈ
byÈdhi rogo. Tattha ca sassÈnaÑ gabbhaggahaÓakÈle setakarogena
upahatameva pacchinnakhÊraÑ aggahitataÓÉulaÑ paÓÉarapaÓÉaraÑ
sÈlisÊsaÑ vÈ yavagodhumasÊsaÑ vÈ nikkhamati, tasmÈ setaÔÔikÈti vuccati.
VappakÈle suÔÔhu abhisa~kharitvÈpi vuttasassaÑ tattha salÈkÈ eva
sampajjatÊti salÈkÈvuttÈ. SalÈkÈya vÈ tattha jÊvikaÑ1 pavattentÊti salÈkÈvuttÈ.
KiÑ vuttaÑ hoti–tattha kira dhaÒÒavikkayakÈnaÑ santikaÑ kayakesu
gatesu dubbalamanusse abhibhavitvÈ balavamanussÈva dhaÒÒaÑ kiÓitvÈ
gacchanti, dubbalamanussÈ alabhamÈnÈ mahÈsaddaÑ karonti.
DhaÒÒavikkayakÈ “sabbesaÑ sa~gahaÑ karissÈmÈ”ti dhaÒÒakaraÓaÔÔhÈne
dhaÒÒamÈpakaÑ nisÊdÈpetvÈ ekapasse vaÓÓajjhakkhaÑ nisÊdÈpesuÑ,
dhaÒÒatthikÈ vaÓÓajjhakkhassa santikaÑ gacchanti. So ÈgatapaÔipÈÔiyÈ
m|laÑ gahetvÈ “itthannÈmassa ettakaÑ dÈtabban”ti salÈkaÑ likhitvÈ deti, te
taÑ gahetvÈ dhaÒÒamÈpakassa santikaÑ gantvÈ dinnapaÔipÈÔiyÈ dhaÒÒaÑ
gaÓhanti. EvaÑ salÈkÈya tattha jÊvikaÑ pavattentÊti salÈkÈvuttÈ.
Na sukarÈ uÒchena paggahena yÈpetunti paggahena yo uÒcho, tena
yÈpetuÑ na sukarÈ, pattaÑ gahetvÈ yaÑ ariyÈ uÒchaÑ karonti,
bhikkhÈcariyaÑ caranti, tena uÒchena yÈpetuÑ na sukarÈti vuttaÑ hoti.
TadÈ kira tattha sattaÔÔhagÈme piÓÉÈya caritvÈ ekadivasampi yÈpanamattaÑ
na labhanti.
Tena kho pana samayena UttarÈpathakÈ assavÈÓijÈ -pa-. Assosi kho
BhagavÈ udukkhalasaddanti tenÈti yasmiÑ samaye BhagavÈ VeraÒjaÑ
upanissÈya vassÈvÈsaÑ upagato, tena samayena UttarÈpathavÈsikÈ,
UttarÈpathato vÈ ÈgatattÈ evaÑ laddhavohÈrÈ assavÈÓijÈ UttarÈpathe
assÈnaÑ uÔÔhÈnaÔÔhÈne paÒca assasatÈni gahetvÈ diguÓaÑ tiguÓaÑ lÈbhaÑ
patthayamÈnÈ desantaraÑ gacchantÈ tehi attano vikkÈyikabhaÓÉabh|tehi
paÒcamattehi assasatehi VeraÒjaÑ vassÈvÈsaÑ upagatÈ honti. KasmÈ? Na hi
sakkÈ tasmiÑ dese vassike cattÈro
______________________________________________________________
1. JÊvitaÑ (Ka)
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mÈse addhÈnaÑ paÔipajjituÑ. UpagacchantÈ ca bahinagare udakena
anajjhottharaÓÊye ÔhÈne attano ca vÈsÈgÈrÈni, assÈnaÒca mandiraÑ kÈrÈpetvÈ
vatiyÈ parikkhipiÑsu. TÈni tesaÑ vasanaÔÔhÈnÈni “assamaÓÉalikÈyo”ti
paÒÒÈyiÑsu. TenÈha “tehi assamaÓÉalikÈsu bhikkh|naÑ
patthapatthapulakaÑ1 paÒÒattaÑ hotÊ”ti. Patthapatthapulakanti2 ekamekassa
bhikkhuno patthapatthapamÈÓaÑ pulakaÑ3. Pattho nÈma nÈÄimattaÑ hoti
ekassa purisassa alaÑ yÈpanÈya. Vuttampi hetaÑ “patthodano nÈla’mayaÑ
duvinnan”ti4. PulakaÑ3 nÈma nitthusaÑ katvÈ ussedetvÈ gahitayavataÓÉulÈ
vuccanti. Yadi hi sathusÈ honti, pÈÓakÈ vijjhanti, addhÈnakkhamÈ na honti.
TasmÈ te vÈÓijÈ addhÈnakkhamaÑ katvÈ yavataÓÉulamÈdÈya addhÈnaÑ
paÔipajjanti “yattha assÈnaÑ khÈdanÊyaÑ tiÓaÑ dullabhaÑ bhavissati,
tatthetaÑ assabhattaÑ bhavissatÊ”ti.
KasmÈ pana tehi taÑ bhikkh|naÑ paÒÒattanti? Vuccate, na hi te
dakkhiÓÈpathamanussÈ viya assaddhÈ appasannÈ, te pana saddhÈ pasannÈ
BuddhamÈmakÈ dhammamÈmakÈ saÑghamÈmakÈ, te pubbaÓhasamayaÑ
kenacideva karaÓÊyena nagaraÑ pavisantÈ dve tayo divase addasaÑsu
sattaÔÔha bhikkh| sunivatthe supÈrute iriyÈpathasampanne sakalampi
nagaraÑ piÓÉÈya caritvÈ kiÒci alabhamÈne, disvÈna nesaÑ etadahosi “ayyÈ
imaÑ nagaraÑ upanissÈya vassaÑ upagatÈ, chÈtakaÒca vattati, na ca kiÒci
labhanti, ativiya kilamanti. MayaÒcamha ÈgantukÈ, na sakkoma nesaÑ
devasikaÑ yÈguÒca bhattaÒca paÔiyÈdetuÑ. AmhÈkaÑ pana assÈ sÈyaÒca
pÈto ca dvikkhattuÑ bhattaÑ labhanti, yann|na mayaÑ ekamekassa assassa
pÈtarÈsabhattato ekamekassa bhikkhuno patthapatthapulakaÑ dadeyyÈma.
EvaÑ ayyÈ ca na kilamissanti, assÈ ca yÈpessantÊ”ti. Te bhikkh|naÑ
santikaÑ gantvÈ etamatthaÑ ÈrocetvÈ “bhante tumhe patthapatthapulakaÑ
paÔiggahetvÈ yaÑ vÈ taÑ vÈ katvÈ paribhuÒjathÈ”ti yÈcitvÈ devasikaÑ
patthapatthapulakaÑ paÒÒapesuÑ. Tena vuttaÑ “tehi assamaÓÉalikÈsu
bhikkh|naÑ patthapatthapulakaÑ paÒÒattaÑ hotÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Patthapattham|lakaÑ (Ka)
3. M|lakaÑ (Ka)

2. Patthapattham|lakanti (Ka)
4. Khu 6. 99 JÈtake.
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PaÒÒattanti niccabhattasa~khepena ÔhapitaÑ. IdÈni bhikkh|
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈti-ÈdÊsu pubbaÓhasamayanti divasassa
pubbabhÈgasamayaÑ, pubbaÓhasamayeti attho. PubbaÓhe vÈ samayaÑ
pubbaÓhasamayaÑ, pubbaÓhe ekaÑ khaÓanti vuttaÑ hoti. EvaÑ
accantasaÑyoge upayogavacanaÑ labbhati. NivÈsetvÈti paridahitvÈ,
vihÈranivÈsanaparivattanavasenetaÑ veditabbaÑ. Na hi te tato pubbe
anivatthÈ ahesuÑ. PattacÊvaramÈdÈyÈti pattaÑ hatthehi, cÊvaraÑ kÈyena
ÈdiyitvÈ, sampaÔicchÈdetvÈ dhÈretvÈti attho. Yena vÈ tena vÈ hi pakÈrena
gaÓhantÈ ÈdÈya-icceva vuccanti yathÈ “samÈdÈyeva pakkamatÊ”ti1. PiÓÉaÑ
alabhamÈnÈti sakalampi VeraÒjaÑ caritvÈ tiÔÔhatu piÓÉo, antamaso
“aticchathÈ”ti vÈcampi alabhamÈnÈ.
PatthapatthapulakaÑ ÈrÈmaÑ ÈharitvÈti gatagataÔÔhÈne laddhaÑ
ekamekaÑ patthapatthapulakaÑ gahetvÈ ÈrÈmaÑ netvÈ. Udukkhale koÔÔetvÈ
koÔÔetvÈ paribhuÒjantÊti therÈnaÑ koci kappiyakÈrako natthi, yo nesaÑ taÑ
gahetvÈ yÈguÑ vÈ bhattaÑ vÈ paceyya, sÈmampi pacanaÑ samaÓasÈruppaÑ
na hoti na ca vaÔÔati. Te “evaÑ no sallahukavuttitÈ ca bhavissati,
sÈmapÈkaparimocanaÒcÈ”ti aÔÔha aÔÔha janÈ vÈ dasa dasa janÈ vÈ ekato hutvÈ
udukkhale koÔÔetvÈ koÔÔetvÈ sakaÑ sakaÑ paÔivÊsaÑ udakena temetvÈ
paribhuÒjanti. EvaÑ paribhuÒjitvÈ appossukkÈ samaÓadhammaÑ karonti.
Bhagavato pana te assavÈÓijÈ patthapulakaÒca denti, tadupiyaÒca
sappimadhusakkaraÑ, taÑ ÈyasmÈ Œnando ÈharitvÈ silÈyaÑ pisati,
puÒÒavatÈ paÓÉitapurisena kataÑ manÈpameva hoti. Atha naÑ pisitvÈ sappiÈdÊhi sammÈ yojetvÈ Bhagavato upanÈmesi. Athettha devatÈ dibbojaÑ
pakkhipanti, taÑ BhagavÈ paribhuÒjati. ParibhuÒjitvÈ phalasamÈpattiyÈ
kÈlaÑ atinÈmeti2, na tato paÔÔhÈya piÓÉÈya carati.
KiÑ panÈnandatthero tadÈ Bhagavato upaÔÔhÈko hotÊti? Hoti, no ca kho
upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ laddhÈ. Bhagavato hi paÔhamabodhiyaÑ vÊsativassantare
nibaddhupaÔÔhÈko nÈma natthi, kadÈci NÈgasamÈlatthero BhagavantaÑ
upaÔÔhÈsi, kadÈci NÈgitatthero, kadÈci Meghiyatthero, kadÈci
UpavÈÓatthero, kadÈci SÈgatatthero, kadÈci Sunakkhatto
______________________________________________________________
1. DÊ 1. 67 piÔÔhe.
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Licchaviputto. Te attano ruciyÈ upaÔÔhahitvÈ yadÈ icchanti, tadÈ pakkamanti.
Œnandatthero tesu tesu upaÔÔhahantesu appossukko hoti, pakkantesu
sayameva vattapaÔipattiÑ karoti. BhagavÈpi “kiÒcÈpi me ÒÈtiseÔÔho
upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ na tÈva labhati, atha kho evar|pesu ÔhÈnesu ayameva
patir|po”ti adhivÈsesi. Tena vuttaÑ “ÈyasmÈ panÈnando patthapulakaÑ
silÈyaÑ pisitvÈ Bhagavato upanÈmesi, taÑ BhagavÈ paribhuÒjatÊ”ti.
Nanu ca manussÈ dubbhikkhakÈle ativiya ussÈhajÈtÈ puÒÒÈni karonti,
attanÈ abhuÒjitvÈpi bhikkh|naÑ dÈtabbaÑ maÒÒanti, te tadÈ kasmÈ
kaÔacchubhikkhampi na adaÑsu? AyaÒca VeraÒjo brÈhmaÓo mahatÈ
ussÈhena BhagavantaÑ vassÈvÈsaÑ yÈci, so kasmÈ Bhagavato
atthibhÈvampi na jÈnÈtÊti? Vuccate, mÈrÈvaÔÔanÈya, VeraÒjaÒhi brÈhmaÓaÑ
Bhagavato santikÈ pakkantamattameva sakalaÒca nagaraÑ, samantÈ ca
yojanamattaÑ yattha sakkÈ purebhattaÑ piÓÉÈya caritvÈ paccÈgantuÑ, taÑ
sabbaÑ mÈro ÈvaÔÔetvÈ mohetvÈ sabbesaÑ asallakkhaÓabhÈvaÑ katvÈ
pakkÈmi. TasmÈ na koci antamaso sÈmÊcikammampi kattabbaÑ maÒÒittha.
KiÑ pana BhagavÈpi mÈrÈvaÔÔanaÑ ajÈnitvÈva tattha vassaÑ upagatoti?
No ajÈnitvÈ. Atha kasmÈ CampÈsÈvatthiRÈjagahÈdÊnaÑ aÒÒatarasmiÑ na
upagatoti? TiÔÔhantu CampÈsÈvatthiRÈjagahÈdÊni, sacepi BhagavÈ tasmiÑ
saÑvacchare UttarakuruÑ vÈ TidasapuraÑ vÈ gantvÈ vassaÑ upagaccheyya,
tampi mÈro ÈvaÔÔeyya. So kira taÑ saÑvaccharaÑ ativiya ÈghÈtena
pariyuÔÔhitacitto ahosi, idha pana BhagavÈ imaÑ atirekakÈraÓaÑ addasa
“assavÈÓijÈ bhikkh|naÑ sa~gahaÑ karissantÊ”ti. TasmÈ VeraÒjÈyameva
vassaÑ upagacchi.
KiÑ pana mÈro vÈÓijake ÈvaÔÔetuÑ na sakkotÊti? No na sakkoti, te pana
ÈvaÔÔitapariyosÈne ÈgamiÑsu. PaÔinivattitvÈ kasmÈ nÈvaÔÔetÊti? AvisahatÈya,
na hi so TathÈgatassa abhihaÔabhikkhÈya nibaddhadÈnassa appitavattassa
antarÈyaÑ kÈtuÑ visahati. CatunnaÑ hi na sakkÈ antarÈyo kÈtuÑ.
KatamesaÑ catunnaÑ? TathÈgatassa abhihaÔabhikkhÈsa~khepena vÈ
nibaddhadÈnassa appitavattasa~khepena vÈ pariccattÈnaÑ catunnaÑ
paccayÈnaÑ na sakkÈ kenaci antarÈyo kÈtuÑ, BuddhÈnaÑ

148

VinayapiÔaka

jÊvitassa na sakkÈ kenaci antarÈyo kÈtuÑ, asÊtiyÈ anubyaÒjanÈnaÑ
byÈmappabhÈya va na sakkÈ kenaci antarÈyo kÈtuÑ,
candimas|riyadevabrahmÈnampi hi pabhÈ TathÈgatassa
anubyaÒjanabyÈmappabhÈppadesaÑ patvÈ vihatÈnubhÈvÈ honti, BuddhÈnaÑ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa na sakkÈ kenaci antarÈyo kÈtunti imesaÑ catunnaÑ na
sakkÈ kenaci antarÈyo kÈtuÑ. TasmÈ mÈrena akatantarÈyaÑ bhikkhaÑ
BhagavÈ SasÈvakasaÑgho tadÈ paribhuÒjatÊti veditabbo.
EvaÑ paribhuÒjanto ca ekadivasaÑ assosi kho BhagavÈ
udukkhalasaddanti BhagavÈ patthapatthapulakaÑ koÔÔentÈnaÑ bhikkh|naÑ
musalasa~ghaÔÔajanitaÑ udukkhalasaddaÑ suÓi. Tato paraÑ jÈnantÈpi
TathÈgatÈti evamÈdi yaÑ parato “kiÑ nu kho so Œnanda udukkhalasaddo”ti
pucchi, tassa parihÈradassanatthaÑ vuttaÑ. TatrÈyaÑ sa~khepavaÓÓanÈ–
TathÈgatÈ nÈma jÈnantÈpi sace tÈdisaÑ pucchÈkÈraÓaÑ hoti, pucchanti. Sace
pana tÈdisaÑ pucchÈkÈraÓaÑ natthi, jÈnantÈpi na pucchanti. YasmÈ pana
BuddhÈnaÑ ajÈnanaÑ nÈma natthi, tasmÈ ajÈnantÈpÊti na vuttaÑ. KÈlaÑ
viditvÈ pucchantÊti sace tassÈ pucchÈya so kÈlo hoti, evaÑ taÑ kÈlaÑ
viditvÈ pucchanti, sace na hoti, evampi kÈlaÑ viditvÈva na pucchanti. EvaÑ
pucchantÈpi ca atthasaÒhitaÑ TathÈgatÈ pucchanti, yaÑ atthanissitaÑ
kÈraÓanissitaÑ, tadeva pucchanti, no anatthasaÒhitaÑ. KasmÈ? YasmÈ
anatthasaÒhite setughÈto TathÈgatÈnaÑ. Setu vuccati maggo, maggeneva
tÈdisassa vacanassa ghÈto, samucchedoti vuttaÑ hoti.
IdÈni atthasaÒhitanti ettha yaÑ atthasannissitaÑ vacanaÑ TathÈgatÈ
pucchanti, taÑ dassento “dvÊhÈkÈrehÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha ÈkÈrehÊti kÈraÓehi.
DhammaÑ vÈ desessÈmÈti aÔÔhuppattiyuttaÑ suttaÑ vÈ
pubbacaritakÈraÓayuttaÑ jÈtakaÑ vÈ kathayissÈma. SÈvakÈnaÑ vÈ
sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmÈti sÈvakÈnaÑ vÈ tÈya
pucchÈya vÊtikkamaÑ pÈkaÔaÑ katvÈ garukaÑ vÈ lahukaÑ vÈ sikkhÈpadaÑ
paÒÒapessÈma ÈÓaÑ ÔhapessÈmÈti.
Atha kho BhagavÈ -pa- etamatthaÑ ÈrocesÊti ettha natthi kiÒci
vattabbaÑ. Pubbe vuttameva hi bhikkh|naÑ patthapatthapulakapaÔilÈbhaÑ,
sallahukavuttitaÑ, sÈmapÈkaparimocanaÒca Èrocento etamatthaÑ ÈrocesÊti
vuccati.
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“SÈdhu sÈdhu ŒnandÈ”ti idaÑ pana BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ
sampahaÑsento Èha. SÈdhukÈraÑ pana datvÈ dvÊsu ÈkÈresu ekaÑ gahetvÈ
dhammaÑ desento Èha “tumhehi Œnanda sappurisehi vijitaÑ, pacchimÈ
janatÈ sÈlimaÑsodanaÑ atimaÒÒissatÊ”ti. TatrÈyamadhippÈyo–tumhehi
Œnanda sappurisehi evaÑ dubbhikkhe dullabhapiÓÉe imÈya
sallahukavuttitÈya, iminÈ ca sallekhena vijitaÑ. KiÑ vijitanti? DubbhikkhaÑ
vijitaÑ, lobho vijito, icchÈcÈro vijito. KathaÑ? AyaÑ VeraÒjÈ dubbhikkhÈ,
samantato pana anantarÈ gÈmanigamÈ phalabhÈranamitasassÈ subhikkhÈ
sulabhapiÓÉÈ. EvaÑ santepi “BhagavÈ idheva amhe niggaÓhitvÈ vasatÊ”ti
ekabhikkhussapi cintÈ vÈ vighÈto vÈ natthi. EvaÑ tÈva dubbhikkhaÑ vijitaÑ
abhibh|taÑ attano vase vattitaÑ.
KathaÑ lobho vijito? AyaÑ VeraÒjÈ dubbhikkhÈ, samantato pana
anantarÈ gÈmanigamÈ phalabhÈranamitasassÈ subhikkhÈ sulabhapiÓÉÈ,
“handa mayaÑ tattha gantvÈ paribhuÒjissÈmÈ”ti lobhavasena
ekabhikkhunÈpi ratticchedo vÈ “pacchimikÈya tattha vassaÑ
upagacchÈmÈ”ti vassacchedo vÈ na kato. EvaÑ lobho vijito.
KathaÑ icchÈcÈro vijito? AyaÑ VeraÒjÈ dubbhikkhÈ, ime ca manussÈ
amhe dve tayo mÈse vasantepi na kismiÒci maÒÒanti, yann|na mayaÑ
guÓavÈÓijjaÑ katvÈ “asuko bhikkhu paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ -pa- asuko
chaÄabhiÒÒoti evaÑ manussÈnaÑ aÒÒamaÒÒaÑ pakÈsetvÈ kucchiÑ
paÔijaggitvÈ pacchÈ sÊlaÑ adhiÔÔhaheyyÈmÈ”ti ekabhikkhunÈpi evar|pÈ icchÈ
na uppÈditÈ. EvaÑ icchÈcÈro vijito abhibh|to attÈno vase vattitoti.
AnÈgate pana pacchimÈ janatÈ vihÈre nisinnÈ appakasireneva labhitvÈpi
“kiÑ idaÑ uttaÓÉulaÑ atikilinnaÑ aloÓaÑ atiloÓaÑ anambilaÑ accambilaÑ,
ko iminÈ attho”ti-ÈdinÈ nayena sÈlimaÑsodanaÑ atimaÒÒissati, oÒÒÈtaÑ
avaÒÒÈtaÑ karissati. Atha vÈ janapado nÈma na sabbakÈlaÑ dubbhikkho
hoti, ekadÈ dubbhikkho hoti, ekadÈ subhikkho hoti, svÈyaÑ yadÈ subhikkho
bhavissati, tadÈ tumhÈkaÑ sappurisÈnaÑ imÈya paÔipattiyÈ pasannÈ manussÈ
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bhikkh|naÑ yÈgukhajjakÈdippabhedena anekappakÈraÑ sÈlivikatiÑ,
maÑsodanaÒca dÈtabbaÑ maÒÒissanti. TaÑ tumhe nissÈya uppannaÑ
sakkÈraÑ tumhÈkaÑ sabrahmacÈrÊsa~khÈtÈ pacchimÈ janatÈ tumhÈkaÑ
antare nisÊditvÈ anubhavamÈnÈva atimaÒÒissati, tappaccayaÑ mÈnaÒca
omÈnaÒca karissati. KathaÑ? KasmÈ ettakaÑ pakkaÑ, kiÑ tumhÈkaÑ
bhÈjanÈni natthi, yattha attano santakaÑ pakkhipitvÈ ÔhapeyyÈthÈti.
MahÈmoggallÈnassa sÊhanÈdakathÈ
17. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈnoti-ÈdÊsu ÈyasmÈti
piyavacanametaÑ, garugÈravasappatissÈdhivacanametaÑ.
MahÈmoggallÈnoti1 mahÈ ca so guÓamahantatÈya MoggallÈno2 ca gottenÈti
MahÈmoggallÈno3. EtadavocÈti etaÑ avoca, idÈni vattabbaÑ “etarahi
bhante”ti-ÈdivacanaÑ dasseti. KasmÈ avoca? Thero kira pabbajitvÈ sattame
divase sÈvakapÈramiÒÈÓassa matthakaÑ patto, SatthÈrÈpi mahiddhikatÈya
etadagge Ôhapito. So taÑ attano mahiddhikataÑ nissÈya cintesi “ayaÑ
VeraÒjÈ dubbhikkhÈ, bhikkh| ca kilamanti, yann|nÈhaÑ pathaviÑ
parivattetvÈ bhikkh| pappaÔakojaÑ bhojeyyan”ti. Athassa tedahosi “sace
panÈhaÑ Bhagavato santike viharanto BhagavantaÑ ayÈcitvÈ evaÑ
kareyyaÑ, na metaÑ assa patir|paÑ, yugaggÈho viya BhagavatÈ saddhiÑ
kato bhaveyyÈ”ti. TasmÈ yÈcitukÈmo ÈgantvÈ BhagavantaÑ etadavoca.
HeÔÔhimatalaÑ sampannanti pathaviyÈ kira heÔÔhimatale pathavimaÓÉo
pathavojo pathavipappaÔako atthi, taÑ sandhÈya vadati. Tattha sampannanti
madhuraÑ, sÈdurasanti attho. Yatheva hi “tatrassa rukkho sampannaphalo
ca upapannaphalo cÈ”ti4 ettha madhuraphaloti attho, evamidhÈpi
sampannanti madhuraÑ sÈdurasanti veditabbaÑ. SeyyathÈpi
“khuddamadhuÑ anÊÄakan”ti idaÑ panassa madhuratÈya
opammanidassanatthaÑ vuttaÑ. Khuddamadhunti khuddakama kkhikÈhi
katamadhu. AnÊÄakanti nimmakkhikaÑ nimmakkhikaÓÉakaÑ parisuddhaÑ.
EtaÑ kira madhu sabbamadh|hi
______________________________________________________________
1. MahÈmoggalÈnoti (Ka)
3. MahÈmoggalÈno (Ka)

2. MoggalÈno (Ka)
4. Ma 2. 29 piÔÔhe.
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aggaÒca seÔÔhaÒca surasaÒca ojavantaÒca. TenÈha “seyyathÈpi
khuddamadhuÑ anÊÄakaÑ, evamassÈdan”ti.
SÈdhÈhaÑ bhanteti sÈdhu ahaÑ bhante. Ettha sÈdh|ti
ÈyÈcanavacanametaÑ, pathaviparivattanaÑ ÈyÈcanto hi thero BhagavantaÑ
evamÈha. Parivatteyyanti ukkujjeyyaÑ, heÔÔhimatalaÑ uparimaÑ kareyyaÑ.
KasmÈ? EvaÒhi kate sukhena bhikkh| pappaÔakojaÑ pathavimaÓÉaÑ
paribhuÒjissantÊti. Atha BhagavÈ ananuÒÒÈtukÈmopi1 theraÑ sÊhanÈdaÑ
nadÈpetuÑ pucchi “ye pana te MoggallÈna pathavinissitÈ pÈÓÈ, te kathaÑ
karissasÊ”ti. Ye pathavinissitÈ gÈmanigamÈdÊsu pÈÓÈ, te pathaviyÈ
parivattiyamÈnÈya ÈkÈse saÓÔhÈtuÑ asakkonte kathaÑ karissasi kattha
ÔhapessasÊti. Atha thero BhagavatÈ etadagge ÔhapitabhÈvÈnur|paÑ attano
iddhÈnubhÈvaÑ pakÈsento “ekÈhaÑ bhante”ti-ÈdimÈha. Tassattho–ekaÑ
ahaÑ bhante hatthaÑ yathÈ ayaÑ mahÈpathavÊ evaÑ abhinimminissÈmi
pathavisadisaÑ karissÈmi. EvaÑ katvÈ ye pathavinissitÈ pÈÓÈ, te ekasmiÑ
hatthatale Ôhite pÈÓe tato dutiyahatthatale sa~kÈmento viya tattha
sa~kÈmessÈmÊti.
Athassa BhagavÈ ÈyÈcanaÑ paÔikkhipanto “alaÑ MoggallÈnÈ”tiÈdimÈha. Tattha alanti paÔikkhepavacanaÑ. VipallÈsampi sattÈ
paÔilabheyyunti viparÊtagÈhampi sattÈ sampÈpuÓeyyuÑ. KathaÑ? AyaÑ nu
kho pathavÊ, udÈhu na ayanti. Atha vÈ amhÈkaÑ nu kho ayaÑ gÈmo, udÈhu
aÒÒesanti. EvaÑ nigamajanapadakhettÈrÈmÈdÊsu. Na vÈ esa vipallÈso,
acinteyyo hi iddhimato iddhivisayo. EvaÑ pana vipallÈsaÑ
paÔilabheyyuÑ–idaÑ dubbhikkhaÑ nÈma na idÈniyeva hoti, anÈgatepi
bhavissati. TadÈ bhikkh| tÈdisaÑ iddhimantaÑ sabrahmacÈriÑ kuto
labhissanti, te sotÈpanna sakadÈgÈmi anÈgÈmi sukkhavipassaka jhÈnalÈbhi
paÔisambhidÈppattakhÊÓÈsavÈpi samÈnÈ iddhibalÈbhÈvÈ parakulÈni piÓÉÈya
upasa~kamissanti. Tatra manussÈnaÑ evaÑ bhavissati “BuddhakÈle bhikkh|
sikkhÈsu parip|rakÈrino ahesuÑ, te guÓe nibbattetvÈ dubbhikkhakÈle
pathaviÑ parivattetvÈ pappaÔakojaÑ paribhuÒjiÑsu. IdÈni pana sikkhÈya
parip|rakÈrino natthi, yadi siyuÑ, tatheva kareyyuÑ, na amhÈkaÑ yaÑ
______________________________________________________________
1. AnanujÈnÈtukÈmopi (Ka)

152

VinayapiÔaka

kiÒci pakkaÑ vÈ ÈmaÑ vÈ khÈdituÑ dadeyyun”ti. EvaÑ tesuyeva
ariyapuggalesu “natthi ariyapuggalÈ”ti imaÑ vipallÈsaÑ paÔilabheyyuÑ,
vipallÈsavasena ca ariye garahantÈ upavadantÈ apÈyupagÈ bhaveyyuÑ.
TasmÈ mÈ te rucci pathaviÑ parivattetunti.
Atha thero imaÑ yÈcanaÑ alabhamÈno aÒÒaÑ yÈcanto
“sÈdhubhante”ti-ÈdimÈha, tampissa BhagavÈ paÔikkhipanto alaÑ
MoggallÈnÈti-ÈdimÈha. Tattha kiÒcÈpi na vuttaÑ “vipallÈsampi sattÈ
paÔilabheyyun”ti, atha kho pubbe vuttanayeneva gahetabbaÑ. Atthopi cassa
vuttasadisameva veditabbo. Yadi pana BhagavÈ anujÈneyya, thero kiÑ
kareyyÈti. MahÈsamuddaÑ ekena padavÊtihÈrena atikkamitabbaÑ
mÈtikÈmattaÑ adhiÔÔhahitvÈ NaÄerupucimandato Uttarakuru-abhimukhaÑ
maggaÑ nÊharitvÈ UttarakuruÑ gamanÈgamanasampanne ÔhÈne katvÈ
dasseyya, yathÈ bhikkh| gocaragÈmaÑ viya yathÈsukhaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ
nikkhameyyunti.
NiÔÔhitÈ MahÈmoggallÈnassa sÊhanÈdakathÈ.
_____
VinayapaÒÒattiyÈcanakathÈvaÓÓanÈ
18. IdÈni ÈyasmÈ UpÈli vinayapaÒÒattiyÈ m|lato pabhuti nidÈnaÑ
dassetuÑ SÈriputtattherassa sikkhÈpadapaÔisaÑyuttaÑ vitakkuppÈdaÑ
dassentÈ “athakho Èyasmato SÈriputtassÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha rahogatassÈti
rahasi gatassa. PaÔisallÊnassÈti sallÊnassa ekÊbhÈvaÑ gatassa. KatamesÈnanti
atÊtesu VipassÊ-ÈdÊsu Buddhesu katamesaÑ. CiraÑ assa Ôhiti, cirÈ vÈ assa
ÔhitÊti ciraÔÔhitikaÑ. Sesamettha uttÈnapadatthameva.
KiÑ pana thero imaÑ attano parivitakkaÑ sayaÑ vinicchinituÑ1 na
sakkotÊti? Vuccate–sakkotica na sakkoti ca, ayaÑ hi imesaÑ nÈma
BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ na ciraÔÔhitikaÑ ahosi, imesaÑ ciraÔÔhitikanti ettakaÑ
sakkoti vinicchinituÑ. IminÈ pana kÈraÓena na ciraÔÔhitikaÑ ahosi, iminÈ
ciraÔÔhitikanti etaÑ na sakkoti. MahÈpadumatthero panÈha “etampi
______________________________________________________________
1. VinicchituÑ (Ka)
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soÄasavidhÈya paÒÒÈya matthakaÑ pattassa aggasÈvakassa na bhÈriyaÑ,
SammÈsambuddhena pana saddhiÑ ekaÔÔhÈne vasantassa sayaÑ
vinicchayakaraÓaÑ tulaÑ chaÉÉetvÈ hatthena tulanasadisaÑ hotÊti
BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ pucchÊ”ti. Athassa BhagavÈ taÑ
vissajjento “Bhagavato ca SÈriputta VipassissÈ”ti-ÈdimÈha. TaÑ
uttÈnatthameva.
19. Puna thero kÈraÓaÑ pucchanto “ko nu kho bhantehet|”ti-ÈdimÈha.
Tattha ko nu kho bhanteti kÈraÓapucchÈ, tassa katamo nu kho bhanteti
attho. Hetu paccayoti ubhayametaÑ kÈraÓÈdhivacanaÑ. KÈraÓaÑ hi yasmÈ
tena tassa phalaÑ hinoti pavattati, tasmÈ het|tivuccati. YasmÈ taÑ paÔicca
eti pavattati, tasmÈ paccayoti vuccati. EvaÑ atthato ekampi vohÈravasena ca
vacanasiliÔÔhatÈya ca tatra tatra etaÑ ubhayampi vuccati. Sesamettha
uttÈnatthameva.
IdÈni taÑ hetuÒca paccayaÒcadassetuÑ “BhagavÈ ca SÈriputta
VipassÊti-ÈdimÈha. Tattha kilÈsuno-ahesunti na ÈlasiyakilÈsuno, na hi
BuddhÈnaÑ ÈlasiyaÑ vÈ osannavÊriyatÈ vÈ atthi. BuddhÈ hi ekassa vÈ
dvinnaÑ vÈ sakalacakkavÈÄassa vÈ dhammaÑ desentÈ samakeneva ussÈhena
dhammaÑ desenti, na parisÈya appabhÈvaÑ disvÈ osannavÊriyÈ honti, nÈpi
mahantabhÈvaÑ disvÈ ussannavÊriyÈ. YathÈ hi sÊho migarÈjÈ sattannaÑ
divasÈnaÑ accayena gocarÈya pakkanto khuddake vÈ mahante vÈ pÈÓe
ekasadiseneva vegena dhÈvati. TaÑ kissa hetu? “MÈ me javo parihÈyÊ”ti.
EvaÑ BuddhÈ appakÈya vÈ mahatiyÈ vÈ parisÈya samakeneva ussÈhena
dhammaÑ desenti. TaÑ kissa hetu? “MÈ no dhammagarutÈ parihÈyÊ”ti.
Dhammagaruno hi BuddhÈ dhammagÈravÈti.
YathÈ pana amhÈkaÑ BhagavÈ mahÈsamuddaÑ p|rayamÈno viya
vitthÈrena dhammaÑ desesi, evaÑ te na desesuÑ. KasmÈ? SattÈnaÑ
apparajakkhatÈya. TesaÑ kira kÈle dÊghÈyukÈ sattÈ apparajakkhÈ ahesuÑ.
Te catusaccapaÔisaÑyuttaÑ ekagÈthampi sutvÈ dhammaÑ abhisamenti,
tasmÈ na vitthÈrena dhammaÑ desesuÑ. Teneva kÈraÓena appakaÒca nesaÑ
ahosi SuttaÑ -pa- Vedallanti. Tattha suttÈdÊnaÑ nÈnattaÑ
paÔhamasa~gÊtivaÓÓanÈyaÑ vuttameva.
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ApaÒÒattaÑsÈvakÈnaÑ sikkhÈpadanti sÈvakÈnaÑ niddosatÈya
dosÈnur|pato paÒÒapetabbaÑ sattÈpattikkhandhavasena ÈÓÈsikkhÈpadaÑ
apaÒÒattaÑ. AnuddiÔÔhaÑ PÈtimokkhanti anvaddhamÈsaÑ ÈÓÈpÈtimokkhaÑ
anuddiÔÔhaÑ ahosi. OvÈdapÈtimokkhameva te uddisiÑsu, tampi ca no
anvaddhÈmÈsaÑ. TathÈ hi VipassÊ BhagavÈ channaÑ channaÑ vassÈnaÑ
sakiÑ sakiÑ ovÈdapÈtimokkhaÑ uddisi, taÒca kho sÈmaÑyeva. SÈvakÈ
panassa attano attano vasanaÔÔhÈnesu na uddisiÑsu. akalajambudÊpe
ekasmiÑyeva ÔhÈne BandhumatiyÈ RÈjadhÈniyÈ Kheme migadÈye
Vipassissa Bhagavato vasanaÔÔhÈne sabbopi bhikkhusaÑgho uposathaÑ
akÈsi, taÒca kho saÑghuposathameva. Na gaÓuposathaÑ, na
puggaluposathaÑ, na pÈrisuddhi-uposathaÑ, na adhiÔÔhÈnuposathaÑ.
TadÈ kira JambudÊpe caturÈsÊtivihÈrasahassÈni honti, ekamekasmiÑ
vihÈre abbokiÓÓÈni dasapi vÊsatipi bhikkhusahassÈni vasanti, bhiyyopi
vasanti. UposathÈrocikÈ devatÈ tattha tattha gantvÈ Èrocenti “mÈrisÈ ekaÑ
vassaÑ atikkantaÑ, dve, tÊÓi, cattÈri, paÒca vassÈni atikkantÈni, idaÑ
chaÔÔhaÑ vassaÑ. ŒgÈminiyÈ puÓÓamÈsiyÈ BuddhadassanatthaÑ
uposathakaraÓatthaÒca gantabbaÑ, sampatto vo sannipÈtakÈlo”ti. Tato
sÈnubhÈvÈ bhikkh| attano attano ÈnubhÈvena gacchanti, itare
devatÈnubhÈvena. KathaÑ? Te kira bhikkh| pÈcÊnasamuddante vÈ
pacchima-uttaradakkhiÓasamuddante vÈ ÔhitÈ gamiyavattaÑ p|retvÈ
pattacÊvaramÈdÈya “gacchÈmÈ”ti cittaÑ uppÈdenti, saha cittuppÈdÈ
uposathaggaÑ gatÈva honti. Te VipassiÑ SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ
nisÊdanti. BhagavÈpi sannisinnÈya parisÈya imaÑ OvÈdapÈtimokkhaÑ
uddisati–
“KhantÊ paramaÑ tapo titikkhÈ,
NibbÈnaÑ paramaÑ vadanti BuddhÈ.
Na hi pabbajito par|paghÈtÊ,
Na samaÓo hoti paraÑ viheÔhayanto.
SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ.
SacittapariyodapanaÑ, etaÑ BuddhÈna sÈsanaÑ.
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AnupavÈdo anupaghÈto, PÈtimokkhe ca saÑvaro.
MattaÒÒutÈ ca bhattasmiÑ, pantaÒca sayanÈsanaÑ.
Adhicitte ca Èyogo, etaÑ BuddhÈna sÈsanan”ti1.
Eteneva upÈyena itaresampi BuddhÈnaÑ PÈtimokkhuddeso veditabbo.
SabbabuddhÈnaÑ hi imÈ tissova ovÈdapÈtimokkhagÈthÈyo honti. TÈ
dÊghÈyukaBuddhÈnaÑ yÈva sÈsanapariyantÈ uddesamÈgacchanti,
AppÈyukabuddhÈnaÑ paÔhamabodhiyaÑyeva. SikkhÈpadapaÒÒattikÈlato
pana pabhuti ÈÓÈpÈtimokkhameva uddisÊyati, taÒca kho bhikkh| eva
uddisanti, na BuddhÈ. TasmÈ amhÈkampi BhagavÈ paÔhamabodhiyaÑ
vÊsativassamattameva idaÑ ovÈdapÈtimokkhaÑ uddisi. AthekadivasaÑ
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde nisinno bhikkh| Èmantesi–“na dÈnÈhaÑ
bhikkhave ito paraÑ uposathaÑ karissÈmi PÈtimokkhaÑ uddisissÈmi,
tumheva dÈni bhikkhave ito paraÑ uposathaÑ kareyyÈtha PÈtimokkhaÑ
uddiseyyÈtha. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ TathÈgato
aparisuddhÈya parisÈya uposathaÑ kareyya PÈtimokkhaÑ uddiseyyÈ”ti2.
Tato paÔÔhÈya bhikkh| ÈÓÈpÈtimokkhaÑ uddisanti. IdaÑ ÈÓÈpÈtimokkhaÑ
tesaÑ anuddiÔÔhaÑ ahosi. Tena vuttaÑ “anuddiÔÔhaÑ PÈtimokkhan”ti.
TesaÑ BuddhÈnanti tesaÑ VipassÊ-ÈdÊnaÑ tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ.
AntaradhÈnenÈti khandhantaradhÈnena, parinibbÈnenÈti vuttaÑ hoti.
BuddhÈnubuddhÈnanti ye tesaÑ BuddhÈnaÑ anubuddhÈ sammukhasÈvakÈ,
tesaÒca khandhantaradhÈnena. Ye te pacchimÈ sÈvakÈti ye tesaÑ
sammukhasÈvakÈnaÑ santike pabbajitÈ pacchimÈ sÈvakÈ. NÈnÈnÈmÈti
“Buddharakkhito Dhammarakkhito”ti-ÈdinÈmavasena vividhanÈmÈ.
NÈnÈgottÈti “Gotamo MoggallÈno”ti-Èdigottavasena vividhagottÈ.
NÈnÈjaccÈti “khattiyo brÈhmaÓo”ti-ÈdijÈtivasena nÈnÈjaccÈ. NÈnÈkulÈ
pabbajitÈti khattiyakulÈdivaseneva, uccanÊca-uÄÈruÄÈra3bhogÈdikulavasena
vÈ vividhakulÈ nikkhamma pabbajitÈ.
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 42; Khu 1. 41 piÔÔhesu.
3. UÄÈrÈnuÄÈra (SyÈ)

2. Vi 4. 424; AÑ 3. 44; Khu 1. 138 piÔÔhesu.
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Te taÑ brahmacariyanti te pacchimÈ sÈvakÈ yasmÈ ekanÈmÈ ekagottÈ
ekajÈtikÈ ekakulÈ pabbajitÈ “amhÈkaÑ sÈsanaÑ tanti paveÓÊ”ti attano
bhÈraÑ katvÈ brahmacariyaÑ rakkhanti, ciraÑ pariyattidhammaÑ
pariharanti. Ime ca tÈdisÈ na honti, tasmÈ aÒÒamaÒÒaÑ viheÔhentÈ vilomaÑ
gaÓhantÈ “asuko thero jÈnissati, asuko thero jÈnissatÊ”ti sithilaÑ karontÈ taÑ
brahmacariyaÑ khippaÒÒeva antaradhÈpesuÑ, sa~gahaÑ ÈropetvÈ na
rakkhiÑsu. SeyyathÈpÊti tassatthassa opammanidassanaÑ. VikiratÊti
vikkhipati. VidhamatÊti ÔhÈnantaraÑ neti. ViddhaÑsetÊti ÔhitaÔÔhÈnato
apaneti. YathÈ taÑ suttena asa~gahitattÈti yathÈ suttena asa~gahitattÈ1
aganthitattÈ abaddhattÈ evaÑ vikirati yathÈ suttena asa~gahitÈni vikiriyanti,
evaÑ vikiratÊti vuttaÑ hoti. Evameva khoti opammasampaÔipÈdanaÑ.
AntaradhÈpesunti vaggasa~gaha paÓÓÈsasa~gahÈdÊhi asa~gaÓhantÈ yaÑ yaÑ
attano r|ccati, taÑ tadeva gahetvÈ sesaÑ vinÈsesuÑ adassanaÑ nayiÑsu.
AkilÈsuno ca te Bhagavanto ahesuÑ sÈvake cetasÈ ceto paricca
ovaditunti apica SÈriputta te BuddhÈ attano cetasÈ sÈvakÈnaÑ ceto paricca
paricchinditvÈ ovadituÑ akilÈsuno ahesuÑ, paracittaÑ ÒatvÈ anusÈsaniÑ na
bhÈriyato na papaÒcato addasaÑsu. Bh|tapubbaÑ SÈriputtÈti-Èdi tesaÑ
akilÈsubhÈvappakÈsanatthaÑ vuttaÑ. BhiÑsanaketi bhayÈnake
bhayajananake. EvaÑ vitakkethÈti nekkhammavitakkÈdayo tayo vitakke
vitakketha. MÈ evaÑ vitakkayitthÈti kÈmavitakkÈdayo tayo akusalavitakke
mÈ vitakkayittha. EvaÑ manasi karothÈti “aniccaÑ dukkhamanattÈ
asubhan”ti manasi karotha. MÈ evaÑ manasÈ katthÈti “aniccaÑ sukhaÑ attÈ
subhan”ti mÈ manasi akarittha. IdaÑ pajahathÈti akusalaÑ pajahatha. IdaÑ
upasampajja viharathÈti kusalaÑ upasampajja paÔilabhitvÈ nipphÈdetvÈ
viharatha.
AnupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑs|ti aggahetvÈ vimucciÑsu, tesaÑ
hi cittÈni yehi Èsavehi vimucciÑsu, na te tÈni gahetvÈ vimucciÑsu,
anuppÈdanirodhena pana nirujjhamÈnÈ aggahetvÈ vimucciÑsu. Tena vuttaÑ
“anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑs|”ti. Sabbepi te arahattaÑ
______________________________________________________________
1. IdaÑ padaÑ SÊ-SyÈ-potthakesu natthi.
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patvÈ s|riyarasmisamphuÔÔhamiva padumavanaÑ vikasitacittÈ ahesuÑ. Tatra
sudaÑ SÈriputta bhiÑsanakassa vanasaÓÉassa bhiÑsanakatasmiÑ hotÊti
tatrÈti purimavacanÈpekkhaÑ. Sudanti padap|raÓamatte nipÈto. SÈriputtÈti
ÈlapanaÑ. AyaÑ panettha atthayojanÈ–tatrÈti yaÑ vuttaÑ “aÒÒatarasmiÑ
bhiÑsanake vanasaÓÉe”ti, tatra yo so “bhiÑsanako”ti vanasaÓÉo vutto, tassa
bhiÑsanakassa vanasaÓÉassa bhiÑsanakatasmiÑ hoti, bhiÑsanakiriyÈya
hotÊti attho. KiÑ hoti? IdaÑ hoti, yo koci avÊtarÈgo -pa- lomÈni haÑsantÊti.
Atha vÈ tatrÈti sÈmi-atthe bhummaÑ. Su-iti nipÈto “kiÑsu nÈma te
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ”ti-ÈdÊsu1 viya. Idanti adhippetamatthaÑ
paccakkhaÑ viya katvÈ dassanavacanaÑ. Su-idanti sudaÑ, sandhivasena
ikÈralopo veditabbo, “cakkhundriyaÑ itthindriyaÑ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ2, kiÑs|dha vittan”ti-ÈdÊsu3 viya. AyaÑ
panettha atthayojanÈ–tassa SÈriputta bhiÑsanakassa vanasaÓÉassa
bhiÑsanakatasmiÑ idaÑsu hoti, bhiÑsanakatasminti bhiÑsanakabhÈveti
attho. Ekassa takÈrassa lopo daÔÔhabbo. Bhisanakattasmintiyeva vÈ pÈÔho.
“BhiÑsanakatÈya” iti vÈ vattabbe li~gavipallÈso kato. Nimittatthe cetaÑ
bhummavacanaÑ. TasmÈ evaÑ sambandho veditabbo–bhiÑsanakabhÈve
idaÑsu hoti, bhiÑsanakabhÈvanimittaÑ bhiÑsanakabhÈvahetu
bhiÑsanakabhÈvapaccayÈ idaÑsu hoti. Yo koci avÊtarÈgo taÑ vanasaÓÉaÑ
pavisati, yebhuyyena lomÈni haÑsantÊti bahutarÈni lomÈni haÑsanti
uddhaÑ mukhÈni, s|cisadisÈni, kaÓÔakasadisÈni ca hutvÈ tiÔÔhanti, appÈni na
haÑsanti. BahutarÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ haÑsanti, appakÈnaÑ atis|rapurisÈnaÑ
na haÑsanti.
IdÈni ayaÑ kho SÈriputta het|ti-Èdi nigamanaÑ. YaÒcettha antarantarÈ
na vuttaÑ, taÑ uttÈnatthameva. TasmÈ PÈÄikkameneva veditabbaÑ. YaÑ
pana vuttaÑ na ciraÔÔhitikaÑ ahosÊti, taÑ purisayugavasena vuttanti
veditabbaÑ. VassagaÓanÈya hi Vipassissa Bhagavato asÊtivassasahassÈni
Èyu. SammukhasÈvakÈnampissa tattakameva, evamassa yvÈyaÑ
sabbapacchimako sÈvako, tena saha ghaÔetvÈ satasahassaÑ, saÔÔhimattÈni ca
vassasahassÈni brahmacariyaÑ aÔÔhÈsi. Purisayugavasena pana
______________________________________________________________
1. Ma 1. 380 piÔÔhe.

2. Abhi 2. 128 piÔÔhe.

3. SaÑ 1. 39, 216; Khu 1. 306 piÔÔhesu.
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yugaparamparÈya ÈgantvÈ dveyeva purisayugÈni aÔÔhÈsi. TasmÈ na
ciraÔÔhitikanti vuttaÑ. Sikhissa pana Bhagavato sattativassasahassÈni Èyu.
SammukhasÈvakÈnampissa tattakameva. Vessabhussa Bhagavato
saÔÔhivassasahassÈni Èyu. SammukhasÈvakÈnampissa tattakameva. EvaÑ
tesampi ye sabbapacchimakÈ sÈvakÈ, tehi saha ghaÔetvÈ satasahassato
uddhaÑ cattÈlÊsamattÈni, vÊsatimattÈni ca vassasahassÈni brahmacariyaÑ
aÔÔhÈsi. Purisayugavasena pana yugaparamparÈya ÈgantvÈ dve dveyeva
purisayugÈni aÔÔhÈsi, tasmÈ na ciraÔÔhitikanti vuttaÑ.
20. EvaÑ ÈyasmÈ SÈriputto tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ brahmacariyassa na
ciraÔÔhitikÈraÓaÑ sutvÈ itaresaÑ tiÓÓaÑ brahmacariyassa ciraÔÔhitikÈraÓaÑ
sotukÈmo puna BhagavantaÑ “ko pana bhante het|”ti-ÈdinÈ nayena pucchi.
BhagavÈpissa byÈkÈsi. TaÑ sabbaÑ vuttapaÔipakkhavasena veditabbaÑ.
CiraÔÔhitikabhÈvepi cettha tesaÑ BuddhÈnaÑ ÈyuparimÈÓatopi
purisayugatopi ubhayathÈ ciraÔÔhitikatÈ veditabbÈ. Kakusandhassa hi
Bhagavato cattÈlÊsavassasahassÈni Èyu, KoÓÈgamanassa Bhagavato tiÑsa
vassasahassÈni, Kassapassa Bhagavato vÊsativassasahassÈni.
SammukhasÈvakÈnampi nesaÑ tattakameva. Bah|ni ca nesaÑ sÈvakayugÈni
paramparÈya brahmacariyaÑ pavattesuÑ. EvaÑ tesaÑ ÈyuparimÈÓatopi
sÈvakayugatopi ubhayathÈ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ ahosi.
AmhÈkaÑ pana Bhagavato Kassapassa Bhagavato
upaÉÉhÈyukappamÈÓe dasavassasahassÈyukakÈle uppajjitabbaÑ siyÈ, taÑ
asambhuÓantena paÒcavassasahassÈyukakÈle, ekavassasahassÈyukakÈle,
paÒcavassasatÈyukakÈlepi vÈ uppajjitabbaÑ siyÈ. YasmÈ panassa
BuddhattakÈrake dhamme esantassa pariyesantassa ÒÈÓaÑ paripÈcentassa
gabbhaÑ gaÓhÈpentassa vassasatÈyukakÈle ÒÈÓaÑ paripÈkamagamÈsi, tasmÈ
atiparittÈyukakÈle uppanno. Tenassa sÈvakaparamparÈvasena ciraÔÔhitikampi
brahmacariyaÑ ÈyuparimÈÓavasena vassagaÓanÈya naciraÔÔhitikamevÈti
vattuÑ vaÔÔati.
21. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputtoti ko anusandhi. EvaÑ tiÓÓaÑ
BuddhÈnaÑ brahmacariyassa ciraÔÔhitikÈraÓaÑ sutvÈ
“sikkhÈpadapaÒÒattiyeva
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ciraÔÔhitikabhÈvahet|”ti niÔÔhaÑ gantvÈ Bhagavatopi brahmacariyassa
ciraÔÔhitikabhÈvaÑ icchanto ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ
sikkhÈpadapaÒÒattiÑ yÈci. TassÈ yÈcanavidhidassanatthametaÑ vuttaÑ atha
kho ÈyasmÈ SÈriputto uÔÔhÈyÈsanÈ -pa- ciraÔÔhitikanti. Tattha addhaniyanti
addhÈnakkhamaÑ, dÊghakÈlikanti vuttaÑ hoti. SesaÑ uttÈnatthameva.
Athassa BhagavÈ “na tÈvÈyaÑ sikkhÈpadapaÒÒattikÈlo”ti pakÈsento
“Ègamehi tvaÑ SÈriputtÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha Ègamehi tvanti tiÔÔha tÈva tvaÑ,
adhivÈsehi tÈva tvanti vuttaÑ hoti. Œdaratthavasenevettha1 dvikkhattuÑ
vuttaÑ. Etena BhagavÈ sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ sÈvakÈnaÑ visayabhÈvaÑ
paÔikkhipitvÈ “Buddhavisayova2 sikkhÈpadapaÒÒattÊ”ti Èvi karonto
“TathÈgatovÈ”ti-ÈdimÈha. Ettha ca tatthÈti
sikkhÈpadapaÒÒattiyÈcanÈpekkhaÑ bhummavacanaÑ. TatrÈyaÑ yojanÈ–
yaÑ vuttaÑ “sikkhÈpadaÑ paÒÒapeyyÈ”ti, tattha tassÈ sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ
TathÈgatoyeva kÈlaÑ jÈnissatÊti. EvaÑ vatvÈ akÈlaÑ tÈva dassetuÑ “na tÈva
SÈriputtÈ”ti-ÈdimÈha.
Tattha ÈsavÈ tiÔÔhanti etes|ti ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ. Yesu
diÔÔhadhammikasamparÈyikÈ dukkhÈsavÈ, kilesÈsavÈ ca
par|pavÈdavippaÔisÈravadhabandhanÈdayo ceva apÈyadukkhavisesabh|tÈ ca
ÈsavÈ tiÔÔhantiyeva, yasmÈ nesaÑ te kÈraÓaÑ hontÊti attho, te ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ
vÊtikkamadhammÈ yÈva na saÑghe pÈtubhavanti, na tÈva SatthÈ sÈvakÈnaÑ
sikkhÈpadaÑ paÒÒapetÊti ayamettha yojanÈ. Yadi hi paÒÒapeyya,
par|pavÈdÈ par|pÈrambhÈ garahadosÈ na parimucceyya.
KathaÑ? PaÒÒapentena hi “yo pana bhikkhu methunaÑ dhammaÑ
paÔiseveyyÈ”ti-Èdi sabbaÑ paÒÒapetabbaÑ bhaveyya. AdisvÈva
vÊtikkamadosaÑ imaÑ paÒÒattiÑ ÒatvÈ pare evaÑ upavÈdaÒca
upÈrambhaÒca garahaÒca pavatteyyuÑ “kathaÒhi nÈma samaÓo Gotamo
‘bhikkhusaÑgho me anvÈyiko vacanakaro’ti ettÈvatÈ sikkhÈpadehi
paliveÔhessati, pÈrÈjikaÑ paÒÒapessati, nanu ime kulaputtÈ mahantaÑ
bhogakkhandhaÑ, mahantaÒca ÒÈtiparivaÔÔaÑ, hatthagatÈni ca rajjÈnipi
pahÈya pabbajitÈ ghÈsacchÈdanaparamatÈya santuÔÔhÈ sikkhÈya
______________________________________________________________
1. Œdaravasena cetaÑ (Ka)

2. Buddhavisayo (SÊ, SyÈ)
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tibbagÈravÈ kÈye ca jÊvite ca nirapekkhÈ viharanti. Tesu nÈma ko
lokÈmisabh|taÑ methunaÑ vÈ paÔisevissati, parabhaÓÉaÑ vÈ harissati,
parassa vÈ iÔÔhaÑ kantaÑ atimadhuraÑ jÊvitaÑ upacchindissati,
abh|taguÓakathÈya vÈ jÊvitaÑ kappessati. Nanu pÈrÈjike apaÒÒattepi
pabbajjÈsa~khepenevetaÑ pÈkaÔaÑ katan”ti. TathÈgatassa ca thÈmaÒca
balaÒca sattÈ na jÈneyyuÑ. PaÒÒattampi sikkhÈpadaÑ kuppeyya, na
yathÈÔhÈne tiÔÔheyya. SeyyathÈpi nÈma akusalo vejjo kaÒci
anuppannagaÓÉaÑ purisaÑ pakkosÈpetvÈ “ehi bho purisa imasmiÑ te
sarÊrappadese mahÈgaÓÉo uppajjitvÈ anayabyasanaÑ pÈpessati, paÔikacceva
naÑ tikicchÈpehÊ”ti vatvÈ “sÈdhÈcariya tvaÑyeva naÑ tikicchass|”ti vutto
tassa arogaÑ sarÊrappadesaÑ phÈletvÈ lohitaÑ nÊharitvÈ
ÈlepanabandhanadhovanÈdÊhi taÑ padesaÑ saÒchaviÑ katvÈ taÑ purisaÑ
vadeyya “mahÈrogo te mayÈ tikicchito, dehi me deyyadhamman”ti. So taÑ
“kimayaÑ bÈlavejjo vadati, kataro kira me iminÈ rogo tikicchito, nanu me
ayaÑ dukkhaÒca janeti, lohitakkhayaÒca maÑ pÈpetÊ”ti evaÑ upavadeyya
ceva upÈrambheyya ca garaheyya ca, na cassa guÓaÑ jÈneyya. Evameva
yadi anuppanne vÊtikkamadose SatthÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeyya,
par|pavÈdÈdÊhi ca na parimucceyya, na cassa thÈmaÑ vÈ balaÑ vÈ sattÈ
jÈneyyuÑ. PaÒÒattampi sikkhÈpadaÑ kuppeyya, na yathÈÔhÈne tiÔÔheyya.
TasmÈ vuttaÑ “na tÈva SÈriputta SatthÈ sÈvakÈnaÑ -pa- pÈtubhavantÊ”ti.
EvaÑ akÈlaÑ dassetvÈ puna kÈlaÑ dassetuÑ “yato ca kho SÈriputtÈ”tiÈdimÈha. Tattha yatoti yadÈ, yasmiÑ kÈleti vuttaÑ hoti. SesaÑ
vuttÈnusÈreneva veditabbaÑ. AyaÑ vÈ hettha sa~khepattho, yasmiÑ samaye
“ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhÈmmÈ”ti sa~khyaÑ gatÈ vÊtikkamadosÈ saÑghe
pÈtubhavanti, tadÈ SatthÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti uddisati
PÈtimokkhaÑ. KasmÈ? TesaÑyeva “ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ”ti sa~khyaÑ
gatÈnaÑ vÊtikkamadosÈnaÑ paÔighÈtÈya. EvaÑ paÒÒapento yathÈ nÈma
kusalo vejjo uppannaÑ gaÓÉaÑ phÈlana lepana bandhana dhovanÈdÊhi
tikicchanto rogaÑ v|pasametvÈ saÒchaviÑ katvÈ na tveva upavÈdÈdiraho
hoti, sake ca Ècariyake viditÈnubhÈvo hutvÈ sakkÈraÑ pÈpuÓÈti. EvaÑ na ca
upavÈdÈdiraho hoti, sake ca sabbaÒÒuvisaye
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viditÈnubhÈvo hutvÈ sakkÈraÑ pÈpuÓÈti. TaÒcassa sikkhÈpadaÑ akuppaÑ
hoti, yathÈÔhÈne tiÔÔhatÊti.
EvaÑ ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppattiÑ sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ
akÈlaÑ, uppattiÒca kÈlanti vatvÈ idÈni tesaÑ dhammÈnaÑ anuppattikÈlaÒca
uppattikÈlaÒca dassetuÑ “na tÈva SÈriputta idhekacce”ti-ÈdimÈha. Tattha
uttÈnatthÈni padÈni PÈÄivaseneva veditabbÈni. AyaÑ pana
anuttÈnapadavaÓÓanÈ, rattiyo jÈnantÊti rattaÒÒ|, attano pabbajitadivasato
paÔÔhÈya bahukÈ rattiyo jÈnanti, cirapabbajitÈti vuttaÑ hoti. RattaÒÒ|hi
mahattaÑ rattaÒÒumahattaÑ, cirapabbajitehi mahantabhÈvanti attho. Tatra
rattaÒÒumahattaÑ patte saÑghe UpasenaÑ Va~gantaputtaÑ Èrabbha
sikkhÈpadaÑ paÒÒattanti veditabbaÑ. So hÈyasmÈ |nadasavasse bhikkh|
upasampÈdente disvÈ ekavasso saddhivihÈrikaÑ upasampÈdesi. Atha
BhagavÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi “na bhikkhave |nadasavassena
upasampÈdetabbo, yo upasampÈdeyya Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 evaÑ paÒÒatte
sikkhÈpade puna bhikkh| “dasavassÈmha dasavassÈmhÈ”ti bÈlÈ abyattÈ
upasampÈdenti. Atha BhagavÈ aparampi sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi “na
bhikkhave bÈlena abyattena upasampÈdetabbo, yo upasampÈdeyya Èpatti
dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave byattena bhikkhunÈ paÔibalena
dasavassena vÈ atirekadasavassena vÈ upasampÈdetun”ti2 rattaÒÒumahattaÑ
pattakÈle dve sikkhÈpadÈni paÒÒattÈni.
Vepullamahattanti vipulabhÈvena mahattaÑ. SaÑgho hi yÈva na
theranavamajjhimÈnaÑ vasena vepullamahattaÑ patto hoti, tÈva senÈsanÈni
pahonti. sÈsane ekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ na uppajjanti.
VepullamahattaÑ pana patte te uppajjanti. Atha SatthÈ sÈvakÈnaÑ
sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti. Tattha vepullamahattaÑ patte saÑghe
paÒÒattasikkhÈpadÈni “yo pana bhikkhu anupasampannena uttari
dirattatirattaÑ sahaseyyaÑ kappeyya, pÈcittiyaÑ”3. “YÈ pana bhikkhunÊ
anuvassaÑ vuÔÔhÈpeyya, pÈcittiyaÑ”4. “YÈ pana bhikkhunÊ ekaÑ vassaÑ
dve vuÔÔhÈpeyya, pÈcittiyan”ti5 iminÈ nayena veditabbÈni.
LÈbhaggamahattanti lÈbhassa aggamahattaÑ, yo lÈbhassa aggo uttamo
mahantabhÈvo, taÑ patto hotÊti attho. LÈbhena vÈ
______________________________________________________________
1-2. Vi 3. 75 piÔÔhe.

3. Vi 2. 27 piÔÔhe.

4-5. Vi 2. 449, 450 piÔÔhesu.
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aggamahattampi, lÈbhena seÔÔhattaÒca mahantattaÒca pattoti attho. SaÑgho
hi yÈva na lÈbhaggamahattaÑ patto hoti, tÈva na lÈbhaÑ paÔicca
ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ uppjjanti, patte pana uppajjanti. Atha SatthÈ
sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti “yo pana bhikkhu acelakassa vÈ
paribbÈjakassa vÈ paribbÈjikÈya vÈ sahatthÈ khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ
dadeyya, pÈcittiyan”ti1. IdaÒhi lÈbhaggamahattaÑ patte saÑghe
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ.
BÈhusaccamahattanti bÈhusaccassa mahantabhÈvaÑ, saÑgho hi yÈva na
bÈhusaccamahattaÑ patto hoti, tÈva na ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ uppajjanti.
BÈhusaccamahattaÑ patte pana yasmÈ ekampi nikÈyaÑ dvepi -pa- paÒcapi
nikÈye uggahetvÈ ayoniso ummujjamÈnÈ puggalÈ rasena rasaÑ saÑsanditvÈ
uddhammaÑ ubbinayaÑ SatthusÈsanaÑ dÊpenti. Atha SatthÈ “yo pana
bhikkhu evaÑ vadeyya tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi
-pa-. SamaÓuddesopi ce evaÑ vadeyyÈ”ti-ÈdinÈ2 nayena sikkhÈpadaÑ
paÒÒapetÊti.
EvaÑ BhagavÈ ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppattikÈlaÒca
uppattikÈlaÒca dassetvÈ tasmiÑ samaye sabbasopi tesaÑ abhÈvaÑ dassento
“nirabbudo hi SÈriputtÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha nirabbudoti abbudavirahito.
AbbudÈ vuccanti corÈ, niccoroti attho. CorÈti ca imasmiÑ atthe dussÊlÈva
adhippetÈ. Te hi assamaÓÈva hutvÈ samaÓapaÔiÒÒatÈya paresaÑ paccaye
corenti. TasmÈ nirabbudoti niccoro, niddussÊloti vuttaÑ hoti. NirÈdÊnavoti
nirupaddavo nirupasaggo, dussÊlÈdÊnavarahitoyevÈti vuttaÑ hoti.
ApagatakÈÄakoti kÈÄakÈ vuccanti dussÊlÈyeva. Te hi suvaÓÓavaÓÓÈpi samÈnÈ
kÈÄakadhammayogÈ kÈÄakÈtveva veditabbÈ. TesaÑ abhÈvÈ apagatakÈÄako.
ApahatakÈÄakotipi pÈÔho. Suddhoti apagatakÈÄakattÈyeva suddho pariyodÈto
pabhassaro. SÈre patiÔÔhitoti sÈro vuccanti
sÊlasamÈdhipaÒÒÈvimuttivimuttiÒÈÓadassanaguÓÈ, tasmiÑ sÈre patiÔÔhitattÈ
sÈre patiÔÔhito.
EvaÑ sÈre patiÔÔhitabhÈvaÑ vatvÈ puna so cassa sÈre patiÔÔhitabhÈvo
evaÑ veditabboti dassento “imesaÑ hi SÈriputtÈ”ti-ÈdimÈha.
______________________________________________________________
1. Vi 2. 123 piÔÔhe.

2. Vi 2. 177, 183 piÔÔhesu.
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TatrÈyaÑ sa~khepavaÓÓanÈ, yÈnimÈni VeraÒjÈyaÑ vassÈvÈsaÑ upagatÈni
paÒca bhikkhusatÈni. ImesaÑ yo guÓavasena pacchimako sabbaparittaguÓo
bhikkhu, so sotÈpanno. SotÈpannoti sotaÑ Èpanno, sototi ca maggassetaÑ
adhivacanaÑ, sotÈpannoti tena samannÈgatassa puggalassa. YathÈha–
“Soto sototi hidaÑ SÈriputta vuccati, katamo nu kho SÈriputta sototi?
Ayameva hi bhante ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ? SammÈdiÔÔhi
-pa- sammÈsamÈdhÊti. SotÈpanno sotÈpannoti hidaÑ SÈriputta vuccati,
katamo nu kho SÈriputta sotÈpannoti? Yo hi bhante iminÈ ariyena
aÔÔha~gikena maggena samannÈgato. AyaÑ vuccati sotÈpanno.
SoyamÈyasmÈ evaÑnÈmo evaÑgotto”ti1. Idha pana maggena phalassa
nÈmaÑ dinnaÑ, tasmÈ phalaÔÔho sotÈpannoti veditabbo.
AvinipÈtadhammoti vinipÈtetÊti vinipÈto, nÈssa vinipÈto dhammoti
avinipÈtadhammo, na attÈnaÑ apÈyesu vinipÈtanasabhÈvoti vuttaÑ hoti.
KasmÈ? Ye dhammÈ apÈyagamanÊyÈ, tesaÑ parikkhayÈ. VinipatanaÑ vÈ
vinipÈto, nÈssa vinipÈto dhammoti avinipÈtadhammo, apÈyesu
vinipÈtanasabhÈvo assa natthÊti vuttaÑ hoti. SammattaniyÈmena maggena
niyatattÈ niyato. Sambodhi paraÑ ayanaÑ parÈ gati assÈti
sambodhiparÈyaÓo. Upari maggattayaÑ avassaÑ sampÈpakoti attho.
KasmÈ? PaÔiladdhapaÔhamamaggattÈti.
BuddhÈciÓÓakathÈ
22. EvaÑ DhammasenÈpatiÑ saÒÒÈpetvÈ ViraÒjÈyaÑ taÑ vassÈvÈsaÑ
vÊtinÈmetvÈ vutthavasso mahÈpavÈraÓÈya pavÈretvÈ atha kho BhagavÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi. ŒmantesÊti Èlapi abhÈsi sambodhesi.
Kinti? ŒciÓÓaÑ kho panetanti evamÈdi. ŒciÓÓanti caritaÑ vattaÑ
anudhammatÈ. TaÑ kho panetaÑ ÈciÓÓaÑ duvidhaÑ hoti BuddhÈciÓÓaÑ,
sÈvakÈciÓÓanti. KatamaÑ BuddhÈciÓÓaÑ? IdaÑ tÈva ekaÑ–yehi nimantitÈ
vassaÑ vasanti, na te anapaloketvÈ anÈpucchitvÈ janapadacÈrikaÑ
______________________________________________________________
1. SaÑ 3. 302 piÔÔhe.
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pakkamanti. SÈvakÈ pana apaloketvÈ vÈ anapaloketvÈ vÈ yathÈsukhaÑ
pakkamanti.
Aparampi BuddhÈciÓÓaÑ–vutthavassÈ pavÈretvÈ janasa~gahatthÈya
janapadacÈrikaÑ pakkamantiyeva. JanapadacÈrikaÑ carantÈ ca
mahÈmaÓÉalaÑ majjhimamaÓÉalaÑ antimamaÓÉalanti imesaÑ tiÓÓaÑ
maÓÉalÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ maÓÉale caranti. Tattha mahÈmaÓÉalaÑ
navayojanasatikaÑ. MajjhimamaÓÉalaÑ chayojanasatikaÑ.
AntimamaÓÉalaÑ tiyojanasatikaÑ. YadÈ mahÈmaÓÉale cÈrikaÑ caritukÈmÈ
honti, tadÈ mahÈpavÈraÓÈya pavÈretvÈ pÈÔipadadivase
mahÈbhikkhusaÑghaparivÈrÈ nikkhamitvÈ gÈmanigamÈdÊsu mahÈjanaÑ
ÈmisapaÔiggahena anuggaÓhantÈ dhammadÈnena cassa vivaÔÔupanissitaÑ
kusalaÑ vaÉÉhentÈ navahi mÈsehi janapadacÈrikaÑ pariyosÈpenti. Sace
pana antovasse bhikkh|naÑ samathavipassanÈ taruÓÈ honti,
mahÈpavÈraÓÈya appavÈretvÈ pavÈraÓÈsa~gahaÑ datvÈ kattikapuÓÓamÈyaÑ
pavÈretvÈ mÈgasirassa paÔhamadivase mahÈbhikkhusaÑghaparivÈrÈ
nikkhamitvÈ vuttanayeneva majjhimamaÓÉale aÔÔhahi mÈsehi cÈrikaÑ
pariyosÈpenti. Sace pana nesaÑ vutthavassÈnaÑ aparipÈkindriyÈ
veneyyasattÈ honti. TesaÑ indriyaparipÈkaÑ ÈgamentÈ mÈgasiramÈsampi
tattheva vasitvÈ phussamÈsassa paÔhamadivase mahÈbhikkhusaÑghaparivÈrÈ
nikkhamitvÈ vuttanayeneva antimamaÓÉale sattahi mÈsehi cÈrikaÑ
pariyosÈpenti. Tesu ca maÓÉalesu yattha katthaci vicarantÈpi te te satte
kilesehi viyojentÈ sotÈpattiphalÈdÊhi payojentÈ veneyyavaseneva
nÈnÈvaÓÓÈni pupphÈni ocinantÈ viya caranti.
Aparampi BuddhÈnaÑ ÈciÓÓaÑ–devasikaÑ pacc|sasamaye santaÑ
sukhaÑ nibbÈnamÈrammaÓaÑ katvÈ phalasamÈpattisamÈpajjanaÑ,
phalasamÈpattiyÈ vuÔÔhahitvÈ devasikaÑ mahÈkaruÓÈsamÈpattiyÈ
samÈpajjanaÑ, tato vuÔÔhahitvÈ dasasahassacakkavÈÄe
bodhaneyyasattasamavalokanaÑ1.
Aparampi BuddhÈnaÑ ÈciÓÓaÑ–Ègantukehi saddhiÑ paÔhamataraÑ
paÔisanthÈrakaraÓaÑ, aÔÔhuppattivasena dhammadesanÈ, otiÓÓe dose
sikkhÈpadapaÒÒÈpananti idaÑ BuddhÈciÓÓaÑ.
______________________________________________________________
1. SamolokanaÑ (SÊ, SyÈ)
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KatamaÑ sÈvakÈciÓÓaÑ? Buddhassa Bhagavato kÈle dvikkhattuÑ
sannipÈto pure vass|panÈyikÈya ca kammaÔÔhÈnaggahaÓatthaÑ,
vutthavassÈnaÒca adhigataguÓÈrocanatthaÑ upari
kammaÔÔhÈnaggahaÓatthaÒca. IdaÑ sÈvakÈciÓÓaÑ. Idha pana BuddhÈciÓÓaÑ
dassento Èha “ÈciÓÓaÑ kho panetaÑ Œnanda TathÈgatÈnan”ti.
ŒyÈmÈti Ègaccha yÈma. ApalokessÈmÈti cÈrikaÑ caraÓatthÈya
ÈpucchissÈma. Evanti sampaÔicchanatthe nipÈto. Bhanteti
gÈravÈdhivacanametaÑ. Satthuno paÔivacanadÈnantipi vaÔÔati. Bhagavato
paccassosÊti Bhagavato vacanaÑ paÔi-assosi, abhimukho hutvÈ suÓi
sampaÔicchi, “evan”ti iminÈ vacanena paÔiggahesÊti vuttaÑ hoti.
Atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈti idha pubbaÓhasamayanti vÈ
sÈyanhasamayanti vÈ na vuttaÑ. EvaÑ santepi BhagavÈ katabhattakicco
majjhanhikaÑ vÊtinÈmetvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ pacchÈsamaÓaÑ katvÈ
nagaradvÈrato paÔÔhÈya nagaravÊthiyo suvaÓÓarasapiÒjarÈhi raÑsÊhi
samujjotayamÈno yena VeraÒjassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami.
GharadvÈre Ôhitamattameva cassa BhagavantaÑ disvÈ parijano Èrocesi.
BrÈhmaÓo satiÑ paÔilabhitvÈ saÑvegajÈto sahasÈ vuÔÔhÈya mahÈrahaÑ
ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ BhagavantaÑ paccuggamma “ito BhagavÈ
upasa~kamat|”ti Èha. BhagavÈ upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha
kho VeraÒjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ upanisÊditukÈmo attanÈ Ôhitapadesato
yena BhagavÈ tenupasa~kami. Ito paraÑ uttÈnatthameva.
YaÑ pana brÈhmaÓo Èha “apica yo deyyadhammo, so na dinno”ti.
TatrÈyamadhippÈyo–mayÈ nimantitÈnaÑ vassaÑvutthÈnaÑ tumhÈkaÑ
temÈsaÑ divase divase pÈto yÈgukhajjakaÑ, majjhanhike
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ, sÈyanhe anekavidha pÈnavikati gandhapupphÈdÊhi
p|jÈsakkÈroti evamÈdiko yo deyyadhammo dÈtabbo assa, so na dinnoti.
TaÒca kho no asantanti ettha pana li~gavipallÈso veditabbo. So ca kho
deyyadhammo amhÈkaÑ no asantoti ayaÑ hettha attho. Atha vÈ yaÑ
dÈnavatthuÑ mayaÑ tumhÈkaÑ dadeyyÈma, taÒca kho no asantanti
evamettha attho veditabbo.
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Nopi adÈtukamyatÈti adÈtukÈmatÈpi no natthi yathÈ
pah|tavitt|pakaraÓÈnaÑ maccharÊnaÑ. TaÑ kutettha labbhÈ bahukiccÈ
gharÈvÈsÈti tatrÈyaÑ yojanÈ–yasmÈ bahukiccÈ gharÈvÈsÈ, tasmÈ ettha
santepi deyyadhamme dÈtukamyatÈya ca taÑ kuto labbhÈ kuto taÑ sakkÈ
laddhuÑ, yaÑ mayaÑ tumhÈkaÑ deyyadhammaÑ dadeyyÈmÈti gharÈvÈsaÑ
garahanto Èha. So kira mÈrena ÈvaÔÔitabhÈvaÑ na jÈnÈti,
“gharÈvÈsapalibodhena me satisammoso jÈto”ti maÒÒi, tasmÈ evamÈha.
Apica taÑ kutettha labbhÈti imasmiÑ temÈsabbhantare yamahaÑ tumhÈkaÑ
dadeyyaÑ, taÑ kuto labbhÈ, bahukiccÈ hi gharÈvÈsÈti evamettha yojanÈ
veditabbÈ.
Atha brÈhmaÓo “yann|nÈhaÑ yaÑ me tÊhi mÈsehi dÈtabbaÑ siyÈ, taÑ
sabbaÑ ekadivaseneva dadeyyan”ti cintetvÈ “adhivÈsetu me bhavaÑ
Gotamo”ti-ÈdimÈha. Tattha svÈtanÈyÈti yaÑ me tumhesu sakkÈraÑ karoto
sve bhavissati puÒÒaÒceva pÊtipÈmojjaÒca, tadatthÈya. Atha TathÈgato “sace
ahaÑ nÈdhivÈseyyaÑ, ‘ayaÑ temÈsaÑ kiÒci aladdhÈ kupito maÒÒe, tena me
yÈciyamÈno ekabhattampi na paÔiggaÓhÈti, natthi imasmiÑ
adhivÈsanakhanti, asabbaÒÒ| ayan’ti evaÑ brÈhmaÓo ca VeraÒjÈvÈsino ca
garahitvÈ bahuÑ apuÒÒaÑ pasaveyyuÑ, taÑ tesaÑ mÈ ahosÊ”ti tesaÑ
anukampÈya adhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
AdhivÈsetvÈ ca atha kho BhagavÈ VeraÒjaÑ brÈhmaÓaÑ “alaÑ
gharÈvÈsapalibodhacintÈyÈ”ti saÒÒÈpetvÈ ta~khaÓÈnur|pÈya dhammiyÈ
kathÈya diÔÔhadhammikasamparÈyikaÑ atthaÑ sandassetvÈ kusale dhamme
samÈdapetvÈ gaÓhÈpetvÈ tattha ca naÑ samuttejetvÈ sa-ussÈhaÑ katvÈ tÈya
sa-ussÈhatÈya aÒÒehi ca vijjamÈnaguÓehi sampahaÑsetvÈ
dhammaratanavassaÑ vassetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Pakkante ca pana
Bhagavati VeraÒjo brÈhmaÓo puttadÈraÑ Èmantesi “mayaÑ bhaÓe
BhagavantaÑ temÈsaÑ nimantetvÈ ekadivasaÑ ekabhattampi nÈdamha.
Handa dÈni tathÈ dÈnaÑ paÔiyÈdetha, yathÈ temÈsikopi deyyadhammo sve
ekadivaseneva dÈtuÑ sakkÈ hotÊ”ti. Tato paÓÊtaÑ dÈnaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ yaÑ
divasaÑ BhagavÈ nimantito, tassÈ rattiyÈ accayena ÈsanaÔÔhÈnaÑ
ala~kÈrÈpetvÈ mahÈrahÈni ÈsanÈni paÒÒapetvÈ
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gandhadh|mavÈsakusumavicitraÑ mahÈp|jaÑ sajjetvÈ Bhagavato kÈlaÑ
ÈrocÈpesi. Tena vuttaÑ “atha kho VeraÒjo brÈhmaÓo tassÈ rattiyÈ accayena
-pa- niÔÔhitaÑ bhattan”ti.
23. BhagavÈ bhikkhusaÑghaparivuto tattha agamÈsi. Tena vuttaÑ “atha
kho BhagavÈ -pa- nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈti. Atha kho VeraÒjo
brÈhmaÓo BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghan”ti Buddhappamukhanti
BuddhapariÓÈyakaÑ, BuddhaÑ saÑghattheraÑ katvÈ nisinnanti vuttaÑ hoti.
PaÓÊtenÈti uttamena. SahatthÈti sahatthena. SantappetvÈti suÔÔhu tappetvÈ
paripuÓÓaÑ suhitaÑ yÈvadatthaÑ katvÈ. SampavÈretvÈti suÔÔhu pavÈretvÈ,
“alan”ti hatthasaÒÒÈya, mukhasaÒÒÈya, vacÊbhedena ca paÔikkhipÈpetvÈ.
BhuttÈvinti bhuttavantaÑ. OnÊtapattapÈÓinti pattato onÊtapÈniÑ,
apanÊtahatthanti vuttaÑ hoti. TicÊvarena acchÈdesÊti ticÊvaraÑ Bhagavato
adÈsi. IdaÑ pana vohÈravacanamattaÑ hoti “ticÊvarena acchÈdesÊ”ti.
TasmiÑ ca ticÊvare ekameko sÈÔako sahassaÑ agghati. Iti brÈhmaÓo
Bhagavato tisahassagghanakaÑ ticÊvaramadÈsi uttamaÑ
kÈsikavatthasadisaÑ. EkamekaÒca bhikkhuÑ ekamekena dussayugenÈti
ekamekena dussayugaÄena. Tatra ekasÈÔako paÒcasatÈni agghati. EvaÑ
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ paÒcasatasahassagghanakÈni dussÈni adÈsi.
BrÈhmaÓo ettakampi datvÈ atuÔÔho puna sattaÔÔhasahassagghanake
anekarattakambale ca paÔÔuÓÓapattapaÔe ca phÈletvÈ phÈletvÈ ÈyogaaÑsabaddhaka kÈyabandhanaparissÈvanÈdÊnaÑ atthÈya adÈsi.
SatapÈkasahassapÈkÈnaÒca bhesajjatelÈnaÑ tumbÈni p|retvÈ ekamekassa
bhikkhuno abbhaÒjanatthÈya sahassagghanakaÑ telamadÈsi. KiÑ bahunÈ,
cat|su paccayesu na koci parikkhÈro samaÓaparibhogo adinno nÈma ahosi.
PÈÄiyaÑ pana cÊvaramattameva vuttaÑ.
EvaÑ mahÈyÈgaÑ yajitvÈ saputtadÈraÑ vanditvÈ nisinnaÑ atha kho
BhagavÈ VeraÒjaÑ brÈhmaÓaÑ temÈsaÑ mÈrÈvaÔÔanena
dhammasavanÈmatarasaparibhogaparihÊnaÑ ekadivaseneva
dhammÈmatavassaÑ vassetvÈ puripuÓÓasa~kappaÑ kurumÈno dhammiyÈ
kathÈya sandassetvÈ -pa- uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. BrÈhmaÓopi saputtadÈro
BhagavantaÒca bhikkhusaÑghaÒca vanditvÈ “punapi bhante amhÈkaÑ
anuggahaÑ
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kareyyÈthÈ”ti-evamÈdÊni vadanto anubandhitvÈ ass|ni pavattayamÈno
nivatti.
Atha kho BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈti
yathÈjjhÈsayaÑ yathÈrucitaÑ vÈsaÑ vasitvÈ VeraÒjÈya nikkhamitvÈ
mahÈmaÓÉale cÈrikÈya caraÓakÈle gantabbaÑ BuddhavÊthi pahÈya
dubbhikkhadosena kilantaÑ bhikkhusaÑghaÑ ujunÈva maggena gahetvÈ
gantukÈmo SoreyyÈdÊni anupagamma payÈgapatiÔÔhÈnaÑ gantvÈ tattha
Ga~gaÑ nadiÑ uttaritvÈ yena BÈrÈÓasÊ tadavasari. Tena avasari tadavasari.
TatrÈpi yathÈjjhÈsayaÑ viharitvÈ VesÈliÑ agamÈsi. Tena vuttaÑ
“anupagamma soreyyaÑ -pa- VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyan”ti.
SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya
VeraÒjakaÓÉavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
TatridaÑ SamantapÈsÈdikÈya SamantapÈsÈdikattasmiÑ–
Œcariyaparamparato, nidÈnavatthuppabhedadÊpanato.
Parasamayavivajjanato, sakasamayavisuddhito ceva.
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VeraÒjakaÓÉavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

1. PÈrÈjikakaÓÉa
1. PaÔhamapÈrÈjika SudinnabhÈÓavÈravaÓÓanÈ
24. Ito paraÑ tena kho pana samayena VesÈliyÈ avid|reti-Èdi
yebhuyyena uttÈnatthaÑ, tasmÈ anupadavaÓÓanaÑ pahÈya yattha yattha
vattabbaÑ atthi, taÑ tadeva vaÓÓayissÈma. KalandagÈmoti KalandakÈ
vuccanti kÈÄakÈ, tesaÑ vasena laddhanÈmo gÈmo. Kalandaputtoti
gÈmavasena laddhanÈmassa rÈjasammatassa cattÈlÊsakoÔivibhavassa
KalandaseÔÔhino putto. YasmÈ pana tasmiÑ gÈme aÒÒepi KalandanÈmakÈ
manussÈ atthi, tasmÈ “kalandaputto”ti vatvÈ puna “seÔÔhiputto”ti vuttaÑ.
SambahulehÊti bahukehi. SahÈyakehÊti sukhadukkhÈni saha Èyanti
upagacchantÊti sahÈyÈ, sahÈyÈ eva sahÈyakÈ, tehi sahÈyakehi. Saddhinti
ekato. Kenacideva karaÓÊyenÈti kenacideva bhaÓÉappayojanauddhÈrasÈraÓÈdinÈ kiccena. KattikanakkhattakÊÄÈkiccenÈtipi vadanti.
BhagavÈ hi kattikajuÓhapakkhe VesÈliÑ sampÈpuÓi, kattikanakkhattakÊÄÈ
cettha uÄÈrÈ hoti, tadatthaÑ gatoti veditabbo.
Addasa khoti kathaÑ addasa? So kira nagarato bhuttapÈtarÈsaÑ
suddhuttarÈsa~gaÑ mÈlÈgandhavilepanahatthaÑ, BuddhadassanatthaÑ,
dhammasavanatthaÒca nikkhamantaÑ mahÈjanaÑ disvÈ “kva gacchathÈ”ti
pucchi. BuddhadassanatthaÑ, dhammasavanatthaÒcÈti. Tena hi ahampi
gacchÈmÊti gantvÈ catubbidhÈya parisÈya parivutaÑ brahmassarena
dhammaÑ desentaÑ BhagavantaÑ addasa. Tena vuttaÑ “addasa kho -padesentan”ti. DisvÈnassÈti disvÈna assa. EtadahosÊti pubbe katapuÒÒatÈya
codiyamÈnassa bhabbakulaputtassa etaÑ ahosi. KiÑ ahosi?
“YaÑn|nÈhampi dhammaÑ suÓeyyan”ti. Tattha yaÑn|nÈti
parivitakkadassanametaÑ. EvaÑ kirassa parivitakko uppanno “yamayaÑ
parisÈ ekaggacittÈ dhammaÑ suÓÈti, aho vatÈhampi taÑ suÓeyyan”ti.
Atha kho Sudinno Kalandaputto yena sÈ parisÈti idha kasmÈ “yena
BhagavÈ”ti avatvÈ “yena sÈ parisÈ”ti vuttanti ce. BhagavantaÑ hi
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parivÈretvÈ uÄÈruÄÈrajanÈ mahatÊ parisÈ nisinnÈ, tatra na sakkÈ iminÈ pacchÈ
Ègatena BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ nisÊdituÑ. ParisÈya pana ekasmiÑ
padese sakkÈti so taÑ parisaÑyeva upasa~kamanto. Tena vuttaÑ “atha kho
Sudinno Kalandaputto yena sÈ parisÈ”ti. EkamantaÑ nisinnassa kho
Sudinnassa Kalandaputtassa etadahosÊti na nisinnamattasseva ahosi, atha
kho Bhagavato sikkhattay|pasaÑhitaÑ thokaÑ dhammakathaÑ sutvÈ, taÑ
panassa yasmÈ ekamantaÑ nisinnasseva ahosi. Tena vuttaÑ “ekamantaÑ
nisinnassa kho Sudinnassa Kalandaputtassa etadahosÊ”ti. KiÑ ahosÊti? YathÈ
yathÈ khoti-Èdi.
TatrÈyaÑ sa~khepakathÈ–ahaÑ kho yena yena ÈkÈrena BhagavatÈ
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, tena tena me upaparikkhato evaÑ hoti
“yadetaÑ sikkhattayabrahmacariyaÑ ekampi divasaÑ akhaÓÉaÑ katvÈ
carimakacittaÑ pÈpetabbatÈya ekantaparipuÓÓaÑ caritabbaÑ, ekadivasampi
ca kilesamalena amalÊnaÑ katvÈ carimakacittaÑ pÈpetabbatÈya
ekantaparisuddhaÑ, sa~khalikhitaÑ likhitasa~khasadisaÑ
dhotasa~khasappaÔibhÈgaÑ caritabbaÑ, idaÑ na sukaraÑ agÈraÑ ajjÈvasatÈ
agÈramajjhe vasantena ekantaparipuÓÓaÑ -pa- carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ kese
ca massuÒca ohÈretvÈ kasÈyarasapÊtatÈya kÈsÈyÈni brahmacariyaÑ
carantÈnaÑ anucchavikÈni vatthÈni acchÈdetvÈ paridahitvÈ agÈrasmÈ
nikkhamitvÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti. Ettha ca yasmÈ agÈrassa hitaÑ
kasivÈÓijjÈdikammaÑ agÈriyanti vuccati, taÒca pabbajjÈya natthi, tasmÈ
pabbajjÈ “anagÈriyÈ”ti ÒÈtabbÈ, taÑ anagÈriyaÑ pabbajjaÑ. Pabbajeyyanti
paribbajeyyaÑ.
25. AciravuÔÔhitÈya parisÈya yena BhagavÈ tenupasa~kamÊti Sudinno
avuÔÔhitÈya parisÈya na BhagavantaÑ pabbajjaÑ yÈci. KasmÈ? Tatrassa bah|
ÒÈtisÈlohitÈ mittÈmaccÈ santi, te “tvaÑ mÈtÈpit|naÑ ekaputtako, na labbhÈ
tayÈ pabbajitun”ti bÈhÈtampi gahetvÈ ÈkaÉÉheyyuÑ, tato pabbajjÈya
antarÈyo bhavissatÊti saheva parisÈya uÔÔhahitvÈ thokaÑ gantvÈ puna kenaci
sarÊrakiccalesena nivattitvÈ BhagavantaÑ upasa~kamma pabbajjaÑ yÈci.
Tena vuttaÑ “atha kho Sudinno Kalandaputto aciravuÔÔhitÈya parisÈya -papabbÈjetu maÑ BhagavÈ”ti.
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BhagavÈ pana yasmÈ RÈhulakumÈrassa pabbajitato1 pabhuti mÈtÈpit|hi
ananuÒÒÈtaÑ puttaÑ na pabbÈjeti. TasmÈ naÑ pucchi “anuÒÒÈtosi pana
tvaÑ Sudinna mÈtÈpit|hi -pa- pabbajjÈyÈ”ti.
26. Ito paraÑ pÈÔhÈnusÈreneva gantvÈ taÑ karaÓÊyaÑ tÊretvÈti ettha
evamattho veditabbo–dhuranikkhepeneva taÑ karaÓÊyaÑ niÔÔhÈpetvÈti. Na
hi pabbajjÈya tibbacchandassa bhaÓÉappayojana uddhÈrasÈraÓÈdÊsu vÈ
nakkhattakÊÄÈyaÑ vÈ cittaÑ namati. Amma tÈtÈti ettha pana ammÈti
mÈtaraÑ Èlapati. TÈtÈti pitaraÑ. TvaÑ khosÊti tvaÑ kho asi. Ekaputtakoti
ekova puttako, aÒÒo te jeÔÔho vÈ kaniÔÔho vÈ natthi. Ettha ca “ekaputto”ti
vattabbe anukampÈvasena “ekaputtako”ti vuttaÑ. Piyoti pÊtijananako.
ManÈpoti manavaÉÉhanako. Sukhedhitoti sukhena edhito,
sukhasaÑvaÉÉhitoti attho. Sukhaparihatoti sukhena parihato, jÈtakÈlato
pabhuti dhÈtÊhi a~kato a~kaÑ haritvÈ dhÈriyamÈno assakarathakÈdÊhi
bÈlakÊÄanakehi kÊÄamÈno sÈdurasabhojanaÑ bhojiyamÈno sukhena parihato.
Na tvaÑ tÈta Sudinna kiÒci dukkhassa jÈnÈsÊti tvaÑ tÈta Sudinna kiÒci
appamattakampi kalabhÈgaÑ dukkhassa na jÈnÈsi. Atha vÈ kiÒci dukkhena
nÈnubhosÊti attho. KaraÓatthe sÈmivacanaÑ, anubhavanatthe ca jÈnanÈ. Atha
vÈ kiÒci dukkhaÑ nassarasÊti attho. Upayogatthe sÈmivacanaÑ, saraÓatthe
ca jÈnanÈ. Vikappadvayepi purimapadassa uttarapadena samÈnavibhattilopo
daÔÔhabbo. TaÑ sabbaÑ saddasatthÈnusÈrena ÒÈtabbaÑ. MaraÓenapi mayaÑ
te akÈmakÈ vinÈ bhavissÈmÈti sacepi tava amhesu jÊvamÈnesu maraÓaÑ
bhaveyya, tena te maraÓenapi mayaÑ akÈmakÈ anicchakÈ na attano ruciyÈ,
vinÈ bhavissÈma, tayÈ viyogaÑ vÈ pÈpuÓissÈmÈti attho. KiÑ pana mayaÑ
tanti evaÑ sante kiÑ pana kiÑ nÈma taÑ kÈraÓaÑ, yena mayaÑ taÑ
jÊvantaÑ anujÈnissÈma. Atha vÈ kiÑ pana mayaÑ tanti kena pana kÈraÓena
mayaÑ taÑ jÊvantaÑ anujÈnissÈmÈti evamettha attho daÔÔhabbo.
______________________________________________________________
1. Pabbajjato (SÊ, SyÈ)
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27. TatthevÈti yattha naÑ ÔhitaÑ mÈtÈpitaro nÈnujÈniÑsu, tattheva
ÔhÈne. AnantarahitÈyÈti kenaci attharaÓena anatthatÈya.
28. ParicÈrehÊti gandhabbanaÔanÈÔakÈdÊni paccupaÔÔhÈpetvÈ tattha
sahÈyakehi saddhiÑ yathÈsukhaÑ indriyÈni cÈrehi saÒcÈrehi, ito cito ca
upanehÊti vuttaÑ hoti. Atha vÈ paricÈrehÊti gandhabbanaÔanÈÔakÈdÊni
paccupaÔÔhÈpetvÈ tattha sahÈyakehi saddhiÑ laÄa upalaÄa rama, kÊÄass|tipi
vuttaÑ hoti. KÈme paribhuÒjantoti attano puttadÈrehi saddhiÑ bhoge
bhuÒjanto. PuÒÒÈni karontoti BuddhaÒca dhammaÒca saÑghaÒca Èrabbha
dÈnappadÈnÈdÊni sugatimaggasodhakÈni kusalakammÈni karonto. TuÓhÊ
ahosÊti kathÈnuppabandhavicchedanatthaÑ nirÈlÈpasallÈpo ahosi. Athassa
mÈtÈpitaro tikkhattuÑ vatvÈ paÔivacanampi alabhamÈnÈ sahÈyake
pakkosÈpetvÈ “esa vo sahÈyako pabbajitukÈmo, nivÈretha nan”ti ÈhaÑsu.
Tepi taÑ upasa~kamitvÈ tikkhattuÑ avocuÑ. Tesampi tuÓhÊ ahosi. Tena
vuttaÑ “atha kho Sudinnassa Kalandaputtassa sahÈyakÈ -pa- tuÓhÊ ahosÊ”ti.
29. Athassa sahÈyakÈnaÑ etadahosi “sace ayaÑ pabbajjaÑ alabhamÈno
marissati, na koci guÓo bhavissati. PabbajitaÑ pana naÑ mÈtÈpitaropi
kÈlena kÈlaÑ passissanti, mayampi passissÈma. PabbajjÈpi ca nÈmesÈ
bhÈriyÈ, divase divase mattikÈpattaÑ gahetvÈ piÓÉÈya caritabbaÑ,
ekaseyyaÑ ekabhattaÑ brahmacariyaÑ atidukkaraÑ, ayaÒca sukhumÈlo
nÈgarikajÈtiyo, so taÑ carituÑ asakkonto puna idheva Ègamissati, handassa
mÈtÈpitaro anujÈnÈpessÈmÈ”ti. Te tathÈ akaÑsu. MÈtÈpitaropi naÑ
anujÈniÑsu. Tena vuttaÑ “atha kho Sudinnassa Kalandaputtassa sahÈyakÈ
yena Sudinnassa Kalandaputtassa mÈtÈpitaro -pa- anuÒÒÈtosi mÈtÈpit|hi
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti.
30. HaÔÔhoti tuÔÔho. Udaggoti pÊtivasena abbhunnatakÈyacitto.
KatipÈhanti katipayÈni divasÈni. BalaÑ gÈhetvÈti sappÈyabhojanÈni
bhuÒjanto, ucchÈdananhÈpanÈdÊhi ca kÈyaÑ pariharanto kÈyabalaÑ janetvÈ
mÈtÈpitaro vanditvÈ assumukhaÑ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya
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yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- pabbÈjetu maÑ bhante BhagavÈti.
BhagavÈ samÊpe ÔhitaÑ aÒÒataraÑ piÓÉacÈrikaÑ bhikkhuÑ Èmantesi “tena
hi bhikkhu SudinnaÑ pabbÈjehi ceva upasampÈdehi cÈ”ti. “SÈdhu bhante”ti
kho so bhikkhu Bhagavato paÔissuÓitvÈ SudinnaÑ KalandaputtaÑ
JinadattiyaÑ saddhivihÈrikaÑ laddhÈ pabbÈjesi ceva upasampÈdesi ca. Tena
vuttaÑ “alattha kho Sudinno Kalandaputto Bhagavato santike pabbajjaÑ,
alattha upasampadan”ti.
Ettha pana ÔhatvÈ sabba-aÔÔhakathÈsu pabbajjÈ ca upasampadÈ ca
kathitÈ, mayaÑ pana yathÈÔhitapÈÄivaseneva Khandhake kathayissÈma. Na
kevalaÒcetaÑ, aÒÒampi yaÑ Khandhake vÈ ParivÈre vÈ kathetabbaÑ
AÔÔhakathÈcariyehi Vibha~ge kathitaÑ, taÑ sabbaÑ tattha tattheva
kathayissÈma, evaÒhi kathiyamÈne PÈÄikkameneva vaÓÓanÈ katÈ hoti, tato
tena tena vinicchayena atthikÈnaÑ PÈÄikkameneva imaÑ
VinayasaÑvaÓÓanaÑ oloketvÈ so so vinicchayo suviÒÒeyyo bhavissatÊti.
Acir|pasampannoti aciraÑ upasampanno hutvÈ, upasampadato
nacirakÈleyevÈti vuttaÑ hoti. Evar|peti evaÑvidhe evaÑjÈtike. DhutaguÓeti
kilesaniddhunanake guÓe. SmÈdÈya vattatÊti samÈdiyitvÈ gaÓhitvÈ vattati
carati viharati. ŒraÒÒiko hotÊti gÈmantasenÈsanaÑ paÔikkhipitvÈ
ÈraÒÒikadhuta~gavasena araÒÒavÈsiko hoti. PiÓÉapÈtikoti
atirekalÈbhapaÔikkhepena cuddasa bhattÈni paÔikkhipitvÈ
piÓÉapÈtikadhuta~gavasena piÓÉapÈtiko hoti. PaÑsuk|likoti
gahapaticÊvaraÑ paÔikkhipitvÈ paÑsuk|likadhuta~gavasena paÑsuk|liko
hoti. SapadÈnacÈrikoti loluppacÈraÑ paÔikkhipitvÈ
sapadÈnacÈrikadhuta~gavasena sapadÈnacÈriko hoti, gharapaÔipÈÔiyÈ
bhikkhÈya pavisati. VajjigÈmanti vajjÊnaÑ gÈmaÑ, vajjÊsu vÈ gÈmaÑ.
AÉÉhÈ mahaddhanÈti-ÈdÊsu upabhogaparibhog|pakaraÓamahantatÈya
aÉÉhÈ. Ye hi tesaÑ upabhogÈ, yÈni ca upabhog|pakaraÓÈni, tÈni mahantÈni
bahulÈni sÈrakÈnÊti vuttaÑ hoti. NidhetvÈ ÔhapitadhanamahantatÈya
mahaddhanÈ. MahÈbhogÈti divasaparibbayasa~khÈtabhogamahantatÈya
mahÈbhogÈ. AÒÒehi upabhogehi jÈtar|parajatasseva pah|tatÈya
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pah|tajÈtar|parajatÈ. Ala~kÈrabh|tassa vitt|pakaraÓassa
pÊtipÈmojjakaraÓassa pah|tatÈya pah|tavitt|pakaraÓÈ. VohÈravasena
parivattentassa dhanadhaÒÒassa pah|tatÈya pah|tadhanadhaÒÒÈti veditabbÈ.
SenÈsanaÑ saÑsÈmetvÈti senÈsanaÑ paÔisÈmetvÈ, yathÈ na vinassati,
tathÈ naÑ suÔÔhu thapetvÈti attho. SaÔÔhimatte thÈlipÈketi
gaÓanaparicchedato saÔÔhithÈlipÈke. Ekameko cettha thÈlipÈko dasannaÑ
bhikkh|naÑ bhattaÑ gaÓhÈti, taÑ sabbampi channaÑ bhikkhusatÈnaÑ
bhattaÑ hoti. BhattÈbhihÈraÑ abhihariÑs|ti ettha abhiharÊyatÊti abhihÈro,
kiÑ abhiharÊyati? BhattaÑ. Bhattameva abhihÈro bhattÈbhihÈro, taÑ
bhattÈbhihÈraÑ. AbhihariÑs|ti abhimukhÈ hariÑsu, tassa santikaÑ gahetvÈ
ÈgamaÑs|ti attho. Etassa kiÑ pamÈÓanti? SaÔÔhi thÈlipÈkÈ. Tena vuttaÑ
“saÔÔhimatte thÈlipÈke bhattÈbhihÈraÑ abhihariÑs|”ti. Bhikkh|naÑ
vissajjetvÈti sayaÑ ukkaÔÔhapiÓÉapÈtikattÈ sapadÈnacÈraÑ caritukÈmo
bhikkh|naÑ paribhogatthÈya pariccajitvÈ datvÈ. AyaÒhi ÈyasmÈ “bhikkh|
ca lÈbhaÑ lacchanti, ahaÒca piÓÉakena na kilamissÈmÊ”ti etadatthameva
Ègato. TasmÈ attano ÈgamanÈnur|paÑ karonto bhikkh|naÑ vissajjetvÈ
sayaÑ piÓÉÈya pÈvisi.
31. ©ÈtidÈsÊti ÒÈtakÈnaÑ dÈsÊ. Œbhidosikanti pÈrivÈsikaÑ
ekarattÈtikkantaÑ p|tibh|taÑ. TatrÈyaÑ padattho–p|tibhÈvadosena
abhibh|toti abhidoso, abhidosova Èbhidosiko, ekarattÈtikkantassa vÈ
nÈmasaÒÒÈ esÈ yadidaÑ Èbhidosikoti, taÑ ÈbhidosikaÑ. KummÈsanti
yavakummÈsaÑ. ChaÉÉetukÈmÈ hotÊti yasmÈ antamaso
dÈsakammakarÈnampi gor|pÈnampi aparibhogÈraho, tasmÈ taÑ kacavaraÑ
viya bahi chaÉÉetukÈmÈ hoti. Sacetanti sace etaÑ. BhaginÊti ariyavohÈrena
ÒÈtidÈsiÑ Èlapati. ChaÉÉanÊyadhammanti chaÉÉetabbasabhÈvaÑ. IdaÑ
vuttaÑ hoti bhagini etaÑ sace bahi chaÉÉanÊyadhammaÑ
nissaÔÔhapariggahaÑ, taÑ idha me patte ÈkirÈti.
KiÑ pana evaÑ vattuÑ labbhati, viÒÒatti vÈ payuttavÈcÈ vÈ na hotÊti?
Na hoti. KasmÈ? NissaÔÔhapariggahattÈ. YaÒhi chaÉÉanÊyadhammaÑ
nissaÔÔhapariggahaÑ, yattha sÈmikÈ anÈlayÈ honti, taÑ sabbaÑ “detha,
Èharatha, idha
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ÈkirathÈ”ti vattuÑ vaÔÔati. TathÈ hi agga-ariyavaÑsiko ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlopi
chaÉÉanÊyadhammaÑ kummÈsaÑ “idha me patte ÈkirÈ”ti1 avaca. TasmÈ
yaÑ evar|paÑ chaÉÉanÊyadhammaÑ, aÒÒaÑ vÈ apariggahitaÑ
vanam|laphalabhesajjÈdikaÑ, taÑ sabbaÑ yathÈsukhaÑ ÈharÈpetvÈ
paribhuÒjitabbaÑ, na kukkuccÈyitabbaÑ. HatthÈnanti bhikkhÈggahaÓatthaÑ
pattaÑ upanÈmayato maÓibandhato pabhuti dvinnampi hatthÈnaÑ.
PÈdÈnanti nivÈsanantato paÔÔhÈya dvinnampi pÈdÈnaÑ. SarassÈti “sacetaÑ
bhaginÊ”ti vÈcaÑ nicchÈrayato sarassa ca. NimittaÑ aggahesÊti gihikÈle
sallakkhitapubbaÑ ÈkÈraÑ aggahesi saÒjÈni sallakkhesi. Sudinno hi
Bhagavato dvÈdasame vasse pabbajito, vÊsatime vasse ÒÈtikulaÑ piÓÉÈya
paviÔÔho sayaÑ pabbajjÈya aÔÔhavassiko hutvÈ, tena naÑ sÈ ÒÈtidÈsÊ disvÈva
na saÒjÈni, nimittaÑ pana aggahesÊti.
Sudinnassa mÈtaraÑ etadavocÈti atigarunÈ pabbajj|pagatena
sÈmiputtena saddhiÑ “tvaÑ nu kho me bhante ayyo Sudinno”ti-ÈdivacanaÑ
vattuÑ avisahantÊ vegena gharaÑ pavisitvÈ Sudinnassa mÈtaraÑ etaÑ avoca.
Yaggheti Èrocanathe nipÈto. Sace je saccanti ettha jeti Èlapane nipÈto.
EvaÒhi tasmiÑ dese dÈsijanaÑ Èlapanti, tasmÈ “tvaÑ bhoti dÈsi sace saccaÑ
bhaÓasÊ”ti evamettha attho daÔÔhabbo.
32. AÒÒataraÑ kuÔÔam|lanti2 tasmiÑ kira dese dÈnapatÊnaÑ gharesu
sÈlÈ honti, ÈsanÈni cettha paÒÒattÈni honti, upaÔÔhÈpitaÑ udakakaÒjiyaÑ.
Tattha pabbajitÈ piÓÉÈya caritvÈ nisÊditvÈ bhuÒjanti, sace icchanti,
dÈnapatÊnampi santakaÑ gaÓhanti, tasmÈ tampi aÒÒatarassa kulassa ÊdisÈya
sÈlÈya aÒÒataraÑ kuÔÔam|lanti veditabbaÑ. Na hi pabbajitÈ kapaÓamanussÈ
viya asÈruppe ÔhÈne nisÊditvÈ bhuÒjantÊti.
Atthi nÈma tÈtÈti ettha atthÊti vijjamÈnatthe. NÈmÈti pucchanatthe
maÒÒanatthe ca nipÈto. IdaÒhi vuttaÑ hoti–“atthi nu kho tÈta Sudinna
amhÈkaÑ dhanaÑ, na mayaÑ niddhanÈti vattabbÈ, yesaÑ no tvaÑ Êdise
ÔhÈne nisÊditvÈ ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ paribhuÒjissasi. TathÈ atthi nu kho
tÈta Sudinna amhÈkaÑ jÊvitaÑ, na mayaÑ matÈti vattabbÈ, yesaÑ no tvaÑ
Êdise ÔhÈne nisÊditvÈ ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ paribhuÒjissasi.
______________________________________________________________
1. Ma 2. 251 piÔÔhe RaÔÔhapÈlasutte.
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TathÈ atthi maÒÒe tÈta Sudinna tava abbhantare sÈsanaÑ nissÈya paÔiladdho
samaÓaguÓo, yaÑ tvaÑ subhojanarasasaÑvaÉÉhitopi imaÑ jigucchaneyyaÑ
ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ amatamiva nibbikÈro paribhuÒjissasÊ”ti.
So pana gahapati dukkhÈbhitunnatÈya etamatthaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ
vattumasakkonto “atthi nÈma tÈta Sudinna ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ
paribhuÒjissasÊ”ti ettakameva avoca. AkkharacintakÈ panettha imaÑ
lakkhaÓaÑ vadanti, anokappanÈmarisanatthavasena1 etaÑ atthinÈmasadde2
upapade “paribhuÒjissasÊ”ti anÈgatavacanaÑ kataÑ. TassÈyamattho atthi
nÈma -pa- paribhuÒjissasi, idaÑ paccakkhampi3 ahaÑ na saddahÈmi na
marisayÈmÊti4. TatÈyaÑ Èbhidosikoti tato tava gehato ayaÑ Èbhidosiko
kummÈso laddhoti attho, tatoyantipi pÈÔho, tadÈyantipi paÔhanti, taÑ na
sundaraÑ. Yena sakapitu nivesananti yena sakassa pitu attano pitu
nivesananti attho. Thero pitari pemeneva subbaco hutvÈ agamÈsi.
AdhivÈsesÊti thero ukkaÔÔhapiÓÉapÈtikopi samÈno “sace ekabhattampi na
gahessÈmi, ativiya nesaÑ domanassaÑ bhavissatÊ”ti ÒÈtÊnaÑ anukampÈya
adhivÈsesi.
33. OpuÒjÈpetvÈti upalimpÈpetvÈ. EkaÑ hiraÒÒassÈti ettha hiraÒÒanti
kahÈpaÓo veditabbo. Purisoti nÈtidÊgho nÈtirasso majjhimappamÈÓo
veditabbo. TirokaraÓÊyanti karaÓatthe bhummaÑ, sÈÓipÈkÈrena
parikkhipitvÈti attho. Atha vÈ tiro karonti etenÈti tirokaraÓÊyaÑ, taÑ
parikkhipitvÈ, samantato katvÈti attho. TenahÊti yasmÈ ajja Sudinno
Ègamissati, tena kÈraÓena. Hi-iti padap|raÓamatte nipÈto. TenÈti ayampi vÈ
uyyojanatthe nipÈtoyeva.
34. PubbaÓhasamayanti ettha kiÒcÈpi PÈÄiyaÑ kÈlÈrocanaÑ na vuttaÑ,
atha kho Èrociteyeva kÈle agamÈsÊti veditabbo. IdaÑ te tÈtÈti dve puÒje
dassento Èha. MÈt|ti janettiyÈ.
______________________________________________________________
1. AnokappanÈparisahanatthavasena (Ka)
2. Atthisadde (SyÈ) Ma-®Ôha 3. 216; AÑ-®Ôha 3. 58 piÔÔhesupi passitabbaÑ.
3. Paccakkhamasi (Ka)
4. ParisahÈmÊti (Ka)
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Mattikanti mÈtito ÈgataÑ, idaÑ te mÈtÈmahiyÈ mÈtu imaÑ gehaÑ
ÈgacchantiyÈ dinnadhananti attho. ItthikÈya itthidhananti hÊÄento Èha.
ItthikÈya nÈma itthiparibhogÈnaÑyeva nhÈnacuÓÓÈdÊnaÑ atthÈya laddhaÑ
dhanaÑ kittakaÑ bhaveyya, tassÈpi tÈva parimÈÓaÑ passa. Atha vÈ idaÑ te
tÈta Sudinna mÈtu dhanaÑ, taÒca kho mattikaÑ, na mayÈ dinnaÑ, tava
mÈtuyeva santakanti vuttaÑ hoti. TaÑ panetaÑ na kasiyÈ na vaÓijjÈya
sambh|taÑ, apica kho itthikÈya itthidhanaÑ. YaÑ itthikÈya ÒÈtikulato
sÈmikakulaÑ gacchantiyÈ laddhabbaÑ nhÈnacuÓÓÈdÊnaÑ atthÈya
itthidhanaÑ, taÑ tÈva ettakanti evamettha attho daÔÔhabbo.
AÒÒaÑ pettikaÑ aÒÒaÑ pitÈmahanti yaÑ pana te pitu ca
pitÈmahÈnaÒca santakaÑ, taÑ aÒÒaÑyeva. NihitaÒca payuttaÒca ativiya
bahu. Ettha ca pitÈmahanti taddhitalopaÑ katvÈ veditabbaÑ, petÈmahanti vÈ
pÈÔho. LabbhÈ tÈta Sudinna hÊnÈyÈvattitvÈti tÈta Sudinna uttamaÑ
ariyaddhajaÑ pabbajitali~gaÑ pahÈya hÊnÈya gihibhÈvÈya ÈvattitvÈ labbhÈ
bhogÈ bhuÒjituÑ, na alabbhÈ bhuÒjituÑ, na tvaÑ rÈjabhÊto pabbajito, na
iÓÈyikehi palibuddho hutvÈti. TÈta na ussahÈmÊti ettha pana tÈtÈti vacanaÑ
gehasitapemena Èha, na samaÓatejena. Na ussahÈmÊti na sakkomi. Na
visahÈmÊti nappahomi na samatthomhi.
“VadeyyÈma kho taÑ gahapatÊ”ti idaÑ pana vacanaÑ samaÓatejenÈha.
NÈtikaÉÉheyyÈsÊti yaÑ te mayi pemaÑ patiÔÔhitaÑ, taÑ kodhavasena na
atikaÉÉheyyÈsi, sace na kujjheyyÈsÊti vuttaÑ hoti. Tato seÔÔhi “putto me
sa~gahaÑ maÒÒe kattukÈmo”ti udaggacitto Èha “vadehi tÈta SudinnÈ”ti.
Tena hÊti uyyojanatthe vibhattipatir|pako nipÈto. TatonidÈnanti taÑnidÈnaÑ
taÑhetukanti paccattavacanassa to-Èdeso veditabbo, samÈse cassa
lopÈbhÈvo. BhayaÑ vÈti “kinti me bhoge neva rÈjÈno hareyyun”ti-ÈdinÈ
nayena vuttaÑ rÈjÈdibhayaÑ, cittutrÈsoti attho. Chambhitattanti rÈj|hi vÈ
corehi vÈ “dhanaÑ dehÊ”ti kammakÈraÓaÑ kÈriyamÈnassa kÈyiÒjanaÑ
kÈyakampo hadayamaÑsacalanaÑ. LomahaÑsoti uppanne bhaye lomÈnaÑ
haÑsanaÑ uddhaggabhÈvo. Œrakkhoti anto ca bahi ca rattiÒca divÈ ca
ÈrakkhaÓaÑ.
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35. Tena hi vadh|ti seÔÔhi gahapati dhanaÑ dassetvÈ puttaÑ attanÈ

gihibhÈvatthÈya palobhetuÑ asakkonto “mÈtugÈmasadisaÑ dÈni purisÈnaÑ
bandhanaÑ natthÊ”ti maÒÒitvÈ tassa purÈÓadutiyikaÑ Èmantesi “tena hi
vadh|”ti. PurÈÓadutiyikanti purÈÓaÑ dutiyikaÑ pubbe gihikÈle dutiyikaÑ,
gehasitasukhumabhogasahÈyikaÑ bh|tapubbabhariyanti attho. Tena hÊti
yena kÈraÓena mÈtugÈmasadisaÑ bandhanaÑ natthi. PÈdesu gahetvÈti pÈde
gahetvÈ, upayogatthe bhummavacanaÑ. PÈdesu vÈ taÑ gahetvÈ. KÊdisÈ
nÈma tÈ ayyaputta accharÈyoti kasmÈ evamÈha. TadÈ kira sambahule
khattiyakumÈrepi brÈhmaÓakumÈrepi seÔÔhiputtepi mahÈsampattiyo pahÈya
pabbajante disvÈ pabbajjÈguÓaÑ ajÈnantÈ kathaÑ samuÔÔhÈpenti “kasmÈ ete
pabbajantÊ”ti, athaÒÒe vadanti “devaccharÈnaÑ devanÈÔakÈnaÑ kÈraÓÈ”ti. SÈ
kathÈ vitthÈrikÈ ahosi, taÑ gahetvÈ ayaÑ evamÈhÈti. Thero taÑ
paÔikkhipanto “na kho ahaÑ bhaginÊ”ti Èha. SamudacaratÊti voharati vadeti.
Tattheva mucchitÈ papatÈti naÑ bhaginivÈdena samudÈcarantaÑ disvÈ
“anatthiko dÈni mayÈ ayaÑ, yo maÑ pajÈpatiÑ samÈnaÑ attanÈ saddhiÑ
ekamÈtukucchiyÈ sayitadÈrikaÑ viya maÒÒatÊ”ti samuppannabalavasokÈ
hutvÈ tasmiÑyeva padese mucchitÈ papatÈ, patitÈti attho.
MÈ no veheÔhayitthÈbhi mÈ amhe dhanaÑ dassetvÈ, mÈtugÈmaÒca
uyyojetvÈ viheÔhayittha, vihesÈ hesÈ pabbajitÈnanti. Tena hi tÈta Sudinna
bÊjakampi dehÊti ettha tena hÊti abhiratiyaÑ uyyojeti. Sace tvaÑ abhirato
brahmacariyaÑ carasi, caritvÈ ÈkÈse nisÊditvÈ parinibbÈyitÈ hohi, amhÈkaÑ
pana kulavaÑsabÊjakaÑ ekaÑ puttaÑ dehi. MÈ no aputtakaÑ sÈpateyyaÑ
Licchavayo atiharÈpesunti mayaÑ hi LicchavÊnaÑ gaÓarÈj|naÑ rajje
vasÈma, te te pituno accayena imaÑ sÈpateyyaÑ evaÑ mahantaÑ amhÈkaÑ
vibhavaÑ aputtakaÑ kuladhanarakkhakena puttena virahitaÑ attano
rÈjantepuraÑ atiharÈpeyyunti taÑ te mÈ atiharÈpesuÑ, mÈ atiharÈpent|ti.
EtaÑ kho me amma sakkÈ kÈtunti kasmÈ evamÈha? So kira cintesi
“etesaÑ sÈpateyyassa ahameva sÈmÊ, aÒÒo natthi. Te maÑ
sÈpateyyarakkhaÓatthÈya niccaÑ anubandhissanti, tenÈhaÑ na lacchÈmi
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appossukko samaÓadhammaÑ kÈtuÑ, puttakaÑ pana labhitvÈ oramissanti,
tato ahaÑ yathÈsukhaÑ samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti imaÑ nayaÑ
passanto evamÈhÈti.
36. Pupphanti utukÈle uppannalohitassa nÈmaÑ. MÈtugÈmassa hi
utukÈle gabbhapatiÔÔhÈnaÔÔhÈne lohitavaÓÓÈ piÄakÈ saÓÔhahitvÈ satta divasÈni
vaÉÉhitvÈ bhijjanti, tato lohitaÑ paggharati, tassetaÑ nÈmaÑ “pupphan”ti.
TaÑ pana yÈva balavaÑ hoti bahu paggharati, tÈva dinnÈpi paÔisandhi na
tiÔÔhati, doseneva saddhiÑ paggharati. Dose pana paggharite suddhe
vatthumhi dinnÈ paÔisandhi khippaÑ patiÔÔhÈti. PupphaÑsÈ uppajjÊti
pupphaÑ assÈ uppajji, akÈralopena sandhi. PurÈÓadutiyikÈya bÈhÈyaÑ
gahetvÈti purÈÓadutiyikÈya yÈ bÈhÈ, tatra naÑ gahetvÈti attho.
ApaÒÒatte sikkhÈpadeti paÔhamapÈrÈjikasikkhÈpade aÔÔhapite.
Bhagavato kira paÔhamabodhiyaÑ vÊsati vassÈni bhikkh| cittaÑ
ÈrÈdhayiÑsu, na evar|paÑ ajjhÈcÈramakaÑsu. TaÑ sandhÈyeva idaÑ
suttamÈha “ÈrÈdhayiÑsu vata me bhikkhave bhikkh| ekaÑ samayaÑ
cittan”ti1. Atha BhagavÈ ajjhÈcÈraÑ apassanto pÈrÈjikaÑ vÈ saÑghÈdisesaÑ
vÈ na paÒÒapesi. TasmiÑ tasmiÑ pana vatthusmiÑ avasese paÒca
khuddakÈpattikkhandhe eva paÒÒapesi. Tena vuttaÑ “apaÒÒatte
sikkhÈpade”ti.
AnÈdÊnavadassoti yaÑ BhagavÈ idÈni sikkhÈpadaÑ paÒÒapento
ÈdÊnavaÑ dassessati, taÑ apassanto anavajjasaÒÒÊ hutvÈ. Sace hi ayaÑ
“idaÑ na karaÓÊyanti vÈ m|lacchejjÈya vÈ saÑvattatÊ”ti jÈneyya,
saddhÈpabbajito kulaputto tatonidÈnaÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓantopi na
kareyya. Ettha pana ÈdÊnavaÑ apassanto niddosasaÒÒÊ ahosi. Tena vuttaÑ
“anÈdÊnavadasso”ti. PurÈÓadutiyikÈyÈti bhummavacanaÑ. AbhiviÒÒÈpesÊti
pavattesi, pavattanÈpi hi kÈyaviÒÒatticopanato viÒÒÈpanÈti vuccati.
TikkhattuÑ abhiviÒÒÈpanaÒcesa gabbhasaÓÔhÈnasanniÔÔhÈnatthamakÈsÊti
veditabbo.
SÈ tena gabbhaÑ gaÓhÊti sÈ ca teneva ajjhÈcÈrena gabbhaÑ gaÓhi, na
aÒÒathÈ. KiÑ pana aÒÒathÈpi gabbhaggahaÓaÑ hotÊti? Hoti. KathaÑ?
______________________________________________________________
1. Ma 1. 175 piÔÔhe.
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KÈyasaÑsaggena coÄaggahaÓena asucipÈnena nÈbhiparÈmasanena
r|padassanena saddena gandhena. Itthiyo hi ekaccÈ utusamaye
chandarÈgarattÈ purisÈnaÑ hatthaggÈhaveÓiggÈhaa~gapacca~gaparÈmasanaÑ sÈdiyantiyopi gabbhaÑ gaÓhanti. EvaÑ
kÈyasaÑsaggena gabbhaggahaÓaÑ hoti.
UdÈyittherassa pana purÈÓadutiyikÈ bhikkhunÊ taÑ asuciÑ ekadesaÑ
mukhena aggahesi, ekadesaÑ coÄakeneva saddhiÑ a~gajÈte pakkhipi, sÈ
tena gabbhaÑ gaÓhi. EvaÑ coÄaggahaÓena gabbhaggahaÓaÑ hoti.
Migasi~gatÈpasassa1 mÈtÈ migÊ utusamaye tÈpasassa passÈvaÔÔhÈnaÑ
ÈgantvÈ sasambhavaÑ passÈvaÑ pivi, sÈ tena gabbhaÑ gaÓhitvÈ
migasi~gaÑ2 vijÈyi. EvaÑ asucipÈnena gabbhaggahaÓaÑ hoti.
SÈmassa pana bodhisattassa mÈtÈpit|naÑ cakkhuparihÈniÑ ÒatvÈ Sakko
puttaÑ dÈtukÈmo Duk|lapaÓÉitaÑ Èha “vaÔÔati tumhÈkaÑ
methunadhammo”ti. AnatthikÈ mayaÑ etena isipabbajjaÑ pabbajitÈmhÈti.
Tena hi imissÈ utusamaye a~guÔÔhena nÈbhiÑ parÈmaseyyÈthÈti. So tathÈ
akÈsi, sÈ tena gabbhaÑ gaÓhitvÈ sÈmaÑ tÈpasadÈrakaÑ vijÈyi. EvaÑ
nÈbhiparÈmasanena gabbhaggahaÓaÑ hoti. Eteneva nayena MaÓÉabyassa ca
CaÓÉapajjotassa ca vatthu veditabbaÑ.
KathaÑ r|padassanena hoti? IdhekaccÈ itthÊ utusamaye
purisasaÑsaggaÑ alabhamÈnÈ chandarÈgavasena antogehagatÈva purisaÑ
upanijjhÈyati rÈjorodhÈ viya, sÈ tena gabbhaÑ gaÓhÈti. EvaÑ r|padassenena
gabbhaggahaÓaÑ hoti.
BalÈkÈsu pana puriso nÈma natthi, tÈ utusamase meghasaddaÑ sutvÈ
gabbhaÑ gaÓhanti. KukkuÔiyopi kadÈci ekassa kukkuÔassa saddaÑ sutvÈ
bahukÈpi gabbhaÑ gaÓhanti. TathÈ gÈvÊ usabhassa. EvaÑ saddena
gabbhaggahaÓaÑ hoti.
GÈvÊ eva ca kadÈci usabhagandhena gabbhaÑ gaÓhanti. EvaÑ gandhena
gabbhaggahaÓaÑ hoti.
______________________________________________________________
1. Isisi~gatÈpasassa (?) Khu 6. 31 NiÄinikÈjÈtakaÑ passitabbaÑ.

2. Isisi~gaÑ (?)
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Idha panÈyaÑ ajjhÈcÈrena gabbhaÑ gaÓhi. YaÑ sandhÈya vuttaÑ
“mÈtÈpitaro ca sannipatitÈ honti, mÈtÈ ca utunÊ hoti, gandhabbo ca
paccupaÔÔhito hoti. EvaÑ tiÓÓaÑ sannipÈtÈ gabbhassÈvakkanti hotÊ”ti1.
BhummÈ devÈ saddamanussÈvesunti yasmÈ natthi loke raho nÈma
pÈpakammaÑ pakubbato. SabbapaÔhamaÑ hissa taÑ pÈpaÑ attanÈ jÈnÈti,
tato ÈrakkhadevatÈ, athaÒÒÈpi paracittaviduniyo devatÈ. TasmÈssa
paracittavid| sakalavanasaÓÉanissitÈ bhummÈ devÈ taÑ ajjhÈcÈraÑ disvÈ
saddaÑ anussÈvesuÑ, yathÈ aÒÒepi devÈ suÓanti, tathÈ nicchÈresuÑ. Kinti?
Nirabbudo vata bho -pa- ÈdÊnavo uppÈditoti. Tassattho VeraÒjakaÓÉo
vuttanayeneva veditabbo.
BhummÈnaÑ devÈnaÑ saddaÑ sutvÈ cÈtumahÈrÈjikÈti ettha pana
bhummÈnaÑ devÈnaÑ saddaÑ ÈkÈsaÔÔhadevatÈ assosuÑ, ÈkÈsaÔÔhÈnaÑ
cÈtumahÈrÈjikÈti ayamanukkamo veditabbo. BrahmakÈyikÈti asaÒÒasatte ca
ar|pÈvacare ca ÔhapetvÈ sabbepi brahmÈno assosuÑ, sutvÈ ca saddaÑ
anussÈvesunti veditabbo. Itiha tena khaÓenÈti evaÑ tena Sudinnassa
ajjhÈcÈrakkhaÓena. Tena muhuttenÈti ajjhÈcÈramuhutteneva. YÈva
brahmalokÈti yÈva AkaniÔÔhabrahmalokÈ. AbbhuggacchÊti abhi-uggacchi
abbhuÔÔhÈsi ekakolÈhalamahosÊti.
PuttaÑ vijÈyÊti suvaÓÓabimbasadisaÑ pacchimabhavikasattaÑ janesi.
BÊjakoti nÈmamakaÑs|ti na aÒÒaÑ nÈmaÑ kÈtumadaÑsu, “bÊjakampidehÊ”ti
mÈtÈmahiyÈ vuttabhÈvassa pÈkaÔattÈ “BÊjako” tvevassa nÈmaÑ hot|ti
“BÊjako”ti nÈmamakaÑsu. Puttassa pana nÈmavaseneva ca
mÈtÈpit|nampissa nÈmamakaÑsu. Te aparena samayenÈti bÊjakaÒca
bÊjakamÈtaraÒca sandhÈya vuttaÑ. BÊjakassa kira sattaÔÔhavassakÈle tassa
mÈtÈ bhikkhunÊsu, so ca bhikkh|su pabbajitvÈ kalyÈÓamitte upanissÈya
arahatte patiÔÔhahiÑsu. Tena vuttaÑ “ubho agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ
arahattaÑ sacchÈkaÑs|”ti.
37. EvaÑ mÈtÈputtÈnaÑ pabbajjÈ saphalÈ ahosi. PitÈ pana
vippaÔisÈrÈbhibh|to vihÈsi. Tena vuttaÑ “atha kho Èyasmato
______________________________________________________________
1. Ma 1. 332 piÔÔhe.
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Sudinnassa ahudeva kukkuccan”ti-Èdi. Tattha ahudevÈti ahu eva, dakÈro
padasandhikaro, ahosiyevÈti attho. Kukkuccanti ajjhÈcÈrahetuko
pacchÈnutÈpo, vippaÔisÈrotipi tasseva nÈmaÑ. So hi viÒÒ|hi akattabbatÈya
kucchitakiriyabhÈvato kukkuccaÑ, kataÑ ajjhÈcÈraÑ nivattetuÑ
asamatthatÈya taÑ paÔicca vir|paÑ saraÓabhÈvato vippaÔisÈroti vuccati.
AlÈbhÈ vata meti mayhaÑ vata alÈbhÈ, ye jhÈnÈdÊnaÑ guÓÈnaÑ alÈbhÈ
nÈma, te mayhaÑ, na aÒÒassÈti adhippÈyo. Na vata me lÈbhÈti yepi me
paÔiladdhÈ pabbajjasaraÓagamanasikkhÈsamÈdÈnaguÓÈ, tepi neva mayhaÑ
lÈbhÈ ajjhÈcÈramalÊnattÈ. DulladdhaÑ vata meti idaÑ sÈsanaÑ laddhampi
me dulladdhaÑ. Na vata me suladdhanti yathÈ aÒÒesaÑ kulaputtÈnaÑ, evaÑ
na vata me suladdhaÑ. KasmÈ? YamahaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye
-pa- brahmacariyaÑ caritunti. Brahmacariyanti sikkhattayasa~gahitaÑ
maggabrahmacariyaÑ. Kiso ahosÊti khÈdituÑ vÈ bhuÒjituÑ vÈ asakkonto
tanuko ahosi appamaÑsalohito. UppaÓÉuppaÓÉukajÈtoti
saÒjÈtuppaÓÉuppaÓÉukabhÈvo paÓÉupalÈsappaÔibhÈgo.
Dhamanisanthatagattoti pariyÈdinnamaÑsalohitattÈ sirÈjÈleneva
santharitagatto. Antomanoti anusocanavasena abbhantareyeva Ôhitacitto.
HadayavatthuÑ nissÈya pavattanavasena pana sabbepi antomanÈyeva.
LÊnamanoti uddese, paripucchÈya, kammaÔÔhÈne, adhisÊle, adhicitte,
adhipaÒÒÈya, vattapaÔipattip|raÓe ca nikkhittadhuro avipphÈriko, aÒÒadatthu
kosajjavaseneva lÊno sa~kucito mano assÈti lÊnamano. DukkhÊti
cetodukkhena dukkhÊ. Dummanoti dosena duÔÔhamano. Vir|pamano vÈ
domanassÈbhibh|tatÈya. PajjhÈyÊti vippaÔisÈravasena vahacchinno viya
gadrabho taÑ taÑ cintayi.
38. SahÈyakÈ bhikkh|ti taÑ evaÑbh|taÑ gaÓasa~gaÓikÈpapaÒcena
vÊtinÈmentaÑ disvÈ ya’ssa vissÈsikÈ kathÈphÈsukÈ bhikkh|, te naÑ
etadavocuÑ. PÊÓindriyoti pasÈdapatiÔÔhÈnokÈsassa sampuÓÓattÈ
paripuÓÓacakkhu-Èdi-indriyo. So dÈni tvanti ettha dÈnÊti nipÈto, so pana
tvanti vuttaÑ hoti. Kacci no tvanti kacci nu tvaÑ. Anabhiratoti ukkaÓÔhito,
gihibhÈvaÑ patthayamÈnoti attho. TasmÈ tameva anabhiratiÑ paÔikkhipanto
Èha “na kho ahaÑ Èvuso
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anabhirato”ti. AdhikusalÈnaÑ pana dhammÈnaÑ bhÈvanÈya abhiratova
ahanti. Atthi me pÈpakammaÑ katanti mayÈ kataÑ ekaÑ pÈpakammaÑ
atthi upalabbhati saÑvijjati, niccakÈlaÑ abhimukhaÑ viya me tiÔÔhati. Atha
naÑ pakÈsento “purÈÓadutiyikÈyÈ”ti-ÈdimÈha.
AlaÑ hi te Èvuso Sudinna kukkuccÈyÈti Èvuso Sudinna tuyhetaÑ
pÈpakammaÑ alaÑ samatthaÑ kukkuccÈya, paÔibalaÑ kukkuccaÑ
uppÈdetunti vuttaÑ hoti. YaÑ tvanti Èdimhi yena pÈpena tvaÑ na
sakkhissasi brahmacariyaÑ carituÑ, taÑ te pÈpaÑ alaÑ kukkuccÈyÈti evaÑ
sambandho veditabbo. Atha naÑ anusÈsantÈ “nanu Èvuso BhagavatÈ”tiÈdimÈhaÑsu. Tattha nan|ti anumatiggahaÓatthe nipÈto. AnekapariyÈyenÈti
anekakÈraÓena. VirÈgÈyÈti virÈgatthÈya. No sarÈgÈyÈti no rÈgena
rajjanatthÈya. BhagavatÈ hi “imaÑ me dhammaÑ sutvÈ sattÈ
sabbabhavabhogesu virajjissanti, no rajjissantÊ”ti etadatthÈya dhammo
desitoti adhippÈyo. Esa nayo sabbapadesu. IdaÑ panettha
pariyÈyavacanamattaÑ. VisaÑyogÈyÈti kilesehi visaÑyujjanatthÈya. No
saÑyogÈyÈti na saÑyujjanatthÈya. AnupÈdÈnÈyÈti aggahaÓatthÈya. No saupÈdÈnÈyÈti na sa~gahaÓatthÈya.
Tattha nÈma tvanti tasmiÑ nÈma tvaÑ. SarÈgÈya cetessasÊti saha rÈgena
vattamÈnÈya methunadhammÈya cetessasi kappessasi pakappessasi,
etadatthaÑ vÈyamissasÊti attho. Esa nayo sabbattha. Puna rÈgavirÈgÈdÊni
nava padÈni nibbattitalokuttaranibbÈnameva sandhÈya vuttÈni. TasmÈ
“rÈgavirÈgÈyÈ”ti vÈ “madanimmadanÈyÈ”ti vÈ vuttepi “nibbÈnatthÈyÈ”ti
evameva attho daÔÔhabbo. NibbÈnaÒhi yasmÈ taÑ Ègamma Èrabbha paÔicca
rÈgo virajjati na hoti, tasmÈ rÈgavirÈgoti vuccati. YasmÈ pana taÑ Ègamma
mÈnamadapurisamadÈdayo madÈ nimmadÈ amadÈ honti vinassanti, tasmÈ
madanimmadananti vuccati. YasmÈ ca taÑ Ègamma sabbÈpi kÈmapipÈsÈ
vinayaÑ abbhatthaÑ yÈti, tasmÈ pipÈsavinayoti vuccati. YasmÈ pana taÑ
Ègamma paÒca kÈmaguÓÈlayÈ samugghÈtaÑ gacchanti, tasmÈ
ÈlayasamugghÈtoti vuccati. YasmÈ ca taÑ Ègamma tebh|makavaÔÔaÑ
upacchijjati, tasmÈ vaÔÔupacchedoti vuccati. YasmÈ pana taÑ Ègamma
sabbaso taÓhÈ khayaÑ gacchati, virajjati, nirujjhati ca, tasmÈ taÓhakkhayo
virÈgo nirodhoti vuccati.
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yasmÈ panetaÑ catasso yoniyo, paÒca gatiyo, satta viÒÒÈÓaÔÔhitiyo, nava ca
sattÈvÈse aparÈparabhÈvÈya vinanato Èbandhanato saÑsibbanato vÈnanti
laddhavohÈrÈya taÓhÈya nikkhantaÑ nissaÔaÑ visaÑyuttaÑ, tasmÈ
nibbÈnanti vuccatÊti.
KÈmÈnaÑ pahÈnaÑ akkhÈtanti vatthukÈmÈnaÑ, kilesakÈmÈnaÒca
pahÈnaÑ vuttaÑ. KÈmasaÒÒÈnaÑ pariÒÒÈti sabbÈsampi kÈmasaÒÒÈnaÑ
ÒÈtatÊraÓapahÈnavasena tividhÈ pariÒÒÈ akkhÈtÈ. KÈmapipÈsÈnanti kÈmesu
pÈtabyatÈnaÑ, kÈme vÈ pÈtumicchÈnaÑ. KÈmavitakkÈnanti
kÈmupasaÒhitÈnaÑ vitakkÈnaÑ. KÈmapariÄÈhÈnanti
paÒcakÈmaguÓikarÈgavasena uppannapariÄÈhÈnaÑ antodÈhÈnaÑ. Imesu
paÒcasu ÔhÈnesu kilesakkhayakaro lokuttaramaggova kathito.
SabbapaÔhamesu pana tÊsu ÔhÈnesu lokiyalokuttaramissako maggo kathitoti
veditabbo.
NetaÑ Èvusoti na etaÑ Èvuso, tava pÈpakammaÑ appasannÈnaÒca
pasÈdÈya evar|pÈnaÑ pasÈdatthÈya na hoti. Atha khvetanti atha kho etaÑ,
atha kho tantipi pÈÔho. AÒÒathattÈyÈti pasÈdaÒÒathÈbhÈvÈya vippaÔisÈrÈya
hoti. Ye maggena anÈgatasaddhÈ, tesaÑ vippaÔisÈraÑ karoti “Êdisepi nÈma
dhammavinaye mayaÑ pasannÈ, yatthevaÑ duppaÔipannÈ bhikkh|”ti. Ye
pana maggenÈgatasaddhÈ, tesaÑ Sineru viya vÈtehi acalo pasÈdo Êdisehi
vatth|hi ito vÈ dÈruÓatarehi. Tena vuttaÑ “ekaccÈnaÑ aÒÒathattÈyÈ”ti.
39. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesunti Bhagavato etaÑ atthaÑ
ÈcikkhiÑsu paÔivedayiÑsu. ŒrocayamÈnÈ ca neva piyakamyatÈya, na
bhedapurekkhÈratÈya, na tassÈyasmato avaÓÓapakÈsanatthÈya, na
kalisÈsanÈropanatthÈya, nÈpi “idaÑ sutvÈ BhagavÈ imassa sÈsane patiÔÔhaÑ
na dassati, nikkaÉÉhÈpessati nan”ti maÒÒamÈnÈ ÈrocesuÑ. Atha kho “imaÑ
sÈsane uppannaÑ abbudaÑ Òa, tvÈ BhagavÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒapessati,
velaÑ mariyÈdaÑ ÈÓaÑ ÔhapessatÊ”ti ÈrocesuÑ.
EtasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓeti ettha Sudinnassa
ajjhÈcÈravÊtikkamo sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ kÈraÓattÈ nidÈnaÒceva
pakaraÓaÒcÈti vuttoti veditabbo. KÈraÓaÒhi yasmÈ nideti attano phalaÑ,
“gaÓhÈtha
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nan”ti dassentaÑ viya appeti, pakaroti ca naÑ kattuÑ Èrabhati, karoti yeva
vÈ, tasmÈ nidÈnaÒceva pakaraÓaÒcÈti vuccati. Vigarahi Buddho BhagavÈti
Buddho BhagavÈ vigarahi nindi, yathÈ taÑ vaÓÓÈvaÓÓÈrahÈnaÑ vaÓÓaÒca
avaÓÓaÒca bhaÓantesu aggapuggalo. Na hi Bhagavato sÊlavÊtikkamakaraÑ
puggalaÑ disvÈ “ayaÑ jÈtiyÈ vÈ gottena vÈ kolaputtiyena vÈ ganthena vÈ
dhuta~gena vÈ ÒÈto yasassÊ, ÊdisaÑ puggalaÑ rakkhituÑ vaÔÔatÊ”ti cittaÑ
uppajjati. Atha kho garahitabbaÑ garahati eva, pasaÑsitabbaÒca pasaÑsati
eva, ayaÒca garahitabbo, tasmÈ taÑ tÈdilakkhaÓe Ôhito avikampamÈnena
cittena vigarahi Buddho BhagavÈ “ananucchavikan”ti-ÈdÊhi vacanehi.
TatthÈyaÑ atthavaÓÓanÈ–yadidaÑ tayÈ moghapurisa tucchamanussa
kammaÑ kataÑ, taÑ samaÓakaraÓÈnaÑ dhammÈnaÑ,
maggaphalanibbÈnasÈsanÈnaÑ vÈ na anucchavikaÑ, tesaÑ chaviÑ chÈyaÑ
sundarabhÈvaÑ na anveti nÈnugacchati, atha kho ÈrakÈva tehi dhammehi.
AnanucchavikattÈ eva ca ananulomikaÑ, tesaÑ na anulometi, atha kho
vilomaÑ paccanÊkabhÈve ÔhitaÑ. AnanulomikattÈ eva ca appatir|paÑ,
patir|paÑ sadisaÑ paÔibhÈgaÑ na hoti, atha kho asadisaÑ
appaÔibhÈgameva. Appatir|ppattÈ eva ca assÈmaÓakaÑ, samaÓÈnaÑ
kammaÑ na hoti. AssÈmaÓakattÈ akappiyaÑ. YaÒhi samaÓakammaÑ na
hoti, taÑ tesaÑ na kappati. AkappiyattÈ akaraÓÊyaÑ. Na hi samaÓÈ yaÑ na
kappati, taÑ karonti. TaÒcetaÑ tayÈ kataÑ, tasmÈ ananucchavikaÑ te
moghapurisa kataÑ -pa- akaraÓÊyanti. KathaÑ hi nÈmÈti kena nÈma
kÈraÓena, kiÑ nÈma kÈraÓaÑ passantoti vuttaÑ hoti. Tato kÈraÓÈbhÈvaÑ
dassento parato “nanu mayÈ moghapurisÈ’ti-ÈdimÈha. TaÑ sabbaÑ
vuttatthameva.
IdÈni yasmÈ yaÑ tena pÈpakammaÑ kataÑ, taÑ vipaccamÈnaÑ ativiya
dukkhavipÈkaÑ hoti, tasmÈssa taÑ vipÈkaÑ dassetuÑ katÈparÈdhaÑ viya
puttaÑ anukampakÈ mÈtÈpitaro dayÈlukena cittena SudinnaÑ paribhÈsanto
“varaÑ te moghapurisÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha Èsu sÊghaÑ etassa visaÑ
ÈgacchatÊti ÈsÊviso1. GhoraÑ caÓÉamassa visanti ghoraviso, tassa ÈsÊvisassa
ghoravisassa. “Pakkhittan”ti etassa “varan”ti iminÈ
______________________________________________________________
1. Œsiviso (Ka)
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sambandho. ¢disassa ÈsÊvisassa ghoravisassa mukhe a~gajÈtaÑ varaÑ
pakkhittaÑ, sace pakkhittaÑ bhaveyya, varaÑ siyÈ, sundaraÑ sÈdhu suÔÔhu
siyÈti attho. Na tvevÈti na tu eva varaÑ, na sundarameva na sÈdhumeva na
suÔÔhumeva. Esa nayo sabbattha. KaÓhasappassÈti kÈÄasappassa.
A~gÈrakÈsuyÈti a~gÈrapuÓÓak|pe, a~gÈrarÈmhi vÈ. ŒdittÈyÈti padittÈyÈti
padittÈya gahita-aggivaÓÓÈya. SampajjalitÈyÈti samantato pajjalitÈya acciyo
muccantiyÈ. Sajotibh|tÈyÈti sappabhÈya samantato uÔÔhitÈhi jÈlÈhi
ekappabhÈsamudayabh|tÈyÈti vuttaÑ hoti.
TaÑ kissa het|ti yaÑ mayÈ vuttaÑ “varan”ti, taÑ kissa hetu, katarena
kÈraÓenÈti ce. MaraÓaÑ vÈ nigaccheyyÈti yo tattha a~gajÈtaÑ pakkhipeyya,
so maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. ItonidÈnaÒca kho
-pa- upapajjeyyÈti yaÑ idaÑ mÈtugÈmassa a~gajÈte a~gajÈtapakkhipanaÑ,
itonidÈnaÑ tassa kÈrako puggalo nirayaÑ upapajjeyya, evaÑ kammassa
mahÈsÈvajjataÑ passanto taÑ garahi, na tassa dukkhÈgamaÑ icchamÈno.
Tattha nÈma tvanti tasmiÑ nÈma evar|pe kamme evaÑ mahÈsÈvajje
samÈnepi tvaÑ. YaÑ tvanti ettha yanti hÊÄanatthe nipÈto. Tvanti taÑsaddassa vevacanaÑ. DvÊhipi yaÑ vÈ taÑ vÈ hÊÄitaÑ avaÒÒÈtanti vuttaÑ
hoti. Asaddhammanti asataÑ nÊcajanÈnaÑ dhammaÑ, tehi sevitabbanti
attho. GÈmadhammanti gÈmÈnaÑ dhammaÑ, gÈmavÈsikamanussÈnaÑ
dhammanti vuttaÑ hoti. Vasaladhammanti pÈpadhamme vasanti1
paggharantÊti vasalÈ, tesaÑ vasalÈnaÑ hÊnapurisÈnaÑ dhammaÑ. VasalaÑ
vÈ kilesapaggharaÓakaÑ dhammaÑ. DuÔÔhullanti duÔÔhu ca kilesad|sitaÑ,
th|laÒca asukhumaÑ, anipuÓanti vuttaÑ hoti. Odakantikanti udakakiccaÑ
antikaÑ avasÈnaÑ assÈti odakantiko, taÑ odakantikaÑ. Rahassanti
rahobhavaÑ paÔicchanne okÈse uppajjanakaÑ. AyaÒhi dhammo
jigucchanÊyattÈ na sakkÈ Èvi aÒÒesaÑ dassanavisaye kÈtuÑ, tena vuttaÑ
“rahassan”ti. DvayaÑdvayasamÈpattinti dvÊhi dvÊhi samÈpajjitabbaÑ.
DvayaÑ dvayaÑ samÈpattintipi pÈÔho. DayaÑ dayaÑ samÈpattintipi
paÔhanti, taÑ na sundaraÑ. SamÈpajjissasÊti etaÑ “tattha nÈma tvan”ti ettha
vuttanÈmasaddena yojetabbaÑ “samÈpajjissasi nÈmÈ”ti.
Bah|naÑ kho -pa- ÈdikattÈ pubba~gamoti sÈsanaÑ sandhÈya vadati.
ImasmiÑ sÈsane tvaÑ bah|naÑ puggalÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
ÈdikattÈ
______________________________________________________________
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sabbapaÔhamaÑ karaÓato, pubba~gamo sabbapaÔhamaÑ etaÑ maggaÑ
paÔipannattÈ, dvÈraÑdado1, upÈyadassakoti vuttaÑ hoti. ImaÒhi lesaÑ
laddhÈ tava anusikkhamÈnÈ bah| puggalÈ nÈnappakÈrake makkaÔiyÈ
methunapaÔisevanÈdike akusaladhamme karissantÊti ayamettha adhippÈyo.
“AnekapariyÈyenÈ”ti imehi “ananucchavikan”ti-ÈdinÈ nayena vuttehi
bah|hi kÈraÓehi. DubbharatÈya -pa- kosajjassa avaÓÓaÑ bhÈsitvÈti
dubbharatÈdÊnaÑ vatthubh|tassa asaÑvarassa avaÓÓaÑ nindaÑ garahaÑ
bhÈsitvÈti attho. YasmÈ hi asaÑvare Ôhitassa puggalassa attÈ
dubbharataÒceva dupposataÒca Èpajjati, tasmÈ asaÑvaro “dubbharatÈ,
dupposatÈ”ti ca vuccati. YasmÈ pana asaÑvare Ôhitassa attÈ cat|su
paccayesu mahicchataÑ, SineruppamÈÓepi ca paccaye laddhÈ asantuÔÔhitaÑ
Èpajjati, tasmÈ asaÑvaro “mahicchatÈ, asantuÔÔhitÈ”ti ca vuccati. YasmÈ ca
asaÑvare Ôhitassa attÈ gaÓasa~gaÓikÈya ceva kilesasa~gaÓikÈya ca
saÑvattati, kosajjÈnugato ca hoti aÔÔhakusÊtavatthupÈrip|riyÈ saÑvattati,
tasmÈ asaÑvaro “sa~gaÓikÈ ceva kosajjaÒcÈ”ti vuccati.
SubharatÈya -pa- vÊriyÈrambhassa vaÓÓaÑ bhÈsitvÈti subharatÈdÊnaÑ
vatthubh|tassa saÑvarassa vaÓÓaÑ bhÈsitvÈti attho. YasmÈ hi asaÑvaraÑ
pahÈya saÑvare Ôhitassa attÈ subharo hoti suposo, cat|su ca paccayesu
appicchataÑ nittaÓhabhÈvaÑ Èpajjati, ekamekasmiÒca paccaye
yathÈlÈbhayathÈbalayathÈsÈruppavasena tippabhedÈya santuÔÔhiyÈ
saÑvattati, tasmÈ saÑvaro “subharatÈ ceva suposatÈ ca appiccho ca
santuÔÔho cÈ”ti vuccati.
YasmÈ pana asaÑvaraÑ pahÈya saÑvare Ôhitassa attÈ
kilesasallekhanatÈya ceva niddhunanatÈya ca saÑvattati,tasmÈ saÑvaro
“sallekho ca dhuto cÈ”ti vuccati.
YasmÈ ca asaÑvaraÑ pahÈya saÑvare Ôhitassa attÈ kÈyavÈcÈnaÑ
appÈsÈdikaÑ appasÈdanÊyaÑ asantaÑ asÈruppaÑ kÈyavacÊduccaritaÑ
cittassa appÈsÈdikaÑ appasÈdanÊyaÑ asantaÑ assÈruppaÑ
akusalavitakkattayaÒca
______________________________________________________________
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anupagamma tabbiparÊtassa kÈyavacÊsucaritassa ceva kusalavitakkattayassa
ca pÈsÈdikassa pasÈdanÊyassa santassa sÈruppassa pÈrip|riyÈ saÑvatati,
tasmÈ saÑvaro “pÈsÈdiko”ti vuccati.
YasmÈ pana asaÑvaraÑ pahÈya saÑvare Ôhitassa attÈ
sabbakilesÈpacayabh|tÈya, vivaÔÔÈya, aÔÔhavÊriyÈrambhavatthupÈrip|riyÈ ca
saÑvattati, tasmÈ saÑvaro “apacayo ceva vÊriyÈrambho cÈ”ti vuccatÊti.
Bhikkh|naÑ tadanucchavikaÑ tadanulomikanti tattha sannipatitÈnaÑ
bhikkh|naÑ yaÑ idÈni sikkhÈpadaÑ paÒÒapessati, tassa anucchavikaÒceva
anulomikaÒca. Yo vÈ ayaÑ subharatÈdÊhi saÑvaro vutto, tassa
anucchavikaÒceva anulomikaÒca saÑvarappahÈnapaÔisaÑyuttaÑ
asuttantavinibaddhaÑ PÈÄivinimuttaÑ okkantikadhammadesanaÑ katvÈti
attho. BhagavÈ kira Êdisesu ÔhÈnesu paÒcavaÓÓakusumamÈlaÑ karonto viya,
ratanadÈmaÑ sajjento viya ca ye paÔikkhipanÈdhippÈyÈ asaÑvarÈbhiratÈ, te
samparÈyikena vaÔÔabhayena tajjento anekappakÈraÑ ÈdÊnavaÑ dassento, ye
sikkhÈkÈmÈ saÑvare ÔhitÈ, te appekacce arahatte patiÔÔhapento, appekacce
anÈgÈmi sakadÈgÈmi sotÈpattiphalesu, upanissayavirahitepi saggamagge
patiÔÔhapento DÊghanikÈyappamÈÓampi MajjhimanikÈyappamÈÓampi
dhammadesanaÑ karoti. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ “bhikkh|naÑ
tadanucchavikaÑ tadanulomikaÑ dhammiÑ kathaÑ katvÈ”ti.
Tena hÊti tena Sudinnassa ajjhÈcÈrena kÈraÓabh|tena. SikkhÈpadanti
ettha sikkhitabbÈti sikkhÈ, pajjate iminÈti padaÑ, sikkhÈya padaÑ
sikkhÈpadaÑ, sikkhÈya adhigamupÈyoti attho. Atha vÈ m|laÑ nissayo
patiÔÔhÈti vuttaÑ hoti. MethunaviratiyÈ methunasaÑvarassetaÑ
adhivacanaÑ. MethunasaÑvaro hi tadaÒÒesaÑ sikkhÈsa~khÈtÈnaÑ
sÊlavipassanÈjhÈnamaggadhammÈnaÑ vuttatthavasena padattÈ idha
sikkhÈpadanti adhippeto. AyaÒca attho sikkhÈpadavibha~ge vuttanayeneva
veditabbo. Apica tassatthassa dÊpakaÑ vacanampi sikkhÈpadanti
veditabbaÑ. Vuttampi cetaÑ “sikkhÈpadanti yo tattha nÈmakÈyo padakÈyo
niruttikÈyo byaÒjanakÈyo”ti. Atha vÈ yathÈ “anabhijjhÈ dhammapadan”ti
vutte anabhijjhÈ eko dhammakoÔÔhÈsoti attho hoti, evamidhÈpi
sikkhÈpadanti sikkhÈkoÔÔhÈso sikkhÈya eko padesotipi attho veditabbo.
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Dasa atthavase paÔiccÈti dasa kÈraÓavase sikkhÈpadaÒÒattihetu
adhigamanÊye hitavisese paÔicca Ègamma Èrabbha, dasannaÑ hitavisesÈnaÑ
nipphattiÑ sampassamÈnoti vuttaÑ hoti. IdÈni te dasa atthavase dassento
“saÑghasuÔÔhutÈyÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha saÑghasuÔÔhutÈ nÈma saÑghassa
suÔÔhubhÈvo, “suÔÔhu devÈ”ti ÈgataÔÔhÈne viya “suÔÔhu bhante”ti
vacanasampaÔicchanabhÈvo. Yo ca TathÈgatassa vacanaÑ sampaÔicchati,
tassa taÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya hoti, tasmÈ saÑghassa “suÔÔhu
bhante”ti mama vacanasampaÔicchanatthaÑ paÒÒapessÈmi asampaÔicchane
ÈdÊnavaÑ, sampaÔicchane ca ÈnisaÑsaÑ dassetvÈ, na balakkÈrena
abhibhavitvÈti etamatthaÑ Èvikaronto Èha “saÑghasuÔÔhutÈyÈ”ti.
SaÑghaphÈsutÈyÈti saÑghassa phÈsubhÈvÈya. SahajÊvitÈya
sukhavihÈratthÈyÈti attho.
Dumma~k|naÑ puggalÈnaÑ niggahÈyÈti dumma~k| nÈma
dussÊlapuggalÈ, ye ma~kutaÑ ÈpÈdiya-amÈnÈpi dukkhena Èpajjanti,
vÊtikkamaÑ karontÈ vÈ katvÈ vÈ na lajjanti, tesaÑ niggahatthÈya. Te hi
sikkhÈpade asati “kiÑ tumhehi diÔÔhaÑ, kiÑ sutaÑ, kiÑ amhehi kataÑ,
katarasmiÑ vatthudsmiÑ katamaÑ ÈpattiÑ ÈropetvÈ amhe niggaÓhathÈ”ti
saÑghaÑ viheÔhessanti, sikkkhÈpade pana sati te saÑgho sikkhÈpadaÑ
dassetvÈ dinayena SatthusÈsanena niggahessati, tena vuttaÑ “dumma~k|naÑ
puggalÈnaÑ niggahÈyÈ”ti.
PesalÈnaÑ bhikkh|naÑ phÈsuvihÈrÈyÈti pesalÈnaÑ piyasÊlÈnaÑ
bhikkh|naÑ phÈsuvihÈratthÈya. PiyasÊlÈ hi bhikkh| kattabbÈkattabbaÑ
sÈvajjÈnavajjaÑ velaÑ mariyÈdaÑ ajÈnantÈ sikkhattayapÈrip|riyÈ
ghaÔamÈnÈ kilamanti, sandiÔÔhamÈnÈ1 ubbÈÄhÈ honti,kattabbÈkattabbaÑ pana
sÈvajjÈnavajjaÑ velaÑ mariyÈdaÑ ÒatvÈ sikkkhattayapÈrip|riyÈ ghaÔamÈnÈ
na kilamanti, sandiÔÔhamÈnÈ na ubbÈÄhÈ honti, tena nesaÑ
sikkhÈpadapaÒÒÈpanÈ phÈsuvihÈrÈya saÑvattati. Yo vÈ dumma~k|naÑ
puggalÈnaÑ niggaho, sveva etesaÑ phÈsuvihÈro. DussÊlapuggale nissÈya hi
uposatho na tiÔÔhati, pavÈraÓÈ na tiÔÔhati, saÑghakammÈni nappavattanti,
sÈmaggÊ na hoti, bhikkh| anekaggÈ uddesaparipucchÈkammaÔÔhÈnÈdÊni
anuyuÒjituÑ na sakkonti. DussÊlesu pana niggahitesu sabbopi ayaÑ
upaddavo na hoti, tato
______________________________________________________________
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pesalÈ bhikkh| phÈsu viharanti. EvaÑ “pesalÈnaÑ bhikkh|naÑ
phÈsuvihÈrÈyÈ”ti ettha dvidhÈ attho veditabbo.
DiÔÔhadhammikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ saÑvarÈyÈti diÔÔhadhammikÈ ÈsavÈ
nÈma asaÑvare Ôhitena tasmiÒÒeva attabhÈve pattabbÈ
pÈÓippahÈradaÓÉappahÈrahatthaccheda pÈdaccheda akitti ayasa
vippaÔisÈrÈdayo dukkhavisesÈ. Iti imesaÑ diÔÔhadhammikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ
saÑvarÈya pidhÈnÈya ÈvamanamaggathakanÈyÈti attho.
SamparÈyikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ paÔighÈtÈyÈti samparÈyikÈ ÈsavÈ nÈma
asaÑvare Ôhitena katapÈpakammam|lakÈ samparÈye narakÈdÊsu pattabbÈ
dukkhavisesÈ, tesaÑ paÔighÈtatthÈya paÔippassambhanatthÈya
v|pasamatthÈyÈti vuttaÑ hoti.
AppasannÈnaÑ pasÈdÈyÈti sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ hi sati
sikkhÈpadapaÒÒattiÑ ÒatvÈ vÈ, yathÈpaÒÒattaÑ paÔipajjamÈne bhikkh| disvÈ
vÈ, yepi appasannÈ paÓÉitamanussÈ, te “yÈni vata loke mahÈjanassa rajjana
dussana muyhanaÔÔhÈnÈni, tehi ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ ÈrakÈ viratÈ
viharanti, dukkaraÑ vata karonti bhÈriyaÑ vata karontÊ”ti pasÈdaÑ
Èpajjanti, VinayapiÔake potthakaÑ disvÈ micchÈdiÔÔhikativedÊ1brÈhmaÓo
viya. Tena buttaÑ “appasannÈnaÑ pasÈdÈyÈ”ti.
PasannÈnaÑ bhiyyobhÈvÈyÈti yepi sÈsane pasannÈ kulaputtÈ, tepi
sikkhÈpadapaÒÒattiÑ ÒatvÈ, yathÈpaÒÒattaÑ paÔipajjamÈne bhikkh| vÈ disvÈ
“aho ayyÈ dukkarakÈrino, ye yÈvajÊvaÑ ekabhattaÑ brahmacariyaÑ
vinayasaÑvaraÑ anupÈlentÊ”ti bhiyyo bhiyyo pasÊdanti. Tena vuttaÑ
“pasannÈnaÑ bhiyyobhÈvÈyÈ”ti.
SaddhammaÔÔhitiyÈti tividho saddhammo pariyattisaddhammo
paÔipattisaddhammo adhigamasaddhammoti. Tattha piÔakattayasa~gahitaÑ
sabbampi BuddhavacanaÑ pariyattisaddhammo nÈma. Terasa dhutaguÓÈ,
cuddasa khandhakavattÈni, dve-asÊti mahÈvattÈni, sÊlasamÈdhivipassanÈti
ayaÑ paÔipattisaddhammo nÈma. CattÈro ariyamaggÈ, cattÈri ca
sÈmaÒÒaphalÈni, nibbÈnaÒcÈti ayaÑ adhigamasaddhammo nÈma. So sabbopi
yasmÈ sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ sati bhikkh| sikkkhÈpadaÒca tassa
______________________________________________________________
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vibha~gaÒca tadatthajotanatthaÑ aÒÒaÒca BuddhavacanaÑ pariyÈpuÓanti,
yathÈpaÒÒattaÒca paÔipajjamÈnÈ paÔipattiÑ p|retvÈ paÔipattiyÈ
adhigantabbaÑ lokuttaradhammaÑ adhigacchanti, tasmÈ
sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ ciraÔÔhitiko hoti. Tena vuttaÑ “saddhammaÔÔhitiyÈ”ti.
VinayÈnuggahÈyÈti sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ hi sati saÑvaravinayo ca
pahÈnavinayo ca samathavinayo ca paÒÒattivinayo cÈti catubbidhopi vinayo
anuggahito hoti upatthambhito s|patthambhito. Tena vuttaÑ
“vinayÈnuggahÈyÈ”ti.
SabbÈneva cetÈni padÈni “sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti iminÈ
vacanena saddhiÑ yojetabbÈni. TatrÈyaÑ paÔhamapacchimapadayojanÈ–
“saÑghasuÔÔhutÈya sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmi, vinayÈnuggahÈya
sikkhÈpadaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti.
Api cettha yaÑ saÑghasuÔÔhu, taÑ saÑghaphÈsu, yaÑ
saÑghaphÈsu,taÑ dumma~k|naÑ puggalÈnaÑ niggahÈyÈti evaÑ
sa~khalikanayaÑ, yaÑ saÑghasuÔÔhu, taÑ saÑghaphÈsu, yaÑ saÑghasuÔÔhu,
taÑ dumma~k|naÑ puggalÈnaÑ niggahÈyÈti evaÒca ekekapadam|likaÑ
dasakkhattuÑ yojanaÑ katvÈ yaÑ vuttaÑ ParivÈre1–
“AtthasataÑ dhammasataÑ, dve ca niruttisatÈni.
CattÈri ÒÈÓasatÈni, atthavase pakaraÓe”ti.
TaÑ sabbaÑ veditabbaÑ. TaÑ panetaÑ yasmÈ parivÈreyeva Èvi
bhavissati, tasmÈ idha na vaÓÓitanti.
EvaÑ sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ ÈnisaÑsaÑ dassetvÈ tasmiÑ sikkhÈpade
bhikkh|hi kattabbakiccaÑ dÊpento “evaÒca pana bhikkhave imaÑ
sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈthÈ”ti Èha. KiÑ vuttaÑ hoti? Bhikkhave imaÑ pana
mayÈ iti sandÈssitÈnisaÑsaÑ sikkhÈpadaÑ evaÑ PÈtimokkhuddese
uddiseyyÈtha ca pariyÈpuÓeyyÈtha ca dhÈreyyÈtha ca aÒÒesaÒca
vÈceyyÈthÈti. AtirekÈnayanattho hi ettha ca-saddo, tenÈyamattho ÈnÊto hotÊti.
______________________________________________________________
1. Vi 5. 254 piÔÔhe.
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IdÈni yaÑ vuttaÑ “imaÑ sikkhÈpadan’ti, taÑ dassento “yo pana
bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔiseveyya, pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti Èha.
EvaÑ m|lacchejjavasena daÄhaÑ katvÈ paÔhamapÈrÈjike paÒÒatte aparampi
anupaÒÒattatthÈya MakkaÔÊvatthu udapÈdi. TassuppattidÊpanatthametaÑ
vuttaÑ evaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hotÊti.
Tassattho–BhagavatÈ bhikkh|naÑ idaÑ sikkhÈpadaÑ evaÑ paÒÒattaÑ hoti
ca, idaÒca aÒÒaÑ vatthu udapÈdÊti.
PaÔhamapaÒÒattikathÈ niÔÔhitÈ.
SudinnabhÈÓavÈraÑ niÔÔhitaÑ.
_____
MakkaÔÊvatthukathÈ
40. IdÈni yaÑ taÑ aÒÒaÑ vatthu uppannaÑ, taÑ dassetuÑ “tena kho
pana samayenÈ”ti-ÈdimÈha. TatrÈyaÑ anuttÈnapadavaÓÓanÈ. MakkaÔiÑ
ÈmisenÈti MahÈvane bhikkh|naÑ khantimettÈdiguÓÈnubhÈvena
nirÈsa~kacittÈ bah| migamorakukkuÔamakkaÔÈdayo tiracchÈnÈ
padhÈnÈgÈraÔÔhÈnesu vicaranti, tatra-ekaÑ makkaÔiÑ Èmisena
yÈgubhattakhajjakÈdinÈ upalÈpetvÈ, sa~gaÓhitvÈti vuttaÑ hoti. TassÈti
bhummavacanaÑ. PaÔisevatÊti pacurapaÔisevano hoti. Pacuratthe hi
vattamÈnavacanaÑ. So bhikkh|ti so methunadhammapaÔisevanako bhikkhu.
SenÈsanacÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈti te bhikkh| ÈgantukÈ BuddhadassanÈya ÈgatÈ
pÈtova ÈgantukabhattÈni labhitvÈ katabhattakiccÈ “bhikkh|naÑ
nivÈsanaÔÔhÈnÈni passissÈmÈ”ti vicariÑsu. Tena vuttaÑ “senÈsanacÈrikaÑ
ÈhiÓÉantÈ”ti. Yena te bhikkh| tenupasa~kamÊti tiracchÈnagatÈ nÈma
ekabhikkhunÈ saddhiÑ vissÈsaÑ katvÈ aÒÒesupi tÈdisaÒÒeva cittaÑ
uppÈdenti, tasmÈ sÈ makkaÔÊ yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
ca attano vissÈsikabhikkhusseva tesampi taÑ vikÈraÑ dassesi.
Cheppanti na~guÔÔhaÑ. OÉÉÊti abhimukhaÑ Ôhapesi. Nimittampi akÈsÊti
yena niyÈmena yÈya kiriyÈya methunÈdhippÈyaÑ te jÈnanti, taÑ akÈsÊti
attho. So bhikkh|ti yassayaÑ vihÈro. EkamantaÑ nilÊyiÑs|ti ekasmiÑ
okÈse paÔicchÈnnÈ acchiÑsu.
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41. SaccaÑ Èvusoti sahoÉÉhaggahito1 coro viya paccakkhaÑ disvÈ
coditattÈ “kiÑ vÈ mayÈ katan”ti-ÈdÊni vattuÑ asakkonto “saccaÑ Èvuso”ti
Èha. Nanu Èvuso tatheva taÑ hotÊti Èvuso yathÈ manussitthiyÈ nanu
tirachÈnagatitthiyÈpi taÑ sikkhÈpadaÑ tatheva hoti. ManussitthiyÈpi hi
dassanampi gahaÓampi Èmasanampi phusanampi ghaÔÔanampi
duÔÔhullameva, tiracchÈnagatitthiyÈpi taÑ sabbaÑ duÔÔhullameva, ko ettha
viseso, alesaÔÔhÈne tvaÑ lesaÑ oÉÉesÊti.
42. Antamaso tiracchÈnagatÈyapi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈsoti
tiracchÈnagatÈyapi methunaÑ dhammaÑ paÔisevitvÈ pÈrÈjiko yeva hotÊti
daÄhataraÑ sikkhÈpadamakÈsi. DuvidhaÒhi sikkhÈpadaÑ lokavajjaÑ
paÓÓattivajjaÒca. Tattha yassa sacittakapakkhe cittaÑ akulasameva hoti, taÑ
lokavajjaÑ nÈma, sesaÑ paÓÓattivajjaÑ. Tattha lokavajje anupaÒÒatti
uppajjamÈnÈ rundhantÊ dvÈraÑ pidahantÊ sotaÑ pacchindamÈnÈ gÈÄhataraÑ
karontÊ uppajjati. AÒÒatra adhimÈnÈ, aÒÒatra supinantÈti ayaÑ pana
vÊtikkamÈbhÈvÈ, abbohÈrikattÈ ca vuttÈ. PaÓÓattivajje akate vÊtikkame
uppajjamÈnÈ sithilaÑ karontÊ mocentÊ dvÈraÑ dadamÈnÈ aparÈparampi
anÈpattiÑ kurumÈnÈ uppajjati gaÓabhojanaparamparabhojanÈdÊsu
anupaÒÒattiyo viya. Antamaso ta~khaÓikÈyapÊti evar|pÈ pana kate
vÊtikkame uppannattÈ paÒÒattigatikÈva hoti. IdaÑ pana
paÔhamasikkhÈpadaÑ yasmÈ lokavajjaÑ, na paÓÓattivajjaÑ, tasmÈ ayaÑ
anupaÒÒatti rundhantÊ dvÈraÑ pidahantÊ sotaÑ pacchindamÈnÈ gÈÄhataraÑ
karontÊ uppajji.
EvaÑ dvepi vatth|ni sampiÓÉetvÈ m|lacchejjavasena daÄhataraÑ katvÈ
paÔhamapÈrÈjike paÒÒatte aparampi anupaÒÒattatthÈya Vajjiputtakavatthu
udapÈdi. TassuppattidassanatthametaÑ vuttaÑ “evaÒcidaÑ BhagavatÈ
bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hotÊ”ti. Tassattho–BhagavatÈ
bhikkh|naÑ idaÑ sikkhÈpadaÑ evaÑ paÒÒattaÑ hoti ca, idaÒca aÒÒampi
vatthu udapÈdÊti.
MakkaÔÊvatthukathÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. SabhaÓÉagahito (SÊ), sahoÉhagahito (SyÈ, SakkatÈnulomaÑ), sahoÉÉaggahito (Ka) È +
vaha + ta = oÉÉha, saha + oÉÉha + gahito = sahoÉÉhaggahito–iti padasiddhi.
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43. IdÈni yaÑ taÑ aÒÒampi vatthu uppannaÑ, taÑ dassetuÑ “tena kho
pana samayenÈ”ti-ÈdimÈha. TatrÈpi ayamanuttÈnapadavaÓÓanÈ. VesÈlikÈti
VesÈlivÈsino. VajjiputtakÈti VajjiraÔÔhe VesÈliyaÑ kulÈnaÑ puttÈ. SÈsane
kira yo yo upaddavo ÈdÊnavo abbudamuppajji, sabbaÑ taÑ Vajjiputtake
nissÈya. TathÈ hi Devadattopi Vajjiputtake pakkhe labhitvÈ saÑghaÑ
bhindi, VajjiputtakÈ eva ca vassasataparinibbute Bhagavati uddhammaÑ
ubbinayaÑ SatthusÈsanaÑ dÊpesuÑ. Imepi tesaÑ yeva ekacce evaÑ
paÒÒattepi sikkhÈpade yÈvadatthaÑ bhuÒjiÑsu -pa- methunaÑ dhammaÑ
paÔiseviÑs|ti.
©ÈtibyasanenapÊti ettha asanaÑ byasanaÑ vikkhepo viddhaÑsanaÑ
vinÈsoti sabbametaÑ ekatthaÑ. ©ÈtÊnaÑ byasanaÑ ÒÈtibyasanaÑ, tena
ÒÈtibyasanena, rÈjadaÓÉabyÈdhimaraÓavippavÈsanimittena ÒÈtivinÈsenÈti
attho. Esa nayo dutiyapadepi. Tatiyapade pana ÈrogyavinÈsako rogo-eva
rogabyasanaÑ. So hi ÈrogyaÑ byasati vikkhipati vinÈsetÊti byasanaÑ.
Rogova byasanaÑ rogabyasanaÑ, tena rogabyasanena. PhuÔÔhÈti adhipannÈ
abhibh|tÈ, samannÈgatÈti attho.
Na mayaÑ bhante Œnanda Buddhagarahinoti bhante Œnanda mayaÑ na
BuddhaÑ garahÈma, na Buddhassa dosaÑ dema, na dhammagarahino, na
saÑghagarahino. Attagarahino mayanti attÈnameva mayaÑ garahÈma,
attano dosaÑ dema. AlakkhikÈti nissirikÈ. AppapuÒÒÈti parittapuÒÒÈ.
VipassakÈ kusalÈnaÑ dhammÈnanti ye aÔÔhatiÑsÈrammaÓesu vibhattÈ
kusalÈ dhammÈ, tesaÑ vipassakÈ, tato tato ÈrammaÓato vuÔÔhÈya teva
dhamme vipassamÈnÈti attho. PubbarattÈpararattanti rattiyÈ pubbaÑ
pubbarattaÑ, rattiyÈ aparaÑ apararattaÑ, paÔhamayÈmaÒca
pacchimayÈmaÒcÈti vuttaÑ hoti. BodhipakkhikÈnanti bodhissa pakkhe
bhavÈnaÑ, arahattamaggaÒÈÓassa upakÈrakÈnanti attho. BhÈvanÈnuyoganti
vaÉÉhanÈnuyogaÑ. AnuyuttÈ vihareyyÈmÈti gihipalibodhaÑ,
ÈvÈsapalibodhaÒca pahÈya vivittesu senÈsanesu yuttapayuttÈ anaÒÒakiccÈ
vihareyyÈma.
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EvamÈvusoti thero etesaÑ ÈsayaÑ ajÈnanto idaÑ nesaÑ mahÈgajjitaÑ
sutvÈ “sace ime ÊdisÈ bhavissanti, sÈdh|”ti maÒÒamÈno “evamÈvuso”ti
sampaÔicchi. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈsoti ubhayampetaÑ
kÈraÓapaÔikkhepavacanaÑ. KÈraÓaÒhi yasmÈ tattha tadÈyattavuttibhÈvena
phalaÑ tiÔÔhati. YasmÈ cassa taÑ okÈso hoti tadÈyattavuttibhÈvena, tasmÈ
“ÔhÈnaÒca avakÈso cÈ”ti vuccati, taÑ paÔikkhipanto Èha “aÔÔhÈnametaÑ
Œnanda anavakÈso”ti. EtaÑ ÔhÈnaÑ vÈ okÈso vÈ natthi. YaÑ TathÈgatoti
yena TathÈgato vajjÊnaÑ vÈ -pa- sam|haneyya, taÑ kÈraÓaÑ natthÊti attho.
Yadi hi BhagavÈ etesaÑ “labheyyÈma upasampadan”ti yÈcantÈnaÑ
upasampadaÑ dadeyya, evaÑ sante “pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso”ti paÒÒattaÑ
sam|haneyya. YasmÈ panetaÑ na sam|hanati, tasmÈ “aÔÔhÈnametan”tiÈdimÈha.
So Ègato na upasampÈdetabboti yadi hi evaÑ Ègato upasampadaÑ
labheyya, sÈsane agÈravo bhaveyya. SÈmaÓerabh|miyaÑ pana Ôhito
sagÈravo ca bhavissati, attatthaÒca karissatÊti ÒatvÈ anukampamÈno BhagavÈ
Èha “so Ègato na upasampÈdetabbo”ti. So Ègato upasampÈdetabboti evaÑ
Ègato bhikkhubhÈve ÔhatvÈ avipannasÊlatÈya sÈsane sagÈravo bhavissati, so
sati upanissaye nacirasseva uttamatthaÑ pÈpuÓissatÊti ÒatvÈ
upasampÈdetabboti Èha.
44. EvaÑ methunaÑ dhammaÑ paÔisevitvÈ Ègatesu
anupasampÈdetabbaÒca upasampÈdetabbaÒca dassetvÈ tÊÓipi vatth|ni
samodhÈnetvÈ paripuÓÓaÑ katvÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒapetukÈmo “evaÒca
pana bhikkhave imaÑ sikkhÈpadaÑ uddiseyyÈthÈ”ti vatvÈ “yo pana bhikkhu
-pa- asaÑvÈso”ti paripuÓÓaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi.
CatubbidhavinayakathÈ
45. IdÈnissa atthaÑ vibhajanto “yo panÈti yo yÈdiso”ti-ÈdimÈha.
TasmiÑ pana sikkhÈpade ca sikkhÈpadavibha~ge ca sakale ca
vinayavinicchaye kosallaÑ patthayantena catubbidho vinayo jÈnitabbo.
CatubbidhaÑ hi vinayaÑ, mahÈtherÈ mahiddhikÈ.
NÊharitvÈ pakÈsesuÑ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ.
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KatamaÑ catubbidhaÑ? SuttaÑ, suttÈnulomaÑ, ÈcariyavÈdaÑ,
attanomatinti. YaÑ sandhÈya vuttaÑ “Èhaccapadena rasena ÈcariyavaÑsena
adhippÈyÈ”ti1. Ettha hi Èhaccapadanti suttaÑ adhippetaÑ, rasoti
suttÈnulomaÑ, ÈcariyavaÑsoti ÈcariyavÈdo, adhippÈyoti attanomati.
Tattha suttaÑ nÈma sakale VinayapiÔake 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, taÒce akappiyaÑ anulometi, kappiyaÑ paÔibÈhati, taÑ vo na
kappati. YaÑ bhikkhave mayÈ ‘idaÑ kappatÊ’ti ananuÒÒÈtaÑ, taÒce
kappiyaÑ anulometi, akappiyaÑ paÔibÈhati, taÑ vo kappatÊ”ti2.
ŒcariyavÈdo nÈma dhammasa~gÈhakehi paÒcahi arahantasatehi ÔhapitÈ
PÈÄivinimuttÈ okkantavinicchayappavattÈ AÔÔhakathÈtanti.
Attanomati nÈma suttasuttÈnuloma-ÈcariyavÈde muÒcitvÈ anumÈnena
attano anubuddhiyÈ nayaggÈhena upaÔÔhitÈkÈrakathanaÑ.
Apica SuttantÈbhidhammavinayaÔÔhakathÈsu 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 samentoyeva
gahetabbo, itaro na gahetabbo. ŒcariyavÈdato hi suttÈnulomaÑ balavataraÑ.
______________________________________________________________
1. Œhaccapadena kho mahÈrÈja rasena ÈcariyavaÑsatÈ adhippÈyoti (sabbttha)
Khu 11. 150 MilindapaÒhe pana passitabbaÑ.
2. Vi 3. 349 piÔÔhe.
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SuttÈnulomampi sutte otÈretabbaÑ. Tattha otarantaÑ samentameva
gahetabbaÑ, itaraÑ na gahetabbaÑ. SuttÈnulomato hi suttameva
balavataraÑ. SuttaÑ hi 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. SuttasmiÑ yeva
ÔhÈtabbaÑ.
Atha panÈyaÑ suttÈnulomaÑ gahetvÈ katheti, paro suttaÑ. SuttaÑ
suttÈnulome otÈretabbaÑ. Sace otarati sameti, tisso sa~gÊtiyo Èr|ÄhaÑ PÈÄiÈgataÑ paÒÒÈyati, gahetabbaÑ. No ce tathÈ paÒÒÈyati na otarati na sameti,
bÈhirakasuttaÑ vÈ hoti siloko vÈ aÒÒaÑ vÈ gÈrayhasuttaÑ
g|Ähavessantarag|ÄhavinayavedallÈdÊnaÑ aÒÒatarato ÈgataÑ, 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.
Atha panÈyaÑ ÈcariyavÈdaÑ gahetvÈ katheti, paro suttaÑ. SuttaÑ
ÈcariyavÈde otÈretabbaÑ. Sace otarati sameti, gahetabbaÑ. ItaraÑ
gÈrayhasuttaÑ na gahetabbaÑ. ŒcariyavÈdeyeva ÔhÈtabbaÑ.
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SuttÈnulomaÑ ÈcariyavÈde otÈretabbaÑ. OtarantaÑ samentameva
gahetabbaÑ, itaraÑ na gahetabbaÑ. ŒcariyavÈdeyeva ÔhÈtabbaÑ.
AthÈyaÑ ÈcariyavÈdaÑ gahetvÈ katheti, paro attanomatiÑ. Attanomati
ÈcariyavÈde otÈretabbÈ. Sace otarati sameti, gahetabbÈ. No ce, na gahetabbÈ.
ŒcariyavÈdeyeva 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. Attanomatiyameva ÔhÈtabbaÑ. Attano
gahaÓameva baliyaÑ kÈtabbaÑ. SabbaÔÔhÈnesu ca khepo vÈ garahÈ vÈ na
kÈtabbÈti.
Atha panÈyaÑ “kappiyan”ti gahetvÈ katheti, paro “akappiyan”ti. 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 akappiyeva ÔhÈtabbaÑ. Atha dvinnampi kÈraÓacchÈyÈ
dissati, paÔikkhittabhÈvoyeva sÈdhu, akappiye ÔhÈtabbaÑ. VinayaÒhi patvÈ
kappiyÈkappiyavicÈraÓamÈgamma rundhitabbaÑ, gÈÄhaÑ kattabbaÑ,sotaÑ
pacchinditabbaÑ, garukabhÈveyeva ÔhÈtabbaÑ.
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Atha panÈyaÑ “akappiyan”ti gahetvÈ katheti, paro “kappiyan”ti. 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,
nÈmamattaÑyeva hi ettha nÈnaÑ, yojanÈnaye nÈnaÑ natthi, tasmÈ na
vitthÈritaÑ.
EvaÑ kappiyÈkappiyÈdivinicchaye uppanne yo suttasuttÈnulomaÈcariyavÈda-attanomatÊsu atirekakÈraÓaÑ labhati, tassa vÈde ÔhÈtabbaÑ.
Sabbaso pana kÈraÓaÑ vinicchayaÑ alabhantena suttaÑ na jahitabbaÑ,
suttasmiÑyeva ÔhÈtabbanti. EvaÑ tasmiÑ sikkhÈpade ca
sikkhÈpadavibha~ge ca sakale ca vinayavinicchaye kosallaÑ patthayantena
ayaÑ catubbidho vinayo jÈnitabbo.
ImaÒca pana catubbidhaÑ vinayaÑ ÒatvÈpi vinayadharena puggalena
tilakkhaÓasamannÈgatena bhavitabbaÑ. TÊÓi hi vinayadharassa lakkhaÓÈni
icchitabbÈni. KatamÈni tÊÓi? SuttaÒcassa svÈgataÑ hoti suppavatti
suvinicchitaÑ suttato anubyaÒjanatoti idamekaÑ lakkhaÓaÑ, vinaye kho
pana Ôhito hoti asaÑhÊroti idaÑ dutiyaÑ, ÈcariyaparamparÈ kho panassa
suggahitÈ hoti sumanasikatÈ s|padhÈritÈti idaÑ tatiyaÑ.
Tattha suttaÑ nÈma sakalaÑ VinayapiÔakaÑ. TaÒcassa svÈgataÑ hotÊti
suÔÔhu ÈgataÑ. SuppavattÊti suÔÔhu pavattaÑ paguÓaÑ vÈcuggataÑ.
SuvinicchitaÑ suttato anubyaÒjanatoti PÈÄito ca paripucchato ca
AÔÔhakathÈto ca suvinicchitaÑ hoti ka~khacchedaÑ katvÈ uggahitaÑ.
Vinaye kho pana Ôhito hotÊti vinaye lajjÊbhÈvena patiÔÔhito hoti. AlajjÊ hi
bahussutopi samÈno lÈbhagarutÈya tantiÑ

200

VinayapiÔaka

visaÑvÈdetvÈ uddhammaÑ ubbinayaÑ SatthusÈsanaÑ dÊpetvÈ sÈsane
mahantaÑ upaddavaÑ karoti, saÑghabhedampi saÑgharÈjimpi uppÈdeti.
LajjÊ pana kukkuccako sikkhÈkÈmo jÊvitahetupi tantiÑ avisaÑvÈdetvÈ
dhammameva vinayameva ca dÊpeti, SatthusÈsanaÑ garuÑ katvÈ Ôhapeti.
TathÈ hi pubbe mahÈtherÈ tikkhattuÑ vÈcaÑ nicchÈresuÑ “anÈgate lajjÊ
rakkhissati, lajjÊ rakkissati, lajjÊ rakkhissatÊ”ti. EvaÑ yo lajjÊ, so vinayaÑ
avijahanto avokkamanto lajjÊbhÈvena 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 AÔÔhakathÈya
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 cassa suÔÔhu gahitÈ hoti. SumanasikatÈti suÔÔhumanasikatÈ,
Èvajjitamatte ujjalitapadÊpo viya hoti. S|padhÈritÈti suÔÔhu upadhÈritÈ
pubbÈparÈnusandhito, atthato, kÈraÓato ca upadhÈritÈ. Attano matiÑ pahÈya
ÈcariyasuddhiyÈ vattÈ hoti “mayhaÑ Ècariyo asukÈcariyassa santike
uggaÓhi, so asukassÈ”ti evaÑ sabbaÑ ÈcariyaparamparaÑ theravÈda~gaÑ1
ÈharitvÈ yÈva UpÈlitthero SammÈsambuddhassa santike uggaÓhÊti pÈpetvÈ
Ôhapeti. Tatopi ÈharitvÈ UpÈlitthero SammÈsambuddhassa santike uggaÓhi,
DÈsakatthero attano upajjhÈyassa UpÈlittherassa, SoÓakatthero attano
upajjhÈyassa DÈsakattherassa, Siggavatthero attano upajjhÈyassa
SoÓakattherassa, Moggaliputtatissatthero attano upajjhÈyassa
Siggavattherassa, CaÓÉavajjittherassa cÈti evaÑ sabbaÑ ÈcariyaparamparaÑ
theravÈda~gaÑ ÈharitvÈ attano ÈcariyaÑ pÈpetvÈ Ôhapeti.
______________________________________________________________
1. Theratara~gaÑ (SÊ, SyÈ)
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EvaÑ uggahitÈ hi ÈcariyaparamparÈ suggahitÈ hoti. EvaÑ asakkontena pana
avassaÑ dve tayo parivaÔÔÈ uggahetabbÈ. Sabbapacchimena hi nayena yathÈ
Ècariyo ca ÈcariyÈcariyo ca PÈÄiÒca paripucchaÒca vadanti, tathÈ ÒÈtuÑ
vaÔÔati.
Imehi ca pana tÊhi lakkhaÓehi samannÈgatena vinayadharena
vatthuvinicchayatthaÑ sannipatite saÑghe otiÓÓe vatthusmiÑ codakena,
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”ti1 evaÑ ekaccaÑ ÈpattiÑ passati, so taÑ suttaÑ ÈnetvÈ taÑ
adhikaraÓaÑ v|pasamessati.
MÈtikaÑ olokentopi “sampajÈnamusÈvÈde pÈcittiyan”ti-ÈdinÈ2 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
dhammaÑ paÔisevati, Èpatti thullaccayassÈ”ti-ÈdinÈ3 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”ti4
evaÑ yÈ sikkhÈpadantaresu antarÈpatti hoti, taÑ passati, so taÑ suttaÑ
ÈnetvÈ taÑ adhikaraÓaÑ v|pasamessati.
______________________________________________________________
1. Vi 1. 314 piÔÔhe.
3. Vi 1. 36 piÔÔhÈdÊsu atthato sameti.

2. Vi 2. 2 piÔÔhe.
4. Vi 2. 154 piÔÔhe.
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AnÈpattiÑ olokentopi “anÈpatti bhikkhu asÈdiyantassa, atheyyacittassa,
namaraÓÈdhippÈyassa, anullapanÈdhippÈyassa, namocanÈdhippÈyassa
asaÒcicca assatiyÈ ajÈnantassÈ”ti1 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. TaÒcevaÑ
vinicchayakusalaÑ bhikkhuÑ koci katasikkhÈpadavÊtikkamo bhikkhu
upasa~kamitvÈ attano kukkuccaÑ puccheyya. Tena sÈdhukaÑ sallakkhetvÈ
sace anÈpatti hoti, “anÈpattÊ”ti vattabbaÑ. Sace pana Èpatti hoti, “ÈpattÊ”ti
vattabbaÑ. SÈ desanÈgÈminÊ ce, “desanÈgÈminÊ”ti vattabbaÑ.
VuÔÔhÈnagÈminÊ ce, “vuÔÔhÈnagÈminÊ”ti vattabbaÑ. Athassa pÈrÈjikacchÈyÈ
dissati, “pÈrÈjikÈpattÊ”ti na tÈva 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 so puna
ÈgantvÈ “tumhÈkaÑ Ècariyo suttato nayato oloketvÈ ‘satekiccho’ti maÑ
ÈhÈ”ti vadati. Tato anena 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. TenÈpi “satekiccho”ti vinicchite
“sÈdhu suÔÔhu tasseva vacanaÑ karohÊ”ti vattabbo. Atha saddhiÑ
uggahitattheropi natthi, antevÈsiko paÓÉito atthi, tassa santikaÑ pesetabbo
“asukadaharaÑ gantvÈ pucchÈ”ti. TenÈpi “satekiccho”ti vinicchite “sÈdhu
suÔÔhu tassa vacanaÑ karohÊ”ti vattabbo. Atha daharassÈpi pÈrÈjikacchÈyÈva
upaÔÔhÈti, tenÈpi “pÈrÈjikosÊ”ti na vattabbo. Dullabho hi BuddhuppÈdo, tato
______________________________________________________________
1. Vi 1. 45, 72, 101, 141, 166 piÔÔhÈdÊsu.
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dullabhatarÈ pabbajjÈ ca upasampadÈ ca. EvaÑ pana vattabbo “vivittaÑ
okÈsaÑ sammajjitvÈ divÈvihÈraÑ nisÊditvÈ sÊlÈni sodhetvÈ dvattiÑsÈkÈraÑ
tÈva manasi karohÊ”ti. Sace tassa arogaÑ1 sÊlaÑ, kammaÔÔhÈnaÑ ghaÔayati,
sa~khÈrÈ pÈkaÔÈ hutvÈ upaÔÔhahanti, upacÈrappanÈppattaÑ viya cittampi
ekaggaÑ hoti, divasaÑ atikkantampi na jÈnÈti. So divasÈtikkame
upaÔÔhÈnaÑ Ègato evaÑ vattabbo “kÊdisÈ te cittappavattÊ”ti. ŒrocitÈya
cittappavattiyÈ 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~khaÓaÒÒeva vuÔÔhÈti. So Ègato “kÈ te
cittappavattÊ”ti pucchitabbo. ŒrocitÈya cittappavattiyÈ “natthi loke raho
nÈma pÈpakammaÑ pakubbato, sabbapaÔhamaÑ hi pÈpaÑ karonto attanÈ
jÈnÈti, athassa ÈrakkhadevatÈ paracittavid| samaÓabrÈhmaÓÈ aÒÒÈ ca devatÈ
jÈnanti, tvaÑyeva dÈni tava sotthiÑ pariyesÈhÊ”ti vattabbo.
NiÔÔhitÈ catubbidhavinayakathÈ
Vinayadharassa ca lakkhaÓÈdikathÈ.
_____
BhikkhupadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ
IdÈni sikkhÈpadavibha~gassa atthaÑ vaÓÓayissÈma. YaÑ vuttaÑ “yo
panÈti yo yÈdiso”ti-Èdi, ettha yo panÈti vibhajitabbapadaÑ, “yo yÈdiso”tiÈdÊni tassa vibhajanapadÈni. Ettha ca yasmÈ panÈti nipÈtamattaÑ, yoti
atthapadaÑ, taÒca aniyamena puggalaÑ dÊpeti, tasmÈ tassa atthaÑ dassento
aniyamena puggaladÊpakaÑ yo-saddameva Èha. TasmÈ ettha evamattho
veditabbo–yo panÈti yo, yokocÊti vuttaÑ hoti. YasmÈ pana 2yo yokoci
nÈma, so2 avassaÑ li~gayuttajÈtinÈmagottasÊlavihÈragocaravayesu
ekenÈkÈrena paÒÒÈyati, tasmÈ taÑ tathÈ ÒÈpetuÑ taÑ pabhedaÑ pakÈsento
______________________________________________________________
1. AbhedaÑ (Ka)

2-2. Yo so yokoci nÈmeso (SÊ, SyÈ)
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“yÈdiso”ti-ÈdimÈha. Tattha yÈdisoti li~gavasena yÈdiso vÈ tÈdiso vÈ hotu,
dÊgho vÈ rasso vÈ kÈÄo vÈ odÈto vÈ ma~guracchavi vÈ kiso vÈ th|lo vÈti
attho. YathÈyuttoti yogavasena yena vÈ tena vÈ yutto hotu, navakammayutto
yogavasena yena vÈ tena vÈ yutto hotu, navakammayutto vÈ uddesayutto vÈ
vÈsadhurayutto vÈti attho. YathÈjaccoti jÈtivasena yaÑjacco vÈ taÑjacco vÈ
hotu, khattiyo vÈ brÈhmaÓo vÈ veso vÈ suddo vÈti attho. YathÈnÈmoti
nÈmavasena yathÈnÈmo vÈ tathÈnÈmo vÈ hotu, Buddharakkhito vÈ
Dhammarakkhito vÈ SaÑgharakkhito vÈti attho. YathÈgottoti gottavasena
yathÈgotto vÈ tathÈgotto vÈ yena vÈ tena vÈ gottena hotu, KaccÈyano vÈ
VÈsiÔÔho vÈ Kosiyo vÈti attho. YathÈsÊloti sÊlesu yathÈsÊlo vÈ tathÈsÊlo vÈ
hotu, navakammasÊlo vÈ uddesasÊlo vÈ vÈsadhurasÊlo vÈti attho.
YathÈvihÈrÊti vihÈresupi yathÈvihÈrÊ vÈ tathÈvihÈrÊ vÈ hotu,
navakammavihÈrÊ vÈ uddesavihÈrÊ vÈ vÈsadhuravihÈrÊ vÈti attho.
YathÈgocaroti gocaresupi yathÈgocaro vÈ tathÈgocaro vÈ hotu,
navakammagocaro vÈ uddesagocaro vÈ vÈsadhuragocaro vÈti attho. Thero
vÈti-ÈdÊsu vayovuÉÉhadÊsu yo vÈ so vÈ hotu, paripuÓÓadasavassatÈya thero
vÈ |napaÒcavassatÈya navo vÈ atirekapaÒcavassatÈya majjhimo vÈti attho.
Atha kho sabbova imasmiÑ atthe eso vuccati “yo panÈ”ti.
Bhikkhuniddese bhikkhatÊti bhikkhako, labhanto vÈ alabhanto vÈ
ariyÈya yÈcanÈya yÈcatÊti attho. BuddhÈdÊhi ajjhupagataÑ bhikkhÈcariyaÑ
ajjhupagatattÈ bhikkhÈcariyaÑ ajjhupagato nÈma. Yo hi koci appaÑ vÈ
mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. So
kasigorakkhÈdÊhi jÊvikakappanaÑ1 hitvÈ li~gasampaÔicchaneneva
bhikkhÈcariyaÑ ajjhupagatoti bhikkhu. ParapaÔibaddhajÊvikattÈ vÈ
vihÈramajjhe kÈjabhattaÑ bhuÒjamÈnopi bhikkhÈcariyaÑ ajjhupagatoti
bhikkhu. PiÓÉiyÈlopabhojanaÑ nissÈya pabbajjÈya ussÈhajÈtattÈ vÈ
bhikkhÈcariyaÑ ajjhupagatoti bhikkhu. AgghaphassavaÓÓabhedena
bhinnaÑ paÔaÑ dhÈretÊti
______________________________________________________________
1. JÊvitakappanaÑ (Ka)
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bhinnapaÔadharo. Tattha satthakacchedanena agghabhedo veditabbo,
sahassagghanakopi hi paÔo satthakena khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinno bhinnaggho
hoti, purimagghato upaÉÉhampi na agghati. SuttasaÑsibbanena phassabhedo
veditabbo, sukhasamphassopi1 hi paÔo suttehi saÑsibbito bhinnaphasso hoti,
kharasamphassataÑ pÈpuÓÈti. S|cimalÈdÊhi vaÓÓabhedo veditabbo,
suparisuddhopi hi paÔo s|cikammato paÔÔhÈya s|cimalena,
hatthasedamalajallikÈhi, avasÈne rajanakappakaraÓehi ca bhinnavaÓÓo hoti,
pakativaÓÓaÑ vijahati. EvaÑ tÊhÈkÈrehi bhinnapaÔadhÈraÓato
bhinnapaÔadharoti bhikkhu. GihivatthavisabhÈgÈnaÑ vÈ kÈsÈvÈnaÑ
dhÈraÓamatteneva bhinnapaÔadharoti bhikkhu.
SamaÒÒÈyÈti paÒÒattiyÈ, vohÈrenÈti attho. SamaÒÒÈya eva hi ekacco
“bhikkh|”ti paÒÒÈyati, tathÈ hi nimantanÈdimhi bhikkh|su gaÓiyamÈnesu
sÈmaÓerepi gahetvÈ “sataÑ bhikkh| sahassaÑ bhikkh|”ti vadanti.
PaÔiÒÒÈyÈti attano paÔijÈnanena. PaÔiÒÒÈyapi hi ekacco “bhikkh|”ti
paÒÒÈyati. Tassa “ko etthÈti, ahaÑ Èvuso bhikkh|”ti2 evamÈdÊsu sambhavo
daÔÔhabbo. AyaÑ pana Œnandattherena vuttÈ3 dhammikÈ paÔiÒÒÈ. RattibhÈge
pana dussÊlÈpi paÔipathaÑ ÈgacchantÈ “ko etthÈ”ti vutte adhammikÈya
paÔiÒÒÈya abh|tÈya “mayaÑ bhikkh|”ti vadanti.
Ehi bhikkh|ti ehibhikkhu nÈma4 Bhagavato “ehi bhikkh|”ti
vacanamattena bhikkhubhÈvaÑ ehibhikkh|pasampadaÑ patto. BhagavÈ hi
ehibhikkhubhÈvÈya upanisssayasampannaÑ puggalaÑ disvÈ
rattapaÑsuk|lantarato suvaÓÓavaÓÓaÑ dakkhiÓahatthaÑ nÊharitvÈ
brahmaghosaÑ nicchÈrento “ehi bhikkhu, cara brahmacariyaÑ sammÈ
dukkhassa antakiriyÈyÈ”ti vadati. Tassa saheva Bhagavato vacanena
gihili~gaÑ antaradhÈyati, pabbajjÈ ca upasampadÈ ca ruhati, bhaÓÉu
kÈsÈyavasano hoti ekaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ ekaÑ aÑse ÔhapetvÈ
vÈmaÑsak|Ôe ÈsattanÊluppalavaÓÓamattikÈpatto.
TicivaraÒca patto ca, vÈsi s|ci ca bandhanaÑ.
ParissÈvanena aÔÔhete, yuttayogassa bhikkhunoti–
______________________________________________________________
1. Atisukhumasamphassopi (Ka)
3. VuttattÈ (SÊ, Ka)

2. AÑ 3. 415 piÔÔhe.
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EvaÑ vuttehi aÔÔhahi parikkhÈrehi sarÊre paÔimukkehiyeva
saÔÔhivassikatthero1 viya iriyÈpathasampanno BuddhÈcariyako
BuddhupajjhÈyako SammÈsambuddhaÑ vandamÈnoyeva tiÔÔhati. BhagavÈ hi
paÔhamabodhiyaÑ ekasmiÑ kÈle ehibhikkh|pasampadÈya eva
upasampÈdeti, evaÑ upasampannÈni ca sahassupari-ekacattÈlÊsuttarÈni tÊÓi
bhikkhusatÈni ahesuÑ. SeyyathidaÑ, paÒca paÒcavaggiyattherÈ, Yaso
kulaputto, tassa parivÈrÈ catupaÓÓÈsa sahÈyakÈ, tiÑsa BhaddavaggiyÈ,
sahassapurÈÓajaÔilÈ, saddhiÑ dvÊhi aggasÈvakehi aÉÉhateyyasatÈ
paribbÈjakÈ, eko A~gulimÈlattheroti. VuttaÒhetaÑ AÔÔhakathÈyaÑ–
TÊÓi sataÑ sahassaÒca, cattÈlÊsaÑ punÈpare.
Eko ca thero sappaÒÒo, sabbe te ehibhikkhukÈti.
Na kevalaÒca ete eva, aÒÒepi bah| santi. SeyyathidaÑ, tisataparivÈro
Selo brÈhmaÓo, sahassaparivÈro MahÈkappino, dasasahassÈ
KapilavatthuvÈsino kulaputtÈ, soÄasasahassÈ PÈrÈyanikabrÈhmaÓÈti
evamÈdayo, te pana VinayapiÔake PÈÄiyaÑ na niddiÔÔhattÈ na vuttÈ, ime
tattha niddiÔÔhattÈ vuttÈti.
SattavÊsa sahassÈni, tÊÓiyeva satÈni ca.
Etepi sabbe sa~khÈtÈ, sabbe te ehibhikkhukÈti.
TÊhi saraÓagamanehi upasampannoti “BuddhaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊ”tiÈdinÈ nayena tikkhattuÑ vÈcaÑ bhinditvÈ vuttehi tÊhi saraÓagamanehi
upasampanno. AyaÒhi upasampadÈ nÈma aÔÔhavidhÈ ehibhikkh|pasampadÈ,
saraÓagaman|pasampadÈ, ovÈdapaÔiggahaÓ|pasampadÈ,
paÒhabyÈkaraÓ|pasampadÈ, garudhammapaÔiggahaÓ|pasampadÈ,
d|ten|pasampadÈ, aÔÔhavÈcik|pasampadÈ, Òatticatutthakamm|pasampadÈti.
Tattha ehibhikkh|pasampadÈ saraÓagaman|pasampadÈ ca vuttÈ eva.
OvÈdapaÔiggahaÓ|pasampadÈ nÈma “tasmÈtiha te Kassapa evaÑ
sikkhitabbaÑ ‘tibbaÑ me hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ bhavissati theresu
navesu majjhimesu cÈ’ti, evaÑ hi te Kassapa sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te
Kassapa evaÑ sikkhitabbaÑ ‘yaÑ kiÒci dhammaÑ sossÈmi
kusal|pasaÑhitaÑ, sabbaÑ taÑ aÔÔhiÑkatvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ
samannÈharitvÈ ohitasoto dhammaÑ
______________________________________________________________
1. Vassasatikatthero (SÊ, SyÈ), VassasaÔÔhikatthero (Ka)
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sossÈmÊ’ti, evaÑ hi te Kassapa sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te Kassapa evaÑ
sikkhitabbaÑ ‘sÈtasahagatÈ ca me kÈyagatÈsati na vijahissatÊ’ti, evaÑ hi te
Kassapa sikkhitabban”ti1 iminÈ ovÈdapaÔiggahaÓena MahÈkassapattherassa
anuÒÒÈta-upasampadÈ.
PaÒhabyÈkaraÓ|pasampadÈ nÈma SopÈkassa anuÒÒÈta-upasampadÈ.
BhagavÈ kira PubbÈrÈme anuca~kamantaÑ SopÈkasÈmaÓeraÑ
“uddhumÈtakasaÒÒÈti vÈ SopÈka ‘R|pasaÒÒÈ’ti vÈ ime dhammÈ nÈnatthÈ
nÈnÈbyaÒjanÈ, udÈhu ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan”ti dasa asubhanissite
paÒhe pucchi. So te byÈkÈsi. BhagavÈ tassa sÈdhukÈraÑ datvÈ “kativassosi
tvaÑ SopÈkÈ”ti pucchi. SattavassohaÑ BhagavÈti. SopÈka tvaÑ mama
sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saddhiÑ saÑsanditvÈ paÒhe byÈkÈsÊti Èraddhacitto
upasampadaÑ anujÈni. AyaÑ paÒhabyÈkaraÓ|pasampadÈ.
GarudhammapaÔiggahaÓ|pasampadÈ nÈma MahÈpajÈpatiyÈ
aÔÔhagarudhammassa paÔiggahaÓena anuÒÒÈta-upasampadÈ.
D|ten|pasampadÈ nÈma AÉÉhakÈsiyÈ gaÓikÈya anuÒÒÈta-upasampadÈ.
AÔÔhavÈcik|pasampadÈ nÈma bhikkhuniyÈ bhikkhunisaÑghato
Òatticatutthena, bhikkhusaÑghato ÒatticatutthenÈti imehi dvÊhi kammehi
upasampadÈ.
©atticatutthakamm|pasampadÈ nÈma bhikkh|naÑ etarahi upasampadÈ.
ImÈsu aÔÔhasu upasampadÈsu “yÈ sÈ bhikkhave mayÈ tÊhi saraÓagamanehi
upasampadÈ anuÒÒÈtÈ, taÑ ajjatagge paÔikkhipÈmi. AnujÈnÈmi bhikkhave
Òatticatutthena kammena upasampÈdetun”ti2 evaÑ anuÒÒÈtÈya3 imÈya
upasampadÈya upasampannoti vuttaÑ hoti.
Bhadroti apÈpako. KalyÈÓaputhujjanÈdayo hi yÈva arahÈ, tÈva bhadrena
sÊlena, samÈdhinÈ, paÒÒÈya, vimuttiyÈ, vimuttiÒÈÓadassanena ca
samannÈgatattÈ “bhadro bhikkh|”ti sa~khyaÑ gacchanti. SÈroti tehiyeva
sÊlasÈrÈdÊhi samannÈgatattÈ nÊlasamannÈgamena nÊlo paÔo viya “sÈro
bhikkh|”ti veditabbo, vigatakilesapheggubhÈvato vÈ khÊÓÈsavova “sÈro”ti
veditabbo. Sekhoti puthujjanakalyÈÓakena saddhiÑ
______________________________________________________________
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satta ariyÈ tisso sikkhÈ sikkhantÊti sekhÈ, tesu yo koci “sekho bhikkh|”ti
veditabbo. Na sikkhatÊti asekho. Sekkhadhamme atikkamma aggaphale
Ôhito, tato uttari sikkhitabbÈbhÈvato khÊÓÈsavo “asekho”ti vuccati.
Samaggena saÑghenÈti sabbantimena pariyÈyena paÒcavaggakaraÓÊye
kamme yÈvatikÈ bhikkh| kammappattÈ, tesaÑ ÈgatattÈ, chandÈrahÈnaÑ
chandassa ÈhaÔattÈ, sammukhÊbh|tÈnaÒca appaÔikkosanato ekasmiÑ kamme
samaggabhÈvaÑ upagatena. ©atticatutthenÈti tÊhi anussÈvanÈhi, ekÈya ca
ÒattiyÈ kÈtabbena. KammenÈti dhammikena vinayakammena.
AkuppenÈtivatthuÒatti-anussÈvanasÊmaparisasampattisampannattÈ
akopetabbataÑ, appaÔikkositabbataÒca upagatena. ®hÈnÈrahenÈti
kÈraÓÈrahena SatthusÈsanÈrahena. Upasampanno nÈma uparibhÈvaÑ
samÈpanno, pattoti attho. BhikkhubhÈvo hi uparibhÈvo, taÒcesa yathÈvuttena
kammena samÈpannattÈ “upasampanno”ti vuccati. Ettha ca
ÒatticatutthakammaÑ ekameva ÈgataÑ. ImasmiÑ pana ÔhÈne ÔhatvÈ cattÈri
saÑghakammÈni nÊharitvÈ vitthÈrato kathetabbÈnÊti sabba-aÔÔhakathÈsu
vuttaÑ, tÈni ca “apalokanakammaÑ ÒattikammaÑ ÒattidutiyakammaÑ
Òatticatutthakamman”ti paÔipÈÔiyÈ ÔhapetvÈ vitthÈrena Khandhakato
ParivÈrÈvasÈne kammavibha~gato ca PÈÄiÑ ÈharitvÈ kathitÈni. TÈni mayaÑ
parivÈrÈvasÈne kammavibha~geyeva vaÓÓayissÈma. EvaÒhisati
paÔhamapÈrÈjikavaÓÓanÈ ca na bhÈriyÈ bhavissati, yathÈÔhitÈya ca PÈÄiyÈ
vaÓÓanÈ suviÒÒeyyÈ bhavissati, tÈni ca ÔhÈnÈni asuÒÒÈni bhavissanti, tasmÈ
anupadavaÓÓanameva karoma.
TatrÈti tesu “bhikkhako”ti-ÈdinÈ nayena vuttesu bhikkh|su. YvÈyaÑ
bhikkh|ti yo ayaÑ bhikkhu. Samaggena saÑghena -pa- upasampannoti
aÔÔhasu upasampadÈsu Òatticatuttheneva kammena upasampanno. AyaÑ
imasmiÑ atthe adhippeto bhikkh|ti ayaÑ imasmiÑ “methunaÑ dhammaÑ
paÔisevitvÈ pÈrÈjiko hotÊ”ti atthe “bhikkh|”ti adhippeto. Itare pana
“bhikkhako”ti-Èdayo atthuddhÈravasena vuttÈ. Tesuca “bhikkhako”ti-Èdayo
niruttivasena vuttÈ, “samaÒÒÈya bhikkhu, paÔiÒÒÈya bhikkh|”ti ime dve
abhilÈpavasena vuttÈ, “ehi bhikkh|”ti Buddhena upajjhÈyena paÔiladdhaupasampadÈvasena vutto, saraÓagamanabhikkhu anuppannÈya kammavÈcÈya
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upasampadÈvasena vutto, “bhadro”ti-Èdayo guÓavasena vuttÈti veditabbÈ.
SikkhÈsÈjÊvapadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ
IdÈni “bhikkh|nan”ti idaÑ padaÑ visesatthÈbhÈvato avibhajitvÈva yaÑ
sikkhaÒca sÈjÊvaÒca samÈpannattÈ bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno hoti,
taÑ dassento sikkhÈti-ÈdimÈha. Tattha sikkhitabbÈti sikkhÈ. Tissoti
gaÓanaparicchedo. AdhisÊlasikkhÈti adhikaÑ uttamaÑ sÊlanti adhisÊlaÑ,
adhisÊlaÒca taÑ sikkhitabbato sikkhÈ cÈti adhisÊlasikkhÈ. Esa nayo adhicittaadhipaÒÒÈsikkhÈsu.
KatamaÑ panettha sÊlaÑ, katamaÑ adhisÊlaÑ, katamaÑ cittaÑ,
katamaÑ adhicittaÑ, katamÈ paÒÒÈ, katamÈ adhipaÒÒÈti? Vuccate–
paÒca~gadasa~gasÊlaÑ tÈva sÊlameva. TaÒhi Buddhe uppannepi anuppannepi
loke pavattati. Uppanne Buddhe tasmiÑ sÊle BuddhÈpi sÈvakÈpi mahÈjanaÑ
samÈdapenti, anuppanne Buddhe PaccekabuddhÈ ca kammavÈdino ca
dhammikÈ samaÓabrÈhmaÓÈ cakkavattÊ ca mahÈrÈjÈno mahÈbodhisattÈ ca
samÈdapenti, sÈmampi paÓÉitÈ samaÓabrahmaÓÈ samÈdiyanti. Te taÑ
kusalaÑ dhammaÑ parip|retvÈ devesu ca manussesu ca sampattiÑ
anubhonti. PÈtimokkhasaÑvarasÊlaÑ pana “adhisÊlan”ti vuccati, taÒhi s|riyo
viya pajjotÈnaÑ Sineru viya pabbatÈnaÑ sabbalokiyasÊlÈnaÑ adhikaÒceva
uttamaÒca, BuddhuppÈdeyeva ca pavattati, na vinÈ BuddhuppÈdÈ. Na hi taÑ
paÒÒattiÑ uddharitvÈ aÒÒo satto ÔhapetuÑ sakkoti, BuddhÈyeva pana
sabbaso kÈyavacÊdvÈra-ajjhÈcÈrasotaÑ chinditvÈ tassa tassa vÊtikkamassa
anucchavikaÑ taÑ sÊlasaÑvaraÑ paÒÒapenti. PÈtimokkhasaÑvaratopi ca
maggaphalasampayuttameva sÊlaÑ adhisÊlaÑ, taÑ pana idha anadhippetaÑ1.
Na hi taÑ samÈpanno bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔisevati.
KÈmÈvacarÈni pana aÔÔha kusalacittÈni, lokiya-aÔÔhasamÈpatticittÈni ca
ekajjhaÑ katvÈ cittamevÈti veditabbÈni. BuddhuppÈdÈnuppÈde cassa pavatti,
samÈdapanaÑ, samÈdÈnaÒca sÊle vuttanayeneva veditabbaÑ.
VipassanÈpÈdakaÑ aÔÔhasamÈpatticittaÑ pana “adhicittan”ti vuccati. TaÒhi
adhisÊlaÑ viya sÊlÈnaÑ sabbalokiyacittÈnaÑ adhikaÒceva uttamaÒca,
BuddhuppÈdeyeva ca hoti, na
______________________________________________________________
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vinÈ BuddhuppÈdÈ. Tatopi ca maggaphalacittameva adhicittaÑ, taÑ pana
idha anadhippetaÑ1. Na hi taÑ samÈpanno bhikkhu methunaÑ dhammaÑ
paÔisevati.
“Atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhan”ti2 ÈdinayappavattaÑ pana
kammassakataÒÈÓaÑ paÒÒÈ, sÈ hi Buddhe uppannepi anuppannepi loke
pavattati. Uppanne Buddhe tassÈ paÒÒÈya BuddhÈpi BuddhasÈvakÈpi
mahÈjanaÑ samÈdapenti, anuppanne Buddhe PaccekabuddhÈ ca
kammavÈdino ca dhammikÈ samaÓabrÈhmaÓÈ cakkavattÊ ca mahÈrajano
mahÈbodhisattÈ ca samÈdapenti, sÈmampi paÓÉitÈ sattÈ samÈdiyanti. TathÈ
hi A~kuro dasavassasahassÈni mahÈdÈnaÑ adÈsi, VelÈmo, Vessantaro, aÒÒe
ca bah| paÓÉitamanussÈ mahÈdÈnÈni adaÑsu. Te taÑ kusalaÑ dhammaÑ
parip|retvÈ devesu ca manussesu ca sampattiÑ anubhaviÑsu.
TilakkhaÓÈkÈraparicchedakaÑ pana vipassanÈÒÈÓaÑ “adhipaÒÒÈ”ti vuccati,
sÈ hi adhisÊla-adhittÈni viya sÊlacittÈnaÑ sabbalokiyapaÒÒÈnaÑ adhikÈ ceva
utttamÈ ca, na ca vinÈ BuddhuppÈdÈ loke pavattati. Tatopi ca
maggaphalapaÒÒÈva adhipaÒÒÈ, sÈ pana idha anadhippetÈ. Na hi taÑ
samÈpanno bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔisevatÊti.
TatrÈti tÈsu tÊsu sikkhÈsu. YÈyaÑ adhisÊlasikkhÈti yÈ ayaÑ
PÈtimokkhasÊlasa~khÈtÈ adhisÊlasikkhÈ. EtaÑ sÈjÊvaÑ nÈmÈti etaÑ
sabbampi BhagavatÈ vinaye ÔhapitaÑ sikkhÈpadaÑ, yasmÈ ettha
nÈnÈdesajÈtigottÈdibhedabhinnÈ bhikkh| saha jÊvanti ekajÊvikÈ sabhÈgajÊvikÈ
sabhÈgavuttino honti, tasmÈ “sÈjÊvan”ti vuccati. TasmiÑ sikkhatÊti taÑ
sikkhÈpadaÑ cittassa adhikaraÓaÑ katvÈ yathÈsikkhÈpadaÑ nu kho
sikkhÈmi, na sikkhÈmÊti cittena olokento sikkhati. Na kevalaÒcÈyametasmiÑ
sÈjÊvasa~khÈte sikkhÈpadeyeva sikkhati. Na kevalaÒcÈyametasmiÑ
sÈjÊvasa~khÈte sikkhÈpadeyeva sikkhati, sikkhÈyapi sikkhati, “etaÑ sÈjÊvaÑ
nÈmÈ”ti imassa pana anantarassa padassa vasena “tasmiÑsikkhatÊ”ti vuttaÑ.
KiÒcÈpi taÑ evaÑ vuttaÑ, atha kho ayamettha attho daÔÔhabbo–tassÈ ca
sikkhÈya sikkhaÑ parip|rento sikkhati, tasmiÒca sikkhÈpade avÊtikkamanto
sikkhatÊti. Tena vuccati sÈjÊvasamÈpannoti idampi anantarassa
sÈjÊvapadasseva vasena vuttaÑ. YasmÈ pana so sikkhampi samÈpanno,
______________________________________________________________
1. Na adhippetaÑ (?)

2. Abhi 1. 263; Abhi 2. 341; Ma 3. 74 piÔÔhÈdÊsu.
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tasmÈ sikkhÈsamÈpannotipi atthato veditabbo. EvaÒhi sati
“sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno”ti etassa padassa padabhÈjanampi paripuÓÓaÑ hoti.
SikkhÈsÈjÊvapadabhÈjanÊyaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
SikkhÈpaccakkhÈnavibha~gavaÓÓanÈ
SikkhaÑ appaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈti sikkhaÒca
appaÔikkhipitvÈ, dubbalabhÈvaÒca appakÈsetvÈ. YasmÈ ca dubbalye
Èvikatepi sikkhÈ appaccakkhÈtÈva hoti, sikkhÈya pana paccakkhÈtÈya
dubbalyaÑ Èvikatameva hoti. TasmÈ “dubbalyaÑ anÈvikatvÈ”ti iminÈ
padena na koci visesattho labbhati. YathÈ pana “dirattatirattaÑ sahaseyyaÑ
kappeyyÈ”ti vutte dirattavacanena na koci visesattho labbhati, kevalaÑ
lokavohÈravasena byaÒjanasiliÔÔhatÈya mukhÈr|ÄhatÈya etaÑ vuttaÑ.
Evamidampi vohÈravasena byaÒjanasiliÔÔhatÈya mukhÈr|ÄhatÈya vuttanti
veditabbaÑ.
YasmÈ vÈ BhagavÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ dhammaÑ deseti, tasmÈ
“sikkhaÑ appaccakkhÈyÈ”ti iminÈ atthaÑ sampÈdetvÈ “dubbalyaÑ
anÈvikatvÈ”ti iminÈ byaÒjanaÑ sampÈdeti. ParivÈrakapadavirahitaÑ hi
ekameva atthapadaÑ vuccamÈnaÑ parivÈravirahito rÈjÈ viya,
vatthÈla~kÈravirahito viya ca puriso na sobhati, parivÈrakena pana
atthÈnulomena sahÈyapadena saddhiÑ taÑ sobhatÊti.
YasmÈ vÈ sikkhÈpaccakkhÈnassa ekaccaÑ dubbalyÈvikammaÑ attho
hoti, tasmÈ naÑ sandhÈya “sikkhaÑ appaccakkhÈyÈ”tipadassa atthaÑ
vivaranto “dubbalyaÑ anÈvikatvÈ”ti Èha.
Tattha siyÈ–yasmÈ na sabbaÑ dubbalyÈvikammaÑ
sikkhÈpaccakkhÈnaÑ, tasmÈ “dubbalyaÑanÈvikatvÈ”ti paÔhamaÑvatvÈ
tassa-atthaniyamanatthaÑ “sikkhaÑ appaccakkhÈyÈ”ti vattabbanti. TaÒca
na. KasmÈ? AtthÈnukkamÈbhÈvato. “SikkhÈsÈjÊvasamÈpanno”ti hi vuttattÈ
yaÑ sikkhaÑ samÈpanno, taÑ appaccakkhÈyÈti vuccamÈno anukkameneva
attho vutto hoti, na aÒÒathÈ. TasmÈ idameva paÔhamaÑ vuttanti.
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Apica anupaÔipÈÔiyÈpi ettha attho veditabbo. KathaÑ?
SikkhÈsÈjÊvasamÈpannoti ettha yaÑ sikkhaÑ samÈpanno, taÑ
appaccakkhÈya, yaÒca sÈjÊvaÑ samÈpanno, tattha dubbalyaÑ anÈvikatvÈti.
IdÈni sikkhÈpaccakkhÈnadubbalyÈvikammÈnaÑ visesÈvisesaÑ,
sikkhÈpaccakkhÈnalakkhaÓaÒca dassento “atthi bhikkhave”ti-ÈdimÈha.
Tattha atthi bhikkhaveti-ÈdÊni dve mÈtikÈpadÈni, tÈni vibhajanto “kathaÒca
bhikkhave”ti-ÈdimÈha. TatrÈyaÑ anuttÈnapadavaÓÓanÈ–kathanti kena
ÈkÈrena. DubbalyÈvikammaÒcÈti dubbalyassa ÈvikammaÒca. IdhÈti
imasmiÑ sÈsane. UkkaÓÔhitoti anabhiratiyÈ imasmiÑ sÈsane
kicchajÊvikappatto. Atha vÈ ajja yÈmi, sve yÈmi, ito yÈmi, ettha yÈmÊti
uddhaÑ kaÓÔhaÑ katvÈ viharamÈno, vikkhitto anekaggoti vuttaÑ hoti.
Anabhiratoti sÈsane abhirativirahito.
SÈmaÒÒÈ cavitukÈmoti samaÓabhÈvato apagantukÈmo. BhikkhubhÈvanti
bhikkhubhÈvena, karaÓatthe upayogavacanaÑ. “KaÓÔhe Èsattena
aÔÔÊyeyyÈ”ti-ÈdÊsu1pana yathÈlakkhaÓaÑ karaÓavacaneneva vuttaÑ.
AÔÔÊyamÈnoti aÔÔaÑ pÊÄitaÑ dukkhitaÑviya attÈnamÈcaramÈno, tena vÈ
bhikkhubhÈvena aÔÔo kariyamÈno pÊÄiyamÈnoti attho. HarÈyamÈnoti
lajjamÈno. JigucchamÈnoti asuciÑ viya taÑ jigucchanto. GihibhÈvaÑ
patthayamÈnoti-ÈdÊni uttÈnatthÈniyeva. Yann|nÈhaÑ BuddhaÑ
paccakkheyyanti ettha yann|nÈti parivitakkadassane nipÈto. IdaÑ vuttaÑ
hoti–sacÈhaÑ BuddhaÑ paccakkheyyaÑ, sÈdhu vata me siyÈti. Vadati
viÒÒÈpetÊti imamatthaÑ etehi vÈ aÒÒehi vÈ byaÒjanehi vacÊbhedaÑ katvÈ
vadati ceva, yassa ca vadati, taÑ viÒÒÈpeti jÈnÈpeti. EvampÊti
uparimatthasampiÓÉanatto pikÈro. Evampi dubbalyÈvikammaÒceva hoti
sikkhÈ ca appaccakkhÈtÈ, aÒÒathÈpi.
IdÈni taÑ aÒÒathÈpi dubbalyÈvi-akmmaÑ, sikkhÈya ca appaccakkhÈnaÑ
dassento “atha vÈ panÈ”ti-ÈdimÈha. TaÑ sabbaÑ atthato uttÈnameva. Padato
panettha Èdito paÔÔhÈya “BuddhaÑ paccakkheyyaÑ. DhammaÑ. SaÑghaÑ.
SikkhaÑ. VinayaÑ. PÈtimokkhaÑ. UddesaÑ. UpajjhÈyaÑ. ŒcariyaÑ.
SaddhivihÈrikaÑ. AntevÈsikaÑ.
______________________________________________________________
1. Vi 1. 86 piÔÔhe.
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SamÈnupajjhÈyakaÑ. SamÈnÈcariyakaÑ. SabrahamcÈriÑ paccakkheyyan”ti
imÈni cuddasa padÈni paccakkhÈnÈkÈrena vuttÈni.
GihÊ assanti-ÈdÊni “gihÊ, upÈsako, ÈrÈmiko, sÈmaÓero, titthiyo,
titthiyasÈvako, assamaÓo, asakyaputtiyo assan”ti imÈni aÔÔha padÈni
“assan”ti iminÈ bhÈvavikappÈkÈrena vuttÈni. EvaÑ “yann|nÈhan”ti iminÈ
paÔisaÑyuttÈni dvÈvÊsati padÈni.
46. YathÈ ca etÈni, evaÑ “yadi panÈhaÑ, apÈhaÑ, handÈhaÑ, hoti me”ti
imesu ekamekena paÔisaÑyuttÈni dvÈvÊsatÊti sabbÈneva sataÒca dasa ca
padÈni honti.
47. Tato paraÑ saritabbavatthudassananayena pavattÈni “mÈtaraÑ
sarÈmÊ”ti-ÈdÊni sattarasa padÈni. Tattha khettanti sÈlikhettÈdiÑ. Vatthunti
tiÓapaÓÓasÈkaphalÈphalasamuÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ. Sippanti
kumbhakÈrapesakÈrasippÈdikaÑ.
48. Tato paraÑ sakiÒcanasapalibodhabhÈvadassanavasena pavattÈni
“mÈtÈ me atthi, sÈ mayÈ posetabbÈ’ti-ÈdÊni nava padÈni.
49. Tato paraÑ sanissayasappatiÔÔhabhÈvadassanavasena pavattÈni
“mÈtÈ me atthi, sÈ maÑ posessatÊ”ti-ÈdÊni soÄasa padÈni.
50. Tato paraÑ ekabhatta-ekaseyyabrahamcariyÈnaÑ
dukkarabhÈvadassanavasena pavattÈni “dukkaran”ti-ÈdÊni aÔÔha padÈni.
Tattha dukkaranti ekabhattÈdÊnaÑ karaÓe dukkarataÑ dasseti. Na
sukaranti sukarabhÈvaÑ paÔikkhipati. EvaÑ duccaraÑ na sucaranti ettha.
Na ussahÈmÊti tattha ussÈhÈbhÈvaÑ asakkuÓeyyataÑ dasseti. Na visahÈmÊti
asayhataÑ dasseti. Na ramÈmÊti ratiyÈ abhÈvaÑ dasseti. NÈbhiramÈmÊti
abhiratiyÈ abhÈvaÑ dasseti. EvaÑ imÈni ca paÒÒÈsa, purimÈni ca
dasuttarasatanti saÔÔhisataÑ padÈni dubbalyÈvikammavÈre vuttÈnÊti
veditabbÈni.
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51. SikkhÈpaccakkhÈnavÈrepi “kathaÒca bhikkhave”ti-Èdi sabbaÑ
atthato uttÈnameva. Padato panetthÈpi “BuddhaÑ paccakkhÈmi. DhammaÑ.
SaÑghaÑ. SikkhaÑ. VinayaÑ. PÈtimokkhaÑ. UddesaÑ. UpajjhÈyaÑ.
ŒcariyaÑ. SaddhivihÈrikaÑ. AntevÈsikaÑ. SamÈnupajjhÈyakaÑ.
SamÈnÈcariyakaÑ. SabrahmacÈriÑ paccakkhÈmÊ”ti imÈni cuddasa padÈni
sikkhÈpaccakkhÈnavacanasambandhena pavattÈni. Sabbapadesu ca “vadati
viÒÒÈpetÊ”ti vacanassa ayamattho–vacÊbhedaÑ katvÈ vadati, yassa ca
vadati taÑ teneva vacÊbhedena “ayaÑ sÈsanaÑ jahitukÈmo sÈsanato
muccitukÈmo bhikkhubhÈvaÑ cajitukÈmo imaÑ vÈkyabhedaÑ karotÊ”ti
viÒÒÈpeti sÈveti jÈnÈpeti.
Sace panÈyaÑ “BuddhaÑ paccakkhÈmÊ”ti vattukÈmo
padapaccÈbhaÔÔhaÑ katvÈ “paccakkhÈmi Buddhan”ti vÈ vadeyya.
MilakkhabhÈsÈsu vÈ aÒÒatarabhÈsÈya tamatthaÑ vadeyya. “BuddhaÑ
paccakkhÈmÊ”ti vattukÈmo uppaÔipÈÔiyÈ “dhammaÑ paccakkhÈmÊ”ti vÈ
“sabrahmacÈriÑ paccakkhÈmÊ”ti vÈ vadeyya, seyyathÈpi
uttarimanussadhammavibha~ge “paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti
vattukÈmo “dutiyaÑ jhÈnan”ti vadati. Sace yassa vadati, so “ayaÑ
bhikkhubhÈvaÑ cajitukÈmo etamatthaÑ vadatÊ”ti ettakamattampi jÈnÈti,
viraddhaÑ nÈma natthi, khettameva otiÓÓaÑ. PaccakkhÈtÈva hoti sikkhÈ.
SakkattÈ vÈ brahmattÈ vÈ cutasatto viya cutova hoti sÈsanÈ.
Sace pana “BuddhaÑ paccakkhin”ti vÈ, “BuddhaÑ paccakkhissÈmÊ”ti
vÈ, “BuddhaÑ paccakkheyyan”ti vÈti atÊtÈnÈgataparikappavacanehi vadati,
d|taÑ vÈ pahiÓÈti, sÈsanaÑ vÈ peseti, akkharaÑ vÈ chindati, hatthamuddÈya
vÈ tamatthaÑ Èroceti, appaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ.
UttarimanussadhammÈrocanaÑ pana hatthamuddÈyapi sÊsaÑ eti.
SikkhÈpaccakkhÈnaÑ manussajÈtikasattassa santike cittasampayuttaÑ
vacÊbhedaÑ karontasseva sÊsaÑ eti. VacÊbhedaÑ katvÈ viÒÒÈpentopi ca yadi
“ayameva jÈnÈt|”ti ekaÑ niyametvÈ Èroceti, taÒca soyeva jÈnÈti,
paccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. Atha so na jÈnÈti, aÒÒo samÊpe Ôhito jÈnÈti,
appaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. Atha dvinnaÑ ÔhitaÔÔhÈne dvinnampi niyametvÈ
“etesaÑ ÈrocemÊ”ti vadati, tesu ekasmiÑ jÈnantepi dvÊsu jÈnantesupi
paccakkhÈtÈva hoti sikkhÈ. EvaÑ sambahulesupiveditabbaÑ.
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Sace pana anabhiratiyÈ pÊÄito sabhÈge bhikkh| parisa~kamÈno “yo koci
jÈnÈt|”ti uccasaddaÑ karonto “BuddhaÑ paccakkhÈmÊ”ti vadati, taÒca
avid|re Ôhito navakammiko1 vÈ aÒÒo vÈ samayaÒÒ| puriso sutvÈ
“ukkaÓÔhito ayaÑ samaÓo gihibhÈvaÑ pattheti sÈsanato cuto”ti jÈnÈti,
paccakkhÈtÈva hoti sikkhÈ. Ta~khaÓaÒÒeva pana apubbaÑ acarimaÑ
dujjÈnaÑ, sace Èvajjanasamaye jÈnÈti, yathÈ pakatiyÈ loke manussÈ vacanaÑ
sutvÈ jÈnanti, paccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. Atha aparabhÈge “kiÑ iminÈ
vuttan”ti ka~khanto cirena jÈnÈti, appaccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. IdaÒhi
sikkhÈpaccakkhÈnaÒca upari Abh|tarocanaduÔÔhullavÈcÈattakÈmaduÔÔhadosabh|tÈrocanasikkhÈpadÈni ca ekaparicchedÈni.
Œvajjanasamaye ÒÈte eva sÊsaÑ enti, “kiÑ ayaÑ bhaÓatÊ”ti ka~khatÈ cirena
ÒÈte sÊsaÑ na enti. YathÈ cÈyaÑ “BuddhaÑ paccakkhÈmÊ”ti pade vinicchaye
vutto, evaÑ sabbapadesu veditabbo.
YasmÈ ca yadÈ sikkhÈ paccakkhÈtÈ hoti, tadÈ “yann|nÈhaÑ BuddhaÑ
paccakkheyyan”ti-ÈdÊni avadatÈpi dubbalyaÑ Èvikatameva hoti, tasmÈ
sabbesaÑ padÈnaÑ avasÈne vuttaÑ “evampi bhikkhave
dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈ ca paccakkhÈtÈ”ti.
Tato paraÑ gihÊti maÑ dhÈrehÊti ettha sacepi “gihÊ bhavissÈmÊ”ti vÈ
“gihÊ homÊ”ti vÈ “gihÊ jÈtomhÊ”ti vÈ “gihimhÊ”ti vÈ vadati, appaccakkhÈta
hoti sikkhÈ. Sace pana “ajja paÔÔhÈya gihÊti maÑ dhÈrehÊ”ti vÈ “jÈnÈhÊ”ti vÈ
“saÒjÈnÈhÊ”ti vÈ “manasi karohÊ”ti vÈ vadati, ariyakena vÈ vadati
milakkhakena vÈ. EvametasmiÑ atthe vutte yassa vadati, sace so jÈnÈti,
paccakkhÈtÈ hoti sikkhÈ. Esa nayo sesesupi “upÈsako”ti-ÈdÊsu sattasu
padesu. EvaÑ imÈni ca aÔÔha, purimÈni ca cuddasÈti dvÈvÊsati padÈni honti.
52. Ito paraÑ purimÈneva cuddasa padÈni “alaÑ me kiÑ nu me, na
mamattho, sumuttÈhan”ti imehi cat|hi yojetvÈ vuttÈni chappaÒÒÈsa honti.
Tattha alanti hotu, pariyattanti attho. KiÑ nu meti kiÑ mayhaÑ kiccaÑ kiÑ
karaÓÊyaÑ, kiÑ sÈdhetabbanti attho. Na mamatthoti natthi mama
______________________________________________________________
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attho. SumuttÈhanti sumutto ahaÑ. Sesemettha vuttanayameva. EvaÑ imÈni
ca chappaÒÒÈsa, purimÈni ca dvÈvÊsatÊti aÔÔhasattati padÈni sar|peneva
vuttÈni.
53. YasmÈ pana tesaÑ vevacanehipi sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti, tasmÈ
“yÈni vÈ panaÒÒÈnipÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha yÈni vÈ panaÒÒÈnipÊti PÈÄiyaÑ
“Buddhan”ti-ÈdÊni ÈgatapadÈni ÔhapetvÈ yÈni aÒÒÈni atthi.
BuddhavevacanÈni vÈti Buddhassa vÈ pariyÈyanÈmÈni -pa- asakyaputtiyassa
vÈ. Tattha vaÓÓapaÔÔhÈne ÈgataÑ nÈmasahassaÑ, upÈligÈthÈsu1 nÈmasataÑ,
aÒÒÈni ca guÓato labbhamÈnÈni nÈmÈni “BuddhavevacanÈni”ti veditabbÈni.
SabbÈnipi dhammassa nÈmÈni “dhammavevacanÈnÊ”ti veditabbÈni. Esa nayo
sabbattha.
AyaÑ panettha yojanÈ–BuddhaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena
paccakkhÈnaÑ, yathÈrutameva. “SammÈsambuddhaÑ paccakkhÈmi.
AnantabuddhaÑ. AnomabuddhiÑ. BodhipaÒÒÈÓaÑ. DhÊraÑ. VigatamohaÑ.
PabhinnakhÊlaÑ. VijitavijayaÑ paccakkhÈmÊ”ti evamÈdibuddhavevacanena
sikkhÈpaccakkhÈnaÑ.
DhammaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ,
yathÈrutameva. “SvÈkkhÈtaÑ dhammaÑ paccakkhÈmi. SandiÔÔhikaÑ.
AkÈlikaÑ. EhipassikaÑ. OpaneyyikaÑ. PaccattaÑ veditabbaÑ viÒÒ|hi
dhammaÑ paccakkhÈmi. Asa~khataÑ dhammaÑ paccakkhÈmi. VirÈgaÑ.
NirodhaÑ. AmataÑ dhammaÑ paccakkhÈmi. DÊghanikÈyaÑ paccakkhÈmi.
BrahmajÈlaÑ. MajjhimanikÈyaÑ. M|lapariyÈyaÑ. SaÑyuttanikÈyaÑ.
OghataraÓaÑ. A~guttaranikÈyaÑ. CittapariyÈdÈnaÑ. KhuddakanikÈyaÑ.
JÈtakaÑ. AbhidhammaÑ. KusalaÑ dhammaÑ. AkusalaÑ dhammaÑ.
AbyÈkataÑ dhammaÑ. SatipaÔÔhÈnaÑ. SammappadhÈnaÑ. IddhipÈdaÑ.
IndriyaÑ. BalaÑ. Bojjha~gaÑ. MaggaÑ. PhalaÑ. NibbÈnaÑ
paccakkhÈmÊ”ti caturÈsÊtidhammakkhandhasahassesu
ekadhammakkhandhassapi nÈmaÑ dhammavevacanameva. EvaÑ
dhammavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
SaÑghaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“SuppaÔipannaÑ saÑghaÑ paccakkhÈmi. UjuppaÔipannaÑ.
©ÈyappaÔipannaÑ. SÈmÊcippaÔipannaÑ saÑghaÑ. CatupurisayugaÑ
saÑghaÑ. AÔÔhapurisapuggalaÑ saÑghaÑ. ŒhuneyyaÑ saÑghaÑ.
PÈhuneyyaÑ. DakkhiÓeyyaÑ. AÒjalikaraÓÊyaÑ. AnuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ
saÑghaÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ saÑghavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ
hoti.
______________________________________________________________
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SikkhaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“BhikkhusikkhaÑ paccakkhÈmi. BhikkhunÊsikkhaÑ. AdhisÊlasikkhaÑ.
AdhicittasikkhaÑ. AdhipaÒÒÈsikkhaÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ
sikkhÈvevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
VinayaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“BhikkhuvinayaÑ paccakkhÈmi. BhikkhunÊvinayaÑ. PaÔhamaÑ pÈrÈjikaÑ.
DutiyaÑ. TatiyaÑ. CatutthaÑ pÈrÈjikaÑ. SaÑghÈdisesaÑ. ThullaccayaÑ.
PÈcittiyaÑ. PÈÔidesanÊyaÑ. DukkaÔaÑ. DubbhÈsitaÑ paccakkhÈmÊ”ti
evamÈdivinayavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
PÈtimokkhaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“BhikkhupÈtimokkhaÑ. BhikkhunÊpÈtimokkhaÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ
PÈtimokkhavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
UddesaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“BhikkhupÈtimokkhuddesaÑ. BhikkhunÊpÈtimokkhuddesaÑ. PaÔhamaÑ
PÈtimokkhuddesaÑ. DutiyaÑ. TatiyaÑ. CatutthaÑ. PaÒcamaÑ
PÈtimokkhuddesaÑ. SammÈsambuddhuddesaÑ. Anantabuddhi-uddesaÑ.
Anomabuddhi-uddesaÑ. BodhipaÒÒÈÓuddesaÑ. DhÊruddesaÑ.
VigatamohuddesaÑ. PabhinnakhÊluddesaÑ. VijitavijayuddesaÑ
paccakkhÈmÊ”ti evamÈdi-uddesavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
UpajjhÈyaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “Yo maÑ
pabbÈjesi. Yo maÑ upasampÈdesi. Yassa m|lenÈhaÑ pabbajito. Yassa
m|lenÈhaÑ upasampanno. Yassam|likÈ mayhaÑ pabbajjÈ. Yassam|likÈ
mayhaÑ upasampadÈ, tÈhaÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ upajjhÈyavevacanena
sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
ŒcariyaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “Yo maÑ
pabbÈjesi. Yo maÑ anussÈvesi. YÈhaÑ nissÈya vasÈmi. YÈhaÑ uddisÈpemi.
YÈhaÑ paripucchÈmi. Yo maÑ uddisati. Yo maÑ paripucchÈpeti, tÈhaÑ
paccakkhÈmÊ”ti evaÑ Ècariyavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
SaddhivihÈrikaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“YÈhaÑ pabbÈjesiÑ. YÈhaÑ upasampÈdesiÑ. MayhaÑ m|lena yo
pabbajito. MayhaÑ m|lena yo upasampanno. MayhaÑm|likÈ yassa
pabbajjÈ. MayhaÑm|likÈ yassa upasampadÈ, tÈhaÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ
saddhivihÈrikavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
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AntevÈsikaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “YÈhaÑ
pabbÈjesiÑ. YÈhaÑ anussÈvesiÑ. Yo maÑ nissÈya vasati. Yo maÑ
uddisÈpeti. Yo maÑ paripucchati. YassÈhaÑ uddisÈmi. YÈhaÑ
paripucchÈpemi, taÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ antevÈsikavevacanena
sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
SamÈnupajjhÈyakaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“MayhaÑ upajjhÈyo yaÑ pabbÈjesi. YaÑ upasampÈdesi. Yo tassa m|lena
pabbajito. Yo tassa m|lena upasampanno. Yassa tamm|likÈ pabbajjÈ. Yassa
tamm|likÈ upasampadÈ, taÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ
samÈnupajjhÈyakavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
SamÈnÈcariyakaÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“MayhaÑ Ècariyo yaÑ pabbÈjesi. YaÑ anussÈvesi. Yo taÑ nissÈya vasati.
Yo taÑ uddisÈpeti. Paripucchati. Yassa me Ècariyo uddisati. YaÑ
paripucchÈpeti, taÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ samÈnÈcariyakavevacanena
sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
SabrahmacÈriÑ paccakkhÈmÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“YenÈhaÑ saddhiÑ adhisÊlaÑ sikkhÈmi. AdhicittaÑ. AdhipaÒÒaÑ sikkhÈmi,
taÑ paccakkhÈmÊ”ti evaÑ sabrahmacÈrivevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ
hoti.
GihÊti maÑ dhÈrehiti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “ŒgÈrikoti maÑ
dhÈrehi. Kassako. VÈÓijo. Gorakkho. Okallako1. MoÄibaddho.
KamaguÓikoti maÑ dhÈrehÊ”ti evaÑ gihivevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ
hoti.
UpÈsakoti maÑ dhÈrehÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “DvevÈciko
upÈsakoti maÑ dhÈrehi. TevÈciko upÈsako. BuddhaÑ saraÓagamaniko.
DhammaÑ. SaÑghaÑ saraÓagamaniko. PaÒcasikkhÈpadiko.
DasasikkhÈpadiko upÈsakoti maÑ dhÈrehÊ”ti evaÑ upÈsakavevacanena
sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
ŒrÈmikoti maÑ dhÈrehÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“KappiyakÈrakoti maÑ dhÈrehi. VeyyÈvaccakaro. AppaharitakÈrako.
______________________________________________________________
1. Otallako (SÊ), ogallako (SyÈ)
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YÈgubhÈjako. PhalabhÈjako. KhajjakabhÈjakoti maÑ dhÈrehÊ”ti evaÑ
ÈrÈmikavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
SÈmaÓeroti maÑ dhÈrehÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “KumÈrakoti
maÑ dhÈrehi. Cellako. CeÔako. MoÄigallo1. SamaÓuddesoti maÑ dhÈrehÊ”ti
evaÑ sÈmaÓeravevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
Titthiyoti maÑ dhÈrehÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “NigaÓÔhoti
maÑ dhÈrehi. ŒjÊvako. TÈpaso. ParibbÈjako. PaÓÉara~goti maÑ dhÈrehÊ”ti
evaÑ titthiyavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
TitthiyasÈvakoti maÑ dhÈrehÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ.
“NigaÓÔhasÈvakoti maÑ dhÈrehi. ŒjÊvaka. TÈpasa. ParibbÈjaka.
PaÓÉara~gasÈvakoti maÑ dhÈrehÊ”ti evaÑ titthiyasÈvakavevacanena
sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
AssamaÓoti maÑ dhÈrehÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “DussÊloti
maÑ dhÈrehi. PÈpadhammo. Asucisa~kassarasamÈcÈro.
PaÔicchannakammanto. AssamaÓo samaÓapaÔiÒÒo. AbrahmacÈrÊ
brahmacÈripaÔiÒÒo. Antop|ti. Avassuto. KasambujÈto. KoÓÔhoti2 maÑ
dhÈrehÊ”ti evaÑ assamaÓavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
Asakyaputtiyoti maÑ dhÈrehÊti na vevacanena paccakkhÈnaÑ. “Na
SammÈsambuddhaputtoti maÑ dhÈrehi. Na anantabuddhiputto. Na
anomabuddhiputto. Na bodhipaÒÒÈÓaputto. Na dhÊraputto. Na
vigatamohaputto. Na pabhinnakhÊlaputto. Na vijitavijayaputtoti maÑ
dhÈrehÊ”ti evamÈdi-asakyaputtiyavevacanena sikkhÈpaccakkhÈnaÑ hoti.
Tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehÊti tehi “BuddhavevacanÈni vÈ”tiÈdinÈ nayena vuttehi BuddhÈdÊnaÑ vevacanehi. VevacanÈni hi
sikkhÈpaccakkhÈnassa kÈraÓattÈ ÈkÈrÈni, BuddhÈdÊnaÑ saÓÔhÈnadÊpanattÈ,
sikkhÈpaccakkhÈnasaÓÔhÈnattÈ eva vÈ li~gÈni, sikkhÈpaccakkhÈnassa
saÒjÈnanahetuto manussÈnaÑ tilakÈdÊni viya nimittÈnÊti
______________________________________________________________
1. Monigallo (SÊ), moÓigallo (SyÈ), moÄikatto (Ka) Vi 3. 119 piÔÔhe passitabbaÑ.
2. KoÓÉoti (SÊ, SyÈ)

220

VinayapiÔaka

vuccanti. EvaÑ kho bhikkhaveti ito paraÑ aÒÒassa
sikkhÈpaccakkhÈnakÈraÓassa abhÈvato niyamento Èha. AyaÑ hettha attho,
evameva dubbalyÈvikammaÒceva hoti sikkhÈpaccakkhÈnaÒca, na ito paraÑ
kÈraÓamatthÊti.
54. EvaÑ sikkhÈpaccakkhÈnalakkhaÓaÑ dassetvÈ appaccakkhÈne
asammohatthaÑ, tasseva ca sikkhÈpaccakkhÈnalakkhaÓassa puggalÈdivasena
vipattidassanatthaÑ “kathaÒca bhikkhave appaccakkhÈtÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha
yehi ÈkÈrehÊti-Èdi vuttanayameva. Ummattakoti yakkhummattako vÈ
pittummattako vÈ yo koci viparÊtasaÒÒo, so sace paccakkhÈti, appaccakkhÈtÈ
hoti sikkhÈ. UmmattakassÈti tÈdisasseva ummattakassa. TÈdisassa hi santike
sace pakatatto sikkhaÑ paccakkhÈti, ummattako na jÈnÈti, appaccakkhÈtÈva
hoti sikkhÈ. Khittacittoti yakkhummattako vuccati. Purimapade pana
ummattakasÈmaÒÒena vuttaÑ “yakkhummattako vÈ pittummattako vÈ”ti.
Ubhinnampi viseso anÈpattivÈre Èvi bhavissati. EvaÑ khittacitto sikkhaÑ
paccakkhÈti, appaccakkhÈtÈva hoti. Tassa santike paccakkhÈtÈpi tamhi
ajÈnante appaccakkhÈtÈva hoti.
VedanÈÔÔobhi balavatiyÈ dukkhavedanÈya phuÔÔho mucchÈpareto, tena
vilapantena paccakkhÈtÈpi appaccakkhÈtÈva hoti. Tassa santike
paccakkhÈtÈpi tamhi ajÈnante appaccakkhÈtÈ hoti.
DevatÈya santiketi bhummadevataÑ ÈdiÑ katvÈ yÈva akaniÔÔhadevatÈya
santike paccakkhÈtÈpi appaccakkhÈtÈva hoti. TiracchÈnagatassÈti
nÈgamÈÓavakassa vÈ supaÓÓamÈÓavakassa vÈ kinnarahatthimakkaÔÈdÊnaÑ
vÈ yassa kassaci santike paccakkhÈtÈpi appaccakkhÈtÈva hoti. Tatra
ummattakÈdÊnaÑ santike ajÈnanabhÈvena “appaccakkhÈtÈ”ti Èha. DevatÈya
santike atikhippaÑ jÈnanabhÈvena. DevatÈ nÈma mahÈpaÒÒÈ
tihetukapaÔisandhikÈ atikhippaÑ jÈnanti, cittaÒca nÈmetaÑ lahuparivattaÑ.
TasmÈ cittalahukassa puggalassa cittavaseneva mÈ atikhippaÑ vinÈso ahosÊti
devatÈya santike sikkhÈpaccakkhÈnaÑ paÔikkhipi.
Manussesu pana niyamo natthi. Yassa kassaci sabhÈgassa vÈ
visabhÈgassa vÈ gahaÔÔhassa gÈ pabbajitassa vÈ viÒÒussa santike
paccakkhÈtÈ
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paccakkhÈtÈva hoti. Sace pana so na jÈnÈti, appaccakkhÈtÈva hotÊti
etamatthaÑ dassento “ariyakenÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha ariyakaÑ nÈma
ariyavohÈro mÈgadhabhÈsÈ. MilakkhakaÑ nÈma yo koci anariyako
andhadamiÄÈdi. So ca na paÔivijÈnÈtÊti bhÈsantare vÈ anabhiÒÒatÈya,
Buddhasamaye vÈ akovidatÈya “idaÑ nÈma atthaÑ esa bhaÓatÊ”ti
nappaÔivijÈnÈti. DavÈyÈti sahasÈ aÒÒaÑ bhaÓitukÈmo sahasÈ “BuddhaÑ
paccakkhÈmÊ”ti bhaÓati. RavÈyÈti ravÈbhaÒÒena “aÒÒaÑ bhaÓissÈmÊ”ti
aÒÒaÑ bhaÓanto. Purimena ko visesoti ce. PurimaÑ paÓÉitassÈpi
sahasÈvasena aÒÒabhaÓanaÑ. IdaÑ pana mandattÈ mom|hattÈ apakataÒÒuttÈ
pakkhalantassa “aÒÒaÑ bhaÓissÈmÊ”ti aÒÒabhaÓanaÑ.
AsÈvetukÈmo sÈvetÊti imassa sikkhÈpadassa PÈÄiÑ vÈceti, paripucchati,
uggaÓhÈti, sajjhÈyaÑ karoti, vaÓÓeti, ayaÑ vuccati “asÈvetukÈmo sÈvetÊ”ti.
SÈvetukÈmo na sÈvetÊti dubbalabhÈvaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhanto
vacÊbhedaÑ na karoti, ayaÑ vuccati “sÈvetukÈmo na sÈvetÊ”ti. AviÒÒussa
sÈvetÊti mahallakassa vÈ potthakar|pasadisassa, garumedhassa vÈ samaye
akovidassa, gÈmadÈrakÈnaÑ vÈ aviÒÒutaÑ pattÈnaÑ sÈveti. ViÒÒussa na
sÈvetÊti paÓÉitassa ÒÈtuÑ samatthassa na sÈveti. Sabbaso vÈ panÈti
“BuddhaÑ paccakkhÈmÊ”ti-ÈdÊsu yena pariyÈyena sikkhÈ paccakkhÈtÈ hoti,
tato ekampi vacÊbhedaÑ katvÈ na sÈveti. EvaÑ khoti
appaccakkhÈnalakkhaÓaÑ niyameti. AyaÑ hettha attho–evameva sikkhÈ
appaccakkhÈtÈ hoti, na aÒÒena kÈraÓenÈti.
SikkhÈpaccakkhÈnavibha~gaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
M|lapaÒÒattivaÓÓanÈ
55. IdÈni “methunaÑ dhammaÑ paÔiseveyyÈ”ti-ÈdÊnaÑ
atthadassanatthaÑ “methunadhammo nÈmÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha
methunadhammo nÈmÈti idaÑ niddisitabbassa methunadhammassa
uddesapadaÑ. Asaddhammoti asataÑ nÊcajanÈnaÑ
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dhammo. GÈmadhammoti gÈmavÈsÊnaÑ sevanadhammo. Vasaladhammoti
vasalÈnaÑ dhammo, kilesavassanato vÈ sayameva vasalo dhammoti
vasaladhammo. DuÔÔhullanti duÔÔhuÒca kilesehi duÔÔhattÈ, th|laÒca
anipuÓabhÈvatoti duÔÔhullaÑ. Ito paÔÔhÈya ca tÊsu padesu “yo so”ti idaÑ
parivattetvÈ “yaÑ tan”ti katvÈ yojetabbaÑ “yaÑ taÑ duÔÔhullaÑ, yaÑ taÑ
odakantikaÑ, yaÑ taÑ rahassan”ti. Ettha ca yasmÈ tassa kammassa
parivÈrabh|taÑ dassanampi gahaÓampi Èmasanampi phusanampi
ghaÔÔanampi duÔÔhullaÑ, tasmÈpi taÑ kammaÑ duÔÔhullaÑ. YaÑ taÑ
duÔÔhullaÑ, so methunadhammo. UdakaÑ assa ante suddhatthaÑ ÈdÊyatÊti
udakantaÑ, udakantameva odakantikaÑ, yaÑ taÑ odakantikaÑ, so
methunadhammo. Raho paÔicchanne okÈse kattabbatÈya rahassaÑ, yaÑ taÑ
rahassaÑ, so methunadhammoti evaÑ yojanÈ veditabbÈ.
Dvayena dvayena samÈpajjitabbato dvayaÑdvayasamÈpatti. Tattha
yojanÈ “yÈ sÈ dvayaÑdvayasamÈpatti, so methunadhammo nÈmÈ”ti. Idha
pana taÑ sabbaÑ ekajjhaÑ nigamento Èha “eso methunadhammo nÈmÈ”ti.
KiÑ kÈraÓÈ vuccati methunadhammoti? UbhinnaÑ rattÈnaÑ sÈrattÈnaÑ
avassutÈnaÑ pariyuÔÔhitÈnaÑ ubhinnaÑ sadisÈnaÑ dhammoti taÑkÈraÓÈ
vuccati methunadhammoti.
“PaÔisevati nÈmÈ”ti idaÑ “paÔiseveyyÈ”ti ettha yenÈkÈrena paÔiseveyyÈti
vuccati, tassÈkÈrassa dassanatthaÑ mÈtikÈpadaÑ. Yo nittena nimittantiÈdÊsu yo bhikkhu itthiyÈ nimittena attano nimittaÑ itthiyÈ a~gajÈtena attano
a~gajÈtaÑ sabbantimena pamÈÓena ekatilabÊjamattampi vÈtena asamphuÔÔhe
allokÈse paveseti, eso paÔisevati nÈma. Ettakena sÊlabhedaÑ pÈpuÓÈti,
pÈrÈjiko hoti.
Ettha ca itthinimitte cattÈri passÈni, vemajjhaÒcÈti paÒca ÔhÈnÈni
labbhanti. Purisanimitte cattÈri passÈni, majjhaÑ, upari cÈti cha. TasmÈ
itthinimitte heÔÔhÈ pavesentopi pÈrÈjiko hoti, uparito pavesentopi, ubhohi
passehi pavesentopi, cattÈri ÔhÈnÈni muÒcitvÈ majjhena pavesentopi pÈrÈjiko
hoti. PurisanimittaÑ pana heÔÔhÈbhÈgena chupantaÑ pavesentopi pÈrÈjiko
hoti, uparibhÈgena chupantaÑ pavesentopi, ubhohi passehi chupantaÑ
pavesentopi, majjheneva chupantaÑ pavesentopi samaÒchita~guliÑ viya
majjhimapabbapiÔÔhiyÈ sa~kocetvÈ uparibhÈgena chupantaÑ
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pavesentopi pÈrÈjiko hoti. Tattha tulÈdaÓÉasadisaÑ pavesentassÈpi cattÈri
passÈni, majjhaÒcÈti paÒca ÔhÈnÈni, sa~kocetvÈ pavesentassÈpi cattÈri
passÈni, uparibhÈgamajjhaÒcÈti paÒca ÔhÈnÈni, evaÑ sabbÈnipi purisanimitte
dasa ÔhÈnÈni honti.
Nimitte jÈtaÑ anaÔÔhakÈyappasÈdaÑ cammakhÊlaÑ vÈ piÄakaÑ1 vÈ
paveseti, Èpatti pÈrÈjikassa. NaÔÔhakÈyappasÈdaÑ matacammaÑ vÈ
sukkhapiÄakaÑ vÈ paveseti, Èpatti dukkaÔassa. MethunassÈdena lomaÑ vÈ
a~guli-a~guÔÔhabÊjÈdÊni vÈ pavesentassÈpi dukkaÔameva. AyaÒca
methunakathÈ nÈma yasmÈ duÔÔhullÈ kathÈ asabbhikathÈ, tasmÈ etaÑ vÈ
aÒÒaÑ vÈ vinaye ÊdisaÑ ÔhÈnaÑ kathentena paÔikk|lamanasikÈraÒca
samaÓasaÒÒaÒca hirottappaÒca paccupaÔÔhapetvÈ SammÈsambuddhe
gÈravaÑ uppÈdetvÈ asamakÈruÓikassa LokanÈthassa karuÓÈguÓaÑ ÈvajjetvÈ
kathetabbaÑ. So hi nÈma BhagavÈ sabbaso kÈmehi vinivattamÈnasopi
sattÈnuddayÈya lokÈnukampÈya sattesu kÈruÒÒataÑ paÔicca
sikkhÈpadapaÒÒÈpanatthÈya ÊdisaÑ kathaÑ kathesi, aho Satthu karuÓÈguÓoti
evaÑ LokanÈthassa karuÓÈguÓaÑ ÈvajjetvÈ kathetabbaÑ.
Apica yadi BhagavÈ sabbÈkÈrena ÊdisaÑ kathaÑ na katheyya, ko
jÈneyya “ettakesu ÔhÈnesu pÈrÈjikaÑ, ettakesu thullaccayaÑ, ettakesu
dukkaÔan”ti. TasmÈ suÓantenapi kathentenapi bÊjakena mukhaÑ apidhÈya
dantavidaÑsakaÑ hasamÈnena na nisÊditabbaÑ, SammÈsambuddhenÈpi
ÊdisaÑ kathitanti paccavekkhitvÈ gabbhitena2 hirottappasampannena
SatthupaÔibhÈgena hutvÈ kathetabbanti.
M|lapaÒÒattaÑ niÔÔhitaÑ.
AnupaÒÒattivÈre antamasoti sabbantimena paricchedena.
TiracchÈnagatÈyapÊti paÔisandhivasena tiracchÈnesu gatÈyapi. Pageva
manussitthiyÈti paÔhamataraÑ manussajÈtikÈya itthiyÈ. PÈrÈjikavatthubh|tÈ
eva cettha tiracchÈnagatitthÊ tiracchÈnagatÈti gahetabbÈ, na sabbÈ. TatrÈyaÑ
paricchedo–
______________________________________________________________
1. TilakaÑ (SÊ)

2. Gabbitena (SÊ), tabbhitena (SyÈ)
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ApadÈnaÑ ahimacchÈ, dvipadÈnaÒca kukkuÔÊ.
CatuppadÈnaÑ majjÈrÊ, vatthu pÈrÈjikassimÈti.

Tattha ahiggahaÓena sabbÈpi ajagaragonasÈdibhedÈ dÊghajÈti sa~gahitÈ.
TasmÈ dÊghajÈtÊsu yattha tiÓÓaÑ maggÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ sakkÈ
tilaphalamattampi pavesetuÑ, sÈ pÈrÈjikavatthu. AvasesÈ dukkaÔavatth|ti
veditabbÈ. MacchaggahaÓena sabbÈpi macchakacchapamaÓÉ|kÈdibhedÈ
odakajÈti sa~gahitÈ. TatrÈpi dÊghajÈtiyaÑ vuttanayeneva pÈrÈjikavatthu ca
dukkaÔavatthu ca veditabbaÑ. AyaÑ pana viseso–pata~gamukhamaÓÉ|kÈ1
nÈma honti, tesaÑ mukhasaÓÔhÈnaÑ mahantaÑ, chiddaÑ appakaÑ, tattha
pavesanaÑ nappahoti, mukhasaÓÔhÈnaÑ pana vaÓasa~khepaÑ gacchati.
TasmÈ taÑ thullaccayavatth|ti veditabbaÑ. KukkuÔiggahaÓena sabbÈpi
kÈkakapotÈdibhedÈ pakkhijÈti sa~gahitÈ. TatrÈpi vuttanayeneva
pÈrÈjikavatthu ca dukkaÔavatthu ca veditabbaÑ. MajjÈriggahaÓena sabbÈpi
rukkhasunakhama~gusagodhÈdibhedÈ catuppadajÈti sa~gahitÈ. TatrÈpi
vuttanayeneva pÈrÈjikavatthu ca dukkaÔavatthu ca veditabbaÑ.
PÈrÈjikoti parÈjito, parÈjayaÑ Èpanno. AyaÒhi pÈrÈjikasaddo
sikkhÈpadÈpattipuggalesu vattati, tattha “aÔÔhÈnametaÑ Œnanda anavakÈso
yaÑ TathÈgato vajjÊnaÑ vÈ vajjiputtakÈnaÑ vÈ kÈraÓÈ sÈvakÈnaÑ pÈrÈjikaÑ
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ sam|haneyyÈ”ti2 evaÑ sikkhÈpade vattamÈno
veditabbo. “ŒpattiÑ tvaÑ bhikkhu Èpanno pÈrÈjikan”ti3 evaÑ ÈpattiyaÑ.
“Na mayaÑ pÈrÈjikÈ, yo avahaÔo, so pÈrÈjiko”ti4evaÑ puggale vattamÈno
veditabbo. “PÈrÈjikena dhammena anuddhaÑseyyÈ”ti-ÈdÊsu5 pana dhamme
vattatÊti vadanti. YasmÈ pana tattha dhammoti katthaci Èpatti, katthaci
sikkhÈpadameva adhippetaÑ, tasmÈ so visuÑ na vattabbo. Tattha
sikkhÈpadaÑ yo taÑ atikkamati, taÑ parÈjeti, tasmÈ pÈrÈjikanti vuccati.
Œpatti pana yo naÑ ajjhÈpajjati, taÑ parÈjeti, tasmÈ pÈrÈjikÈti vuccati.
Puggalo yasmÈ parÈjito parÈjayamÈpanno, tasmÈ pÈrÈjikoti vuccati.
Etameva hi atthaÑ sandhÈya ParivÈrepi–
______________________________________________________________
1. Bara~kamukhamaÓÉ|kÈ (SÊ), kharakamukhamaÓÉ|kÈ (SyÈ)
3. Vi 1. 42 piÔÔhÈdÊsu.
4. Vi 1. 81 piÔÔhe.

2. Vi 1. 27 piÔÔhe.
5. Vi 1. 249 piÔÔhe.
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“PÈrÈjikanti yaÑ vuttaÑ, taÑ suÓohi yathÈtathaÑ.
Cuto paraddho bhaÔÔho ca, saddhammÈ hi nira~kato.
SaÑvÈsopi tahiÑ natthi, tenetaÑ iti vuccatÊ”ti1 vuttaÑ.
AyaÑ hettha attho–taÑ sikkhÈpadaÑ vÊtikkamanto ÈpattiÒca Èpanno
puggalo cuto hotÊti sabbaÑ yojetabbaÑ. Tena vuccatÊti yena kÈraÓena
assamaÓo hoti asakyaputtiyo paribhaÔÔho chinno parÈjito sÈsanato, tena
vuccati, kinti? “PÈrÈjiko hotÊ”ti.
Saha vasanti etthÈti saÑvÈso, taÑ dassetuÑ “saÑvÈso nÈmÈ”ti vatvÈ
“ekakamman”ti-ÈdimÈha. TatrÈyaÑ saddhiÑ yojanÈya vaÓÓanÈ–
catubbidhampi saÑghakammaÑ sÊmÈparicchinnehi pakatattehi bhikkh|hi
ekato kattabbattÈ ekakammaÑ nÈma. TathÈ paÒcavidhopi PÈtimokkhuddeso
ekato uddisitabbattÈ ekuddeso nÈma. PaÒÒattaÑ pana sikkhÈpadaÑ
sabbehipi lajjÊpuggalehi samaÑ sikkhitabbabhÈvato samasikkhatÈ nÈma.
Ettha yasmÈ sabbepi lajjino etesu kammÈdÊsu saha vasanti, na ekopi tato
bahiddhÈ sandissati, tasmÈ tÈni sabbÈnipi gahetvÈ “eso saÑvÈso nÈmÈ”ti
Èha. So ca vuttappakÈro saÑvÈso tena puggalena saddhiÑ natthi, tena
kÈraÓena so pÈrÈjiko puggalo “asaÑvÈso”ti vuccatÊti.
56. EvaÑ uddiÔÔhasikkhÈpadaÑ padÈnukkamena vibhajitvÈ idÈni yaÑ
taÑ “paÔiseveyyÈ”ti ettha yenÈkÈrena paÔiseveyyÈti vuccati, tassÈkÈrassa
dassanatthaÑ “paÔisevati nÈmÈ”ti idaÑ mÈtikÈpadaÑ ÔhapetvÈ “nimittena
nimittaÑ a~gajÈtena a~gajÈtan”ti vuttaÑ. Tattha yasmÈ na kevalaÑ itthiyÈ
eva nimittaÑ pÈrÈjikavatthu, na ca manussitthiyÈ eva,
suvaÓÓarajatÈdimayÈnaÒca itthÊnampi nimittaÑ vatthumeva na hoti, tasmÈ
yaÑ yaÑ vatthu hoti taÑ taÑ dassetuÑ “tisso itthiyo”ti-ÈdinÈ nayena yesaÑ
nimittÈni vatth|ni honti, te satte vatvÈ “manussitthiyÈ tayo magge”ti-ÈdinÈ
nayena tÈni vatth|ni Èha.
Tattha tisso itthiyo, tayo ubhatobyaÒjanakÈ, tayo paÓÉakÈ, tayo purisÈti
pÈrÈjikavatth|naÑ nimittÈnaÑ nissayÈ dvÈdasa
______________________________________________________________
1. Vi 5. 261 piÔÔhe.
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sattÈ honti. Tesu itthipurisÈ pÈkaÔÈ eva, paÓÉaka-ubhatobyaÒjanakabhedo
PabbajjÈkhandhakavaÓÓanÈyaÑ pÈkaÔo bhavissati.
ManussitthiyÈ tayo magge methunaÑ dhammaÑ paÔisevantassÈti ettha
ca manussitthiyÈ tÊsu magges|ti attho veditabbo. EvaÑ sabbattha. Sabbe eva
cete manussitthiyÈ tayo maggÈ, amanussitthiyÈ tayo, tiracchÈnagatitthiyÈ
tayoti nava, manussa-ubhatobyaÒjanakÈdÊnaÑ nava, manussapaÓÉakÈdÊnaÑ
dve dve katvÈ cha, tathÈ manussapurisÈdÊnanti samatiÑsa maggÈ honti.
Etesu nimittasa~khÈtesu yattha katthaci attano a~gajÈtaÑ tilaphalamattampi
pavesetvÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevanto pÈrÈjikaÑ Èpajjati.
PaÔhamacatukkakathÈvaÓÓanÈ
57. Œpajjanto pana yasmÈ sevanacitteneva Èpajjati, na vinÈ tena, tasmÈ
taÑ lakkhaÓaÑ dassento BhagavÈ “bhikkhussa sevanacittaÑ upaÔÔhite”tiÈdimÈha. Tattha bhikkhassÈti methunasevanakassa bhikkhussa.
SevanacittaÑ upaÔÔhiteti bhummatthe paccattavacanaÑ, sevanacitte
paccupaÔÔhiteti attho. VaccamaggaÑ a~gajÈtaÑ pavesentassÈti yena
maggena vaccaÑ nikkhamati, taÑ maggaÑ attano a~gajÈtaÑ purisanimittaÑ
tilaphalamattampi pavesentassa. Œpatti pÈrÈjikassÈti Èpatti pÈrÈjikÈ assa,
hotÊti attho. Atha vÈ ÈpattÊti ÈpajjanaÑ hoti. PÈrÈjikassÈti
pÈrÈjikadhammassa. Esa nayo sabbattha.
58. EvaÑ sevanacitteneva pavesentassa ÈpattiÑ dassetvÈ idÈni yasmÈ
taÑ pavesanaÑ nÈma na kevalaÑ att|pakkameneva, par|pakkamenÈpi hoti,
tatrÈpi ca sÈdiyantasseva Èpatti paÔisevanacittasama~gissa, na itarassa, tasmÈ
ye saddhÈpabbajitÈ kulaputtÈ sammÈpaÔipannakÈ par|pakkamena pavesanepi
sati na sÈdiyanti, tesaÑ rakkhaÓatthaÑ “bhikkhupaccatthikÈ
manussitthin”ti-ÈdimÈha.
Tattha paÔipakkaÑ atthayanti icchantÊti paccatthikÈ, bhikkh| eva
paccatthikÈ bhikkhupaccatthikÈ, visabhÈgÈnaÑ veribhikkh|nametaÑ
adhivacanaÑ. ManussitthiÑ bhikkhussa santike ÈnetvÈti issÈpakatÈ taÑ
bhikkhuÑ nÈsetukÈmÈ Èmisena vÈ upalÈpetvÈ mittasanthavavasena vÈ “idaÑ
amhÈkaÑ
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kiccaÑ karohÊ”ti vatvÈ kaÒci manussitthiÑ rattibhÈge tassa bhikkhussa
vasanokÈsaÑ ÈnetvÈ. Vaccamaggena a~gajÈtaÑ abhinisÊdentÊti taÑ
bhikkhuÑ hatthapÈdasÊsÈdÊsu suggahitaÑ nipparipphandaÑ gahetvÈ itthiyÈ
vaccamaggena tassa bhikkhuno a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti, sampayojentÊti
attho.
So ceti-ÈdÊsu so ce bhikkhu vaccamaggabbhantaraÑ attano a~gajÈtassa
pavesanaÑ sÈdiyati adhivÈseti, tasmiÑ khaÓe sevanacittaÑ upaÔÔhÈpeti.
PaviÔÔhaÑ sÈdiyati adhivÈseti, paviÔÔhakÈle sevanacittaÑ upaÔÔhÈpeti. ®hitaÑ
sÈdiyati adhivÈseti, ÔhÈnappattakÈle sukkavissaÔÔhisamaye sevanacittaÑ
upaÔÔhÈpeti. UddharaÓaÑ sÈdiyati adhivÈseti, nÊharaÓakÈle paÔisevanacittaÑ
upaÔÔhÈpeti. EvaÑ cat|su ÔhÈnesu sÈdiyanto “mama verisamaÓehi idaÑ
katan”ti vattuÑ na labhati, pÈrÈjikÈpattimeva Èpajjati. YathÈ ca imÈni cattÈri
sÈdiyanto Èpajjati, evaÑ purimaÑ ekaÑ asÈdiyitvÈ tÊÓi sÈdiyantopi, dve
asÈdiyitvÈ dve sÈdiyantopi, tÊÓi asÈdiyitvÈ ekaÑ sÈdiyantopi Èpajjatiyeva.
Sabbaso pana asÈdiyanto ÈsÊvisamukhaÑ viya, a~gÈrakÈsuÑ viya ca
paviÔÔhaÑ a~gajÈtaÑ maÒÒamÈno nÈpajjati. Tena vuttaÑ “pavesanaÑ na
sÈdiyati -pa- uddharaÓaÑ na sÈdiyati, anÈpattÊ”ti. ImaÒhi evar|paÑ
ÈraddhavipassakaÑ kÈye ca jÊvite ca anapekkhaÑ ekÈdasahi aggÊhi
sampajjalitÈni ca sabbÈyatanÈni1 ukkhittÈsike viya ca vadhake paÒca
kÈmaguÓe passantaÑ puggalaÑ rakkhanto BhagavÈ paccatthikÈnaÒcassa
manorathavighÈtaÑ karonto imaÑ “pavesanaÑ na sÈdiyatÊ”ti-ÈdikaÑ
catukkaÑ nÊharitvÈ ÔhapesÊti.
PaÔhamacatukkakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
Ek|nasattatidvisatacatukkakathÈ
59-60. EvaÑ paÔhamacatukkaÑ dassetvÈ idÈni yasmÈ
bhikkhupaccatthikÈ itthiÑ ÈnetvÈ na kevalaÑ vaccamaggeneva
abhinisÊdenti, atha kho passÈvamaggenapi mukhenapi. ItthiÑ ÈnetvÈpi ca
keci jÈgarantiÑ Ènenti. Keci
______________________________________________________________
1. SabbÈyatanÈni upaÔÔhahanta (SÊ)
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suttaÑ. Keci mattaÑ. Keci ummattaÑ. Keci pamattaÑ, aÒÒavihitaÑ
vikkhittacittanti attho. Keci mataÑ akkhÈyitaÑ, soÓasi~gÈlÈdÊhi
akkhÈyitanimittanti attho. Keci mataÑ yebhuyyena akkhÈyitaÑ, yebhuyyena
akkhÈyitÈ nÈma yassÈ nimitte vaccamagge, passÈvamagge, mukhe vÈ
bahutaro okÈso akkhÈyito hoti. Keci mataÑ yebhuyyena khÈyitaÑ,
yebhuyyena khÈyitÈ nÈma yassÈ vaccamaggÈdike nimitte bahuÑ khÈyitaÑ
hoti appaÑ akkhÈyitaÑ. Na kevalaÒca manussitthimeva Ènenti, atha kho
amanussitthimpi tiracchÈnagatitthimpi. Na kevalaÒca vuttappakÈraÑ
itthimeva, ubhatobyaÒjanakampi paÓÉakampi purisampi Ènenti. TasmÈ
tesaÑ vasena aÒÒÈnipi catukkÈni dassento “bhikkhupaccatthikÈ
manussitthiÑ jÈgarantin”ti-ÈdimÈha.
Tattha PÈÄiyÈ asammohatthaÑ vuttacatukkÈni evaÑ sa~khyÈto
veditabbÈni–manussitthiyÈ tiÓÓaÑ maggÈnaÑ vasena tÊÓi
suddhikacatukkÈni, tÊÓi jÈgarantÊcatukkÈni, tÊÓi suttacatukkÈni, tÊÓi
mattacatukkÈni, tÊÓi ummattacatukkÈni, tÊÓi pamattacatukkÈni, tÊÓi mataakkhÈyitacatukkÈni, tÊÓi yebhuyyena akkhÈyitacatukkÈni, tÊÓi yebhuyyena
khÈyitacatukkÈnÊti sattavÊsati catukkÈni. TathÈ amanussitthiyÈ. TathÈ
tiracchÈnagatitthiyÈti itthivÈre ekÈsÊti catukkÈni. YathÈ ca itthivÈre, evaÑ
ubhatobyaÒjanakavÈre. PaÓÉakapurisavÈresu pana dvinnaÑ maggÈnaÑ
vasena catupaÓÓÈsa catupaÓÓÈsa honti. EvaÑ sabbÈnipi dvesatÈni, sattati ca
catukkÈni honti, tÈni uttÈnatthÈniyeva.
SabbavÈresu panettha “mataÑ yebhuyyena akkhÈyitaÑ, khÈyitan”ti
etasmiÑ ÔhÈne ayaÑ vinicchayo–TambapaÓÓidÊpe kira dve vinayadharÈ
samÈnÈcariyakÈ therÈ ahesuÑ Upatissatthero ca, Phussadevatthero ca. Te
mahÈbhaye uppanne VinayapiÔakaÑ pariharantÈ rakkhiÑsu. Tesu
Upatissatthero byattataro. TassÈpi dve antevÈsikÈ ahesuÑ
MahÈpadumatthero ca, MahÈsumatthero1 ca. Tesu MahÈsumatthero
navakkhattuÑ VinayapiÔakaÑ assosi, MahÈpadumatthero tena saddhiÑ
navakkhattuÑ, visuÒca ekakova navakkhattunti aÔÔhÈrasakkhattuÑ assosi,
ayameva tesu byattataro. Tesu MahÈsumatthero navakkhattuÑ
VinayapiÔakaÑ sutvÈ ÈcariyaÑ muÒcitvÈ
_______________________________________________________________
1. MahÈsummatthero (SÊ)
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aparaga~gaÑ agamÈsi. Tato MahÈpadumatthero Èha “s|ro vata re esa
vinayadharo, yo dharamÈnakaÑyeva ÈcariyaÑ muÒcitvÈ aÒÒattha
vasitabbaÑ maÒÒati, nanu Ècariye dharamÈne VinayapiÔakaÒca AÔÔhakathÈ
ca anekakkhattuÑ gahetvÈpi na vissajjetabbaÑ, niccakÈlaÑ sotabbaÑ,
anusaÑvaccharaÑ sajjhÈyitabban”ti.
EvaÑ vinayagarukÈnaÑ bhikkh|naÑ kÈle ekadivasaÑ Upatissatthero
MahÈpadumattherappamukhÈnaÑ paÒcannaÑ antevÈsikasatÈnaÑ
paÔhamapÈrÈjikasikkhÈpade imaÑ padesaÑ vaÓÓento nisinno hoti. TaÑ
antevÈsikÈ pucchiÑsu “bhante yebhuyyena akkhÈyite pÈrÈjikaÑ,
yebhuyyena khÈyite thullaccayaÑ, upaÉÉhakkhÈyite kena bhavitabban”ti.
Thero Èha “Èvuso BuddhÈ nÈma pÈrÈjikaÑ paÒÒapentÈ na sÈvasesaÑ katvÈ
paÒÒapenti, anavasesaÑyeva katvÈ sabbaÑ pariyÈdiyitvÈ sotaÑ chinditvÈ
pÈrÈjikavatthusmiÑ pÈrÈjikameva paÒÒapenti, idaÒhi sikkhÈpadaÑ
lokavajjaÑ, na paÓÓattivajjaÑ. TasmÈ yadi upaÉÉhakkhÈyite pÈrÈjikaÑ
bhaveyya, paÒÒapeyya SammÈsambuddho. PÈrÈjikacchÈyÈ panettha na
dissati, thullaccayameva dissatÊ”ti.
Apica matasarÊre pÈrÈjikaÑ paÒÒapento BhagavÈ yebhuyyena akkhÈyite
Ôhapesi “tato paraÑ pÈrÈjikaÑ natthÊ”ti dassetuÑ, thullaccayaÑ paÒÒapento
yebhuyyena khÈyite Ôhapesi “tato paraÑ thullaccayaÑ natthÊ”ti dassetuntipi
veditabbaÑ. KhÈyitÈkhÈyitaÒca nÈmetaÑ matasarÊrasmiÑyeva veditabbaÑ,
na jÊvamÈne. JÊvamÈne hi nakhapiÔÔhippamÈÓepi chavimaÑse vÈ nhÈrumhi
vÈ sati pÈrÈjikameva hoti. Yadipi nimittaÑ sabbaso khÈyitaÑ chavicammaÑ
natthi, nimittasaÓÔhÈnaÑ paÒÒÈyati, pavesanaÑ jÈyati, pÈrÈjikameva.
NimittasaÓÔhÈnaÑ pana anavasesetvÈ sabbasmiÑ nimitthe chinditvÈ
samantato tacchetvÈ uppÈÔite vaÓasa~khepavasena thullaccayaÑ. Nimittato
patitÈya maÑsapesiyÈ upakkamantassa dukkaÔaÑ. MatasarÊre pana yadipi
sabbaÑ sarÊraÑ khÈyitaÑ hoti yadipi akkhÈyitaÑ, tayo pana maggÈ
akkhÈyitÈ, tesu upakkamantassa pÈrÈjikaÑ. Yebhuyyena akkhÈyite
pÈrÈjikameva. UpaÉÉhakkhÈyite ca yebhuyyena khÈyite ca thullaccayaÑ.
ManussÈnaÑ jÊvamÈnakasarÊre akkhinÈsakaÓÓacchiddavatthikosesu,
satthakÈdÊhi katavaÓe vÈ methunarÈgena tilaphalamattampi a~gajÈtaÑ
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pavesentassa thullaccayameva, avasesasarÊre upakacchakÈdÊsu dukkaÔaÑ.
Mate allasarÊre pÈrÈjikakkhette pÈrÈjikaÑ, thullaccayakkhette thullaccayaÑ,
dukkaÔakkhette dukkaÔaÑ. YadÈ pana sarÊraÑ uddhumÈtakaÑ hoti kuthitaÑ
nÊlamakkhikasamÈkiÓÓaÑ kimikulasamÈkulaÑ navahi vaÓamukhehi
paggaÄitapubbakuÓapabhÈvena1 upagantumpi asakkuÓeyyaÑ, tadÈ
pÈrÈjikavatthuÒca thullaccayavatthuÒca vijahati, tÈdise sarÊre yattha katthaci
upakkamato dukkaÔameva. TiracchÈnagatÈnaÑ hatthi-assagoÓagadrabhaoÔÔhamahiÑsÈdÊnaÑ nÈsÈya thullaccayaÑ, vatthikose thullaccayameva.
Sabbesampi tiracchÈnagatÈnaÑ akkhikaÓÓavaÓesu dukkaÔaÑ,
avasesasarÊrepi dukkaÔameva. MatÈnaÑ allasarÊre pÈrÈjikakkhette pÈrÈjikaÑ,
thullaccayakkhette thullaccayaÑ, dukkaÔakkhette dukkaÔaÑ.
KuthitakuÓape pana pubbe vuttanayeneva sabbattha dukkaÔaÑ.
KÈyasaÑsaggarÈgena vÈ methunarÈgena vÈ jÊvamÈnakapurisassa
vatthikosaÑ appavesento nimittena nimittaÑ chupati, dukkaÔaÑ.
MethunarÈgena itthiyÈ appavesento nimittena nimittaÑ chupati,
thullaccayaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana “itthinimittaÑ methunarÈgena
mukhena chupati, thullaccayan”ti vuttaÑ. Cammakkhandhake “chabbaggiyÈ
bhikkh| AciravatiyÈ nadiyÈ gÈvÊnaÑ tarantÊnaÑ visÈÓesupi gaÓhanti,
kaÓÓesupi gaÓhanti, gÊvÈyapi gaÓhanti, cheppÈyapi gaÓhanti, piÔÔhimpi
abhiruhanti, rattacittÈpi a~gajÈtaÑ chupantÊ”ti2 imissÈ aÔÔhuppattiyÈ
avisesena vuttaÑ “na ca bhikkhave rattacittena a~gajÈtaÑ chupitabbaÑ, yo
chupeyya Èpatti thullaccayassÈ”ti3. TaÑ sabbampi saÑsanditvÈ yathÈ na
virujjhati, tathÈ gahetabbaÑ. KathaÒca na virujjhati? YaÑ tÈva MahÈaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ “methunarÈgena mukhena chupatÊ”ti. Tatra kira
nimittamukhaÑ mukhanti adhippetaÑ. “MethunarÈgenÈ”ti ca vuttattÈpi
ayameva tattha adhippÈyoti veditabbo. Na hi itthinimitte pakatimukhena
methunupakkamo hoti. Khandhakepi ye piÔÔhiÑ abhiruhantÈ methunarÈgena
a~gajÈtena a~gajÈtaÑ chupiÑsu, te sandhÈya thullaccayaÑ vuttanti
veditabbaÑ. ItarathÈ hi dukkaÔaÑ siyÈ. Keci panÈhu “Khandhakepi
mukheneva chupanaÑ sandhÈya oÄÈrikattÈ kammassa thullaccayaÑ vuttaÑ,
AÔÔhakathÈyampi taÑ sandhÈyabhÈsitaÑ gahetvÈva
______________________________________________________________
1. PaggharitapubbaÑ kuÓapabhÈvena (SÊ), gaÄitapubbaÑ kuÓapabhÈvena (Ka)
2. Vi 3. 279 piÔÔhe.
3. Vi 3. 280 piÔÔhe.
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‘methunarÈgena mukhena chupati thullaccayan’ti vuttan”ti. TasmÈ suÔÔhu
sallakkhetvÈ ubhosu vinicchayesu yo yuttataro, so gahetabbo. VinayaÒÒ|
pana purimaÑ pasaÑsanti. KÈyasaÑsaggarÈgena pana pakatimukhena vÈ
nimittamukhena vÈ itthinimittaÑ chupantassa saÑghÈdiseso.
TiracchÈnagatitthiyÈ passÈvamaggaÑ nimittamukhena chupantassa
vuttanayeneva thullaccayaÑ. KÈyasaÑsaggarÈgena dukkaÔanti.
Ek|nasattatidvisatacatukkakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
SanthatacatukkabhedakathÈ
61-62. EvaÑ BhagavÈ paÔipannakassa bhikkhuno rakkhaÓatthaÑ
sattatidvisatacatukkÈni nÊharitvÈ idÈni “ye anÈgate pÈpabhikkh| ‘santhataÑ
imaÑ na kiÒci upÈdinnakaÑ upÈdinnakena phusati, ko ettha doso’ti saÒcicca
lesaÑ oÉÉessanti, tesaÑ sÈsane patiÔÔhÈ eva na bhavissatÊ”ti disvÈ tesu
sattatidvisatacatukkesu ekamekaÑ catukkaÑ cat|hi santhatÈdibhedehi
bhinditvÈ dassento “bhikkhupaccatthikÈ manussitthiÑ bhikkhussa santike
ÈnetvÈ vaccamaggena passÈvamaggena mukhena a~gajÈtaÑ abhinisÊdenti
santhatÈya asanthatassÈ”ti-ÈdimÈha.
Tattha santhatÈya asanthatassÈti-ÈdÊsu santhatÈya itthiyÈvaccamaggena
passÈvamaggena mukhena asanthatassa bhikkhussa a~gajÈtaÑ
abhinisÊdentÊti iminÈ nayena yojanÈ veditabbÈ. Tattha santhatÈ nÈma yassÈ
tÊsu maggesu yo koci maggo paliveÔhetvÈ vÈ anto vÈ pavesetvÈ yena kenaci
vatthena vÈ paÓÓena vÈ vÈkapaÔÔena vÈ cammena vÈ tipusÊsÈdÊnaÑ paÔÔena
vÈ paÔicchanno. Santhato nÈma yassa a~gajÈtaÑ tesaÑyeva vatthÈdÊnaÑ
yena kenaci paÔicchannaÑ. Tattha upÈdinnakena vÈ anupÈdinnakaÑ
ghaÔÔiyatu, anupÈdinnakena vÈ upÈdinnakaÑ, anupÈdinnakena vÈ
anupÈdinnakaÑ, upÈdinnakena vÈ upÈdinnakaÑ, sace yattake paviÔÔhe
pÈrÈjikaÑ hotÊti vuttaÑ, tattakaÑ pavisati, sabbattha sÈdiyantassa
pÈrÈjikakkhette pÈrÈjikaÑ, thullaccayakkhette thullaccayaÑ, dukkaÔakkhette
dukkaÔameva hoti. Sace itthinimittaÑ khÈÓuÑ katvÈ santhataÑ, khÈÓuÑ
ghaÔÔentassa dukkaÔaÑ. Sace purisanimittaÑ khÈÓuÑ katvÈ santhataÑ,
khÈÓuÑ
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pavesentassa dukkaÔaÑ. Sace ubhayaÑ khÈÓuÑ katvÈ santhataÑ, khÈÓunÈ
khÈÓuÑ ghaÔÔentassa dukkaÔaÑ. Sace itthinimitte veÄunaÄapabbÈdÊnaÑ kiÒci
pakkhittaÑ, tassa heÔÔhÈbhÈgaÑ cepi phusanto tilaphalamattaÑ paveseti
pÈrÈjikaÑ. UparibhÈgaÑ cepi, ubhosu passesu ekapassaÑ cepi phusanto
paveseti pÈrÈjikaÑ. CattÈripi passÈni aphusanto pavesetvÈ tassa talaÑ cepi
phusati pÈrÈjikaÑ. Yadi pana passesu vÈ tale vÈ aphusanto ÈkÈsagatameva
katvÈ pavesetvÈ nÊharati dukkaÔaÑ. BahiddhÈ khÈÓuke phusati dukkaÔameva.
YathÈ ca itthinimitte vuttaÑ, evaÑ sabbattha lakkhaÓaÑ veditabbanti.
SanthatacatukkabhedakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
BhikkhupaccatthikacatukkabhedavaÓÓanÈ
63-64. EvaÑ santhatacatukkabhedaÑ vatvÈ idÈni yasmÈ na kevalaÑ
manussitthi-Èdike bhikkhussa eva santike Ènenti, atha kho bhikkhumpi
tÈsaÑ santike Ènenti, tasmÈ tappabhedaÑ dassento “bhikkhupaccatthikÈ
bhikkhuÑ manussitthiyÈ santike”ti-ÈdinÈ nayena sabbÈni tÈni catukkÈni
punapi nÊharitvÈ dassesi. Tesu vinicchayo vuttanayeneva veditabboti.
Bhikkhupaccatthikavasena catukkabhedavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
RÈjapaccatthikÈdicatukkabhedakathÈ
65. YasmÈ pana na bhikkhupaccatthikÈ eva evaÑ karonti,
rÈjapaccatthikÈdayopi karonti, tasmÈ tampi pabhedaÑ dassento
“rÈjapaccatthikÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha rÈjÈno eva paccatthikÈ rÈjapaccatthikÈ.
Te ca sayaÑ ÈnentÈpi aÒÒehi ÈÓÈpentÈpi ÈnentiyevÈti veditabbÈ. CorÈ eva
paccatthikÈ corapaccatthikÈ. DhuttÈti methunupasaÑhitakhiÉÉÈpasutÈ
nÈgarikakerÈÔiyapurisÈ, itthidhuttasurÈdhuttÈdayo vÈ. DhuttÈ eva paccatthikÈ
dhuttapaccatthikÈ. Gandhanti hadayaÑ vuccati, taÑ uppÈÔentÊti
uppalagandhÈ, uppalagandhÈ eva paccatthikÈ uppalagandhapaccatthikÈ. Ete
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kira na kasivaÓijjÈdÊhi jÊvanti, panthaghÈtagÈmaghÈtÈdÊni katvÈ puttadÈraÑ
posenti. Te kammasiddhiÑ patthayamÈnÈ devatÈnaÑ ÈyÈcetvÈ tÈsaÑ
balikammatthaÑ manussÈnaÑ hadayaÑ uppÈÔenti, sabbakÈle ca manussÈ
dullabhÈ, bhikkh| pana araÒÒe viharantÈ sulabhÈ honti, te sÊlavantaÑ
bhikkhuÑ gahetvÈ “sÊlavato vadho nÈma bhÈriyo hotÊ”ti maÒÒamÈnÈ tassa
sÊlavinÈsanatthaÑ manussitthi-Èdike vÈ Ènenti, taÑ vÈ tattha nenti.
Ayamettha viseso. SesaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ.
BhikkhupaccatthikavÈre vuttanayeneva ca imesu cat|supi vÈresu catukkÈni
veditabbÈni. PÈÄiyaÑ pana saÑkhittena vuttÈni.
SabbÈkÈrena catukkabhedakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
ŒpattÈnÈpattivÈravaÓÓanÈ
66. IdÈni yaÑ vuttaÑ “manussitthiyÈ tayo magge methunaÑ dhammaÑ
paÔisevantassÈ”ti-Èdi, ettha asammohatthaÑ “maggena maggan”ti-ÈdimÈha.
Tattha maggena magganti itthiyÈ tÊsu maggesu aÒÒatarena maggena attano
a~gajÈtaÑ paveseti. Atha vÈ sambhinnesu dvÊsu maggesu passÈvamaggena
vaccamaggaÑ, vaccamaggena vÈ passÈvamaggaÑ paveseti. Maggena
amagganti passÈvÈdimaggena pavesetvÈ tassa sÈmantÈ vaÓena nÊharati.
Amaggena magganti maggasÈmantena vaÓena pavesetvÈ maggena nÊharati.
Amaggena amagganti dvÊsu sambhinnavaÓesu ekena vaÓena pavesetvÈ
dutiyena nÊharati. Imassa suttassa anulomavasena sabbattha vaÓasa~khepe
thullaccayaÑ veditabbaÑ.
IdÈni yaÑ parato vakkhati “anÈpatti ajÈnantassa asÈdiyantassÈ”ti, tattha
asammohatthaÑ “bhikkhu suttabhikkhumhÊ”ti-ÈdimÈha. TatrÈyaÑ
adhippÈyo–yo paÔibuddho sÈdiyati, so “suttamhi mayi eso vippaÔipajji,
nÈhaÑ jÈnÈmÊ”ti na muccati. Ubho nÈsetabbÈti cettha dvepi li~ganÈsanena
nÈsetabbÈ. Tatra d|sakassa paÔiÒÒÈkaraÓaÑ natthi, d|sito pucchitvÈ
paÔiÒÒÈya nÈsetabbo. Sace na sÈdiyati na nÈsetabbo. Esa nayo
sÈmaÓeravÈrepi.
EvaÑ tattha tattha taÑ taÑ ÈpattiÒca anÈpattiÒca dassetvÈ idÈni
anÈpattimeva dassento “anÈpatti ajÈnantassÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha
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ajÈnanto nÈma yo mahÈniddaÑ okkanto parena kataÑ upakkamampi na
jÈnÈti VesÈliyaÑ MahÈvane divÈvihÈragato bhikkhu viya, evar|passa
anÈpatti. Vuttampi cetaÑ “nÈhaÑ BhagavÈ jÈnÈmÊti. AnÈpatti bhikkhu
ajÈnantassÈ”ti1. AsÈdiyanto nÈma yo jÈnitvÈpi na sÈdiyati tattheva sahasÈ
vuÔÔhitabhikkhu viya. Vuttampi cetaÑ “nÈhaÑ BhagavÈ sÈdiyinti. AnÈpatti
bhikkhu asÈdiyantassÈ”ti2.
Ummattako nÈma pittummattako. DuvidhaÒhi pittaÑ baddhapittaÒcÈti.
Tattha abaddhapittaÑ lohitaÑ viya sabba~gagataÑ, tamhi kupite sattÈnaÑ
kaÓÉukacchusarÊrakampÈdÊni honti, tÈni bhesajjakiriyÈya v|pasamanti.
BaddhapittaÑ pana pittakosake ÔhitaÑ, tamhi kupite sattÈ ummattakÈ honti
vipallatthasaÒÒÈ hirottappaÑ chaÉÉetvÈ asÈruppÈcÈraÑ caranti,
lahukagarukÈni sikkhÈpadÈni maddantÈpi na jÈnanti, bhesajjakiriyÈyapi
atekicchÈ honti, evar|passa ummattakassa anÈpatti.
Khittacitto nÈma vissaÔÔhacitto yakkhummattako vuccati. YakkhÈ kira
bheravÈni vÈ ÈrammaÓÈni dassetvÈ, mukhena hatthaÑ pavesetvÈ
hadayar|paÑ vÈ maddantÈ satte vikkhittacitte vipallatthasaÒÒe karonti,
evar|passa khittacittassa anÈpatti. TesaÑ pana ubhinnaÑ ayaÑ viseso–
pittummattako niccameva ummattako hoti pakatisaÒÒaÑ na labhati,
yakkhummattako antarantarÈ pakatisaÒÒaÑ paÔilabhatÊti. Idha pana
pittummattako vÈ hotu yakkhummattako vÈ, yo sabbaso muÔÔhassati kiÒci na
jÈnÈti, aggimpi suvaÓÓampi vuthampi candanampi ekasadisaÑ maddantova
vicarati, evar|passa anÈpatti. AntarantarÈ saÒÒaÑ paÔilabhitvÈ ÒatvÈ
karontassa pana Èpattiyeva.
VedanÈÔÔo nÈma yo adhimattÈya dukkhavedanÈya Èturo kiÒci na jÈnÈti,
evar|passa anÈpatti.
Œdikammiko nÈma yo tasmiÑ kamme Èdibh|to. Idha pana
Sudinnatthero Èdikammiko, tassa anÈpatti. AvasesÈnaÑ
MakkaÔÊsamaÓavajjiputtakÈdÊnaÑ ÈpattiyevÈti.
PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1-2. Vi 1. 48 piÔÔhe.
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PakiÓÓakakathÈ
ImasmiÑ pana sikkhÈpade kosallatthaÑ idaÑ pakiÓÓakaÑ
veditabbaÑ–
SamuÔÔhÈnaÒca kiriyÈ, atho saÒÒÈ sacittakaÑ.
LokavajjaÒca kammaÒca, kusalaÑ vedanÈya cÈti.
Tattha samuÔÔhÈnanti sabbasa~gÈhakavasena cha
sikkhÈpadasamuÔÔhÈnÈni, tÈni ParivÈre Èvi bhavissanti. SamÈsato pana
sikkhÈpadaÑ nÈma atthi chasamuÔÔhÈnaÑ, atthi catusamuÔÔhÈnaÑ, atthi
tisamuÔÔhÈnaÑ, atthi kathinasamuÔÔhÈnaÑ, atthi eÄakalomasamuÔÔhÈnaÑ,
atthi dhuranikkhepÈdisamuÔÔhÈnanti.
TatrÈpi kiÒci kiriyato samuÔÔhÈti, kiÒci akiriyato samuÔÔhÈti, kiÒci
kiriyÈkiriyato samuÔÔhÈti, kiÒci siyÈ kiriyato, siyÈ akiriyato samuÔÔhÈti, kiÒci
siyÈ kiriyato, siyÈ kiriyÈkiriyato samuÔÔhÈti.
TatrÈpi atthi saÒÒÈvimokkhaÑ, atthi nosaÒÒÈvimokkhaÑ. Tattha yaÑ
citta~gaÑ labhatiyeva, taÑ saÒÒÈvimokkhaÑ. ItaraÑ nosaÒÒÈvimokkhaÑ.
Puna atthi sacittakaÑ, atthi acittakaÑ. YaÑ saheva cittena Èpajjati, taÑ
sacittakaÑ. YaÑ vinÈpi cittena Èpajjati, taÑ acittakaÑ. TaÑ sabbampi
lokavajjaÑ paÓÓattivajjanti duvidhaÑ, tesaÑ lakkhaÓaÑ vuttameva.
KammakusalavedanÈvasenÈpi cettha atthi sikkhÈpadaÑ kÈyakammaÑ,
atthi vacÊkammaÑ. Tattha yaÑ kÈyadvÈrikaÑ taÑ kÈyakammaÑ, yaÑ
vacÊdvÈrikaÑ taÑ vacÊkammanti veditabbaÑ. Atthi pana sikkhÈpadaÑ
kusalaÑ, atthi akusalaÑ, atthi abyÈkataÑ. DvittiÑseva hi
ÈpattisamuÔÔhÈpakacittÈni–aÔÔha kÈmÈvacarakusalÈni, dvÈdasa akusalÈni,
dasa kÈmÈvacarakiriyacittÈni, kusalato ca kiriyato ca dve abhiÒÒÈcittÈnÊti.
Tesu yaÑ kusalacittena Èpajjati, taÑ kusalaÑ. Itarehi itaraÑ. Atthi ca
sikkhÈpadaÑ tivedanaÑ, atthi dvivedanaÑ, atthi ekavedanaÑ. Tattha yaÑ
Èpajjanto tÊsu vedanÈsu aÒÒataravedanÈsama~gÊ hutvÈ Èpajjati, taÑ
tivedanaÑ. YaÑ Èpajjanto sukhasama~gÊ vÈ upekkhÈsama~gÊ vÈ Èpajjati,
taÑ dvivedanaÑ. YaÑ Èpajjanto dukkhavedanÈsama~gÊyeva Èpajjati, taÑ
ekavedananti veditabbaÑ. EvaÑ

236

VinayapiÔaka
SamuÔÔhÈnaÒca kiriyÈ, atho saÒÒÈ sacittakaÑ.
LokavajjaÒca kammaÒca, kusalaÑ vedanÈya cÈti–

imaÑ pakiÓÓakaÑ viditvÈ tesu samuÔÔhÈnÈdÊsu idaÑ sikkhÈpadaÑ
samuÔÔhÈnato ekasamuÔÔhÈnaÑ. A~gavasena dukasamuÔÔhÈnaÑ, kÈyacittato
samuÔÔhÈti. KiriyasamuÔÔhÈnaÒca, karontoyeva hi etaÑ Èpajjati.
MethunapaÔisaÑyuttÈya kÈmasaÒÒÈya abhÈvena muccanato
saÒÒÈvimokkhaÑ, “anÈpatti ajÈnantassa asÈdiyantassÈ”ti hi vuttaÑ.
Methunacitteneva naÑ Èpajjati, na vinÈ cittenÈti sacittakaÑ. RÈgavaseneva
Èpajjitabbato lokavajjaÑ. KÈyadvÈreneva samuÔÔhÈnato kÈyakammaÑ,
cittaÑ panettha a~gamattaÑ hoti, na tassa vasena kammabhÈvo labbhati.
Lobhacittena Èpajjitabbato akusalacittaÑ. Sukhasama~gÊ vÈ upekkhÈsama~gÊ
vÈ taÑ ÈpajjatÊti dvivedananti veditabbaÑ. SabbaÒcetaÑ ÈpattiyaÑ yujjati,
sikkhÈpadasÊsena pana sabba-aÔÔhakathÈsu desanÈ Èr|ÄhÈ, tasmÈ evaÑ
vuttaÑ.
PakiÓÓakakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
VinÊtavatthuvaÓÓanÈ
“MakkaÔÊ vajjiputtÈ ca -pa- vuÉÉhapabbajito migo”ti idaÑ kiÑ? ImÈ
vinÊtavatth|naÑ BhagavatÈ sayaÑ vinicchitÈnaÑ tesaÑ tesaÑ vatth|naÑ
uddÈnagÈthÈ nÈma. TÈni vatth|ni “sukhaÑ vinayadharÈ uggaÓhissantÊ”ti
dhammasa~gÈhakatherehi ÔhapitÈni, vatthugÈthÈ pana dharamÈneyeva
Bhagavati UpÈlittherena ÔhapitÈ “iminÈ lakkhaÓena ÈyatiÑ vinayadharÈ
vinayaÑ vinicchinissantÊ”ti. TasmÈ ettha vuttalakkhaÓaÑ sÈdhukaÑ
sallakkhetvÈ paÔhamasikkhÈpadaÑ vinicchinitabbaÑ, dutiyÈdÊnaÒca
vinÊtavatth|su vuttalakkhaÓena dutiyÈdÊni. VinÊtavatth|ni hi sippikÈnaÑ
paÔicchannakar|pÈni viya vinayadharÈnaÑ paÔicchannakavatth|ni hontÊti.
67. Tattha purimÈni dve vatth|ni anupaÒÒattiyaÑyeva vuttatthÈni.
Tatiye vatthumhi gihili~genÈti gihivesena odÈtavattho hutvÈ. Catutthe natthi
kiÒci vattabbaÑ. Tato paresu sattasu vatth|su kusacÊranti kuse ganthetvÈ
katacÊraÑ. VÈkacÊraÑ nÈma tÈpasÈnaÑ vakkalaÑ. PhalakacÊraÑ nÈma
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phalakasaÓÔhÈnÈni phalakÈni sibbitvÈ katacÊraÑ. Kesakambaloti kesehi tante
vÈyitvÈ katakambalo. VÈlakambaloti camaravÈlehi1 vÈyitvÈ katakambalo.
Ul|kapakkhikanti ul|kasakuÓassa pakkhehi katanivÈsanaÑ. Ajinakkhipanti
salomaÑ sakhuraÑ ajinamigacammaÑ. DvÈdasame vatthumhi sÈrattoti
kÈyasaÑsaggarÈgena sÈratto, taÑ rÈgaÑ ÒatvÈ BhagavÈ “Èpatti
saÑghÈdisesassÈ”ti Èha.
68. Terasame vatthumhi UppalavaÓÓÈti sÈ therÊ SÈvatthiyaÑ seÔÔhidhÊtÈ
satasahassakappe abhinÊhÈrasampannÈ, tassÈ pakatiyÈpi atidassanÊyÈ
nÊluppalavaÓÓÈ kÈyacchavi, abbhantare pana kilesasantÈpassa abhÈvena
ativiya virocati, sÈ tÈyeva vaÓÓapokkharatÈya “UppalavaÓÓÈ”ti nÈmaÑ
labhi. PaÔibaddhacittoti gihikÈlato paÔÔhÈya rattacitto, so kira tassÈ
ÒÈtidÈrako hoti. Atha khoti anantaratthe nipÈto, maÒcake
nisinnÈnantaramevÈti vuttaÑ hoti, divÈ bÈhirato ÈgantvÈ dvÈraÑ pidhÈya
nisinnÈnaÒhi paÔhamaÑ andhakÈraÑ2 hoti, so yÈvassÈ taÑ andhakÈraÑ na
nassati, tÈvadeva evamakÈsÊti attho. D|sesiti padhaÑsesi. TherÊ pana
anavajjÈ attano samaÓasaÒÒaÑ paccupaÔÔhapetvÈ asÈdiyantÊ nisÊdi
asaddhammÈdhippÈyena parÈmaÔÔhÈ
aggikkhandhasilÈthambhakhadirasÈrakhÈÓukÈ viya. Sopi attano manorathaÑ
p|retvÈ gato, tassÈ theriyÈ dassanapathaÑ vijahantasseva ayaÑ mahÈpathavÊ
SinerupabbataÑ dhÈretuÑ samatthÈpi taÑ pÈpapurisaÑ
byÈmamattakaÄevaraÑ dhÈretuÑ asakkontÊ viya bhijjitvÈ vivaramadÈsi. So
ta~khaÓaÒÒeva AvÊcijÈlÈnaÑ indhanabhÈvaÑ agamÈsi. BhagavÈ taÑ sutvÈ
“anÈpatti bhikkhave asÈdiyantiyÈ”ti vatvÈ theriÑ sandhÈya Dhammapade
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi–
“VÈri pokkharapatteva, Èraggeriva sÈsapo.
Yo na limpati kÈmesu, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti3.
69. Cuddasame vatthumhi itthili~gaÑ pÈtubh|tanti rattibhÈge niddaÑ
okkantassa purisasaÓÔhÈnaÑ massudÈÔhikÈdi sabbaÑ antarahitaÑ,
itthisaÓÔhÈnaÑ uppannaÑ. Tameva upajjhaÑ tameva upasampadanti pubbe
gahita-upajjhÈyameva pubbe
______________________________________________________________
1. CÈmarivÈlehi (SyÈ), cÈmarÊvÈlehi (Ka)

2. AndhakÈro (Ka)

3. Khu 1. 71 piÔÔhe.
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kata-upasampadameva anujÈnÈmi, puna upajjhÈ na gahetabbÈ, upasampadÈ
na kÈtabbÈti attho. TÈniyeva vassÈnÊti bhikkhu-upasampadato pabhuti yÈva
vassagaÓanÈ, taÑyeva vassagaÓanaÑ anujÈnÈmi, na ito paÔÔhÈya
vassagaÓanÈ kÈtabbÈti attho. BhikkhunÊhi sa~gamitunti1 bhikkhunÊhi
saddhiÑ sa~gamituÑ2 sa~gantuÑ sama~gÊ bhavituÑ anujÈnÈmÊti attho.
IdaÑ vuttaÑ hoti–appatir|paÑ dÈnissÈ bhikkh|naÑ majjhe vasituÑ,
bhikkhunupassayaÑ gantvÈ bhikkhunÊhi saddhiÑ vasat|ti3. YÈ Èpattiyo
bhikkh|naÑ bhikkhunÊhi sÈdhÈraÓÈti yÈ desanÈgÈminiyo vÈ
vuÔÔhÈnagÈminiyo vÈ Èpattiyo bhikkh|naÑ bhikkhunÊhi saddhiÑ sÈdhÈraÓÈ.
TÈ Èpattiyo bhikkhunÊnaÑ santike vuÔÔhÈtunti tÈ sabbÈpi bhikkhunÊhi
kÈtabbaÑ vinayakammaÑ katvÈ bhikkhunÊnaÑ santike vuÔÔhÈtuÑ
anujÈnÈmÊti attho. TÈhi ÈpattÊhi anÈpattÊti yÈ pana bhikkh|naÑ bhikkhunÊhi
asÈdhÈraÓÈ sukkavissaÔÔhi-ÈdikÈ Èpattiyo, tÈhi anÈpatti, li~gaparivattanena tÈ
Èpattiyo vuÔÔhitÈva honti, puna pakatili~ge uppannepi tÈhi ÈpattÊhi tassa
anÈpattiyevÈti ayaÑ tÈvettha PÈÄivinicchayo.
AyaÑ pana PÈÄimutto okkantikavinicchayo–imesu tÈva 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.
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 taÑ 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 ca evaÑ vattabbaÑ
“tumhehi bhikkhunupassayaÑ gantuÑ vaÔÔati, atthi vo kÈci sandiÔÔhÈ
bhikkhuniyo”ti. SacassÈ honti tÈdisÈ bhikkhuniyo, atthÊti,
______________________________________________________________
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no ce honti, natthÊti 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 kattaradaÓÉaÒca gahetvÈ saÑvidahanaÑ
parimocetvÈ “mayaÑ asukaÑ nÈma ÔhÈnaÑ gacchÈmÈ”ti gantabbaÑ. Sace
bahigÈme d|re vihÈro hoti, antarÈmagge gÈmantara nadÊpÈra rattivippavÈsa
gaÓa-ohÊyanÈpattÊhi anÈpatti. BhikkhunupassayaÑ gantvÈ tÈ bhikkhuniyo
vattabbÈ “asukaÑ nÈma bhikkhuÑ jÈnÈthÈ”ti. Œma ayyÈti. Tassa itthili~gaÑ
pÈtubh|taÑ, sa~gahaÑ dÈnissa 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, gÈmantara nadÊpÈra rattivippavÈsa gaÓaohÊyanÈpattÊhi na muccati. Sace pana lajjiniyo honti, na sa~gÈhikÈyo.
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 ÒÈtikÈyo honti paÔijagganikÈ1.
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
bhikkhubhÈve parisÈvacaro, tassa santikeyeva upasampannÈ s|pasampannÈ.
AÒÒassa santike nissayo gahetabbo. Pubbe taÑ nissÈya vasantehipi aÒÒassa
santike nissayo gahetabbo. ParipuÓÓavassasÈmaÓerenÈpi aÒÒassa
santikeyeva 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, taÑ sabbampi vinayakammaÑ vijahati, puna kÈtabbaÑ.
PaÔiggahitatela madhuphÈÓitÈdÊnipi paÔiggahaÓaÑ vijahanti. Sace
paÔiggahaÓato sattame
______________________________________________________________
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divase li~gaÑ parivattati, puna paÔiggahetvÈ sattÈhaÑ vaÔÔati. YaÑ pana
bhikkhukÈle aÒÒassa bhikkhuno santakaÑ paÔiggahitaÑ, taÑ paÔiggahaÓaÑ
na vijahati. YaÑ ubhinnaÑ sÈdhÈraÓaÑ avibhajitvÈ ÔhapitaÑ, taÑ pakatatto
rakkhati. YaÑ pana vibhattaÑ etasseva santakaÑ, taÑ paÔiggahaÓaÑ
vijahati. Vuttampi cetaÑ ParivÈre–
“TelaÑ madhuÑ phÈÓitaÒcÈpi sappiÑ,
SÈmaÑ gahetvÈna nikkhipeyya.
AvÊtivatte sattÈhe,
Sati paccaye paribhuÒjantassa Èpatti.
PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti1–
IdaÒhi li~gaparivattanaÑ sandhÈya vuttaÑ. PaÔiggahaÓaÑ nÈma
li~gaparivattanena, kÈlaÑkiriyÈya, sikkhÈpaccakkhÈnena, hÊnÈyÈvattanena,
anupasampannassa dÈnena, anapekkhavissajjanena, acchinditvÈ gahaÓena ca
vijahati. TasmÈ sacepi harÊtakakhaÓÉampi paÔiggahetvÈ Ôhapitamatthi,
sabbamassa paÔiggahaÓaÑ vijahati. BhikkhuvihÈre pana yaÑkiÒcissÈ
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 sÈ paÔippassambhati. PurimikÈya
senÈsanaggÈho paÔippassambhati. Sace pacchimikÈya senÈsane gahite li~gaÑ
parivattati, bhikkhunisaÑgho cassÈ uppannaÑ lÈbhaÑ dÈtukÈmo hoti,
apaloketvÈ dÈtabbo. Sace bhikkhunÊhi sÈdhÈraÓÈya paÔicchannÈya ÈpattiyÈ
parivasantassa li~gaÑ parivattati, pakkhamÈnattameva dÈtabbaÑ. Sace
mÈnattaÑ carantassa 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.
Anantare bhikkhuniyÈ li~gaparivattanavatthumhi idha vuttanayeneva
sabbo vinicchayo veditabbo. AyaÑ pana viseso–sacepi bhikkhunikÈle
______________________________________________________________
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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.
70. Ito parÈni “mÈtuyÈ methunaÑ dhamman”ti-ÈdÊni cattÈri vatth|ni
uttÈnatthÈniyeva.
71. MudupiÔÔhikavatthumhi so kira bhikkhu naÔapubbako, tassa
sippakosallatthaÑ parikammakatÈ piÔÔhi mudukÈ ahosi, tasmÈ evaÑ kÈtuÑ
asakkhi.
LambÊvatthumhi tassa bhikkhussa a~gajÈtaÑ dÊghaÑ hoti lambati,
tasmÈ lambÊti vutto.
Ito parÈni dve vaÓavatth|ni uttÈnÈneva. Lepacittavatthumhi lepacittaÑ
nÈma cittakammar|paÑ.
DÈrudhÊtalikavatthumhi dÈrudhÊtalikÈ nÈma kaÔÔhar|paÑ. YathÈ ca
imesu dvÊsu, evaÑ aÒÒesupi dantar|papotthakar|palohar|pÈdÊsu
anupÈdinnakesu itthir|pesu nimitte methunarÈgena upakkamantassa asuci
muccatu vÈ mÈ vÈ, dukkaÔameva. KÈyasaÑsaggarÈgena upakkamantassÈpi
tatheva dukkaÔaÑ. MocanarÈgena pana upakkamantassa mutte
saÑghÈdiseso, amutte thullaccayanti.
72. Sundaravatthumhi ayaÑ Sundaro nÈma RÈjagahe kuladÈrako
saddhÈya pabbajito attabhÈvassa abhir|patÈya Sundaroti nÈmaÑ labhi. TaÑ
rathikÈya gacchantaÑ disvÈ samuppannachandarÈgÈ sÈ itthÊ imaÑ
vippakÈraÑ akÈsi. Thero pana AnÈgÈmÊ, tasmÈ so na sÈdiyi. AÒÒesaÑ pana
avisayo eso.
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Ito paresu cat|su vatth|su te bhikkh| jaÄÈ dummedhÈ mÈtugÈmassa
vacanaÑ gahetvÈ tathÈ katvÈ pacchÈ kukkuccÈyiÑsu.
73. AkkhÈyitÈdÊni tÊÓi vatth|ni uttÈnatthÈneva. DvÊsu
chinnasÊsavatth|su ayaÑ vinicchayo–vaÔÔakate mukhe vivaÔe a~gajÈtaÑ
pavesento sace heÔÔhÈ vÈ upari vÈ ubhayapassehi vÈ chupantaÑ paveseti
pÈrÈjikaÑ. Cat|hipi passehi achupantaÑ pavesetvÈ abbhantare thÈlukaÑ
chupati pÈrÈjikameva. CattÈri passÈni tÈlukaÒca achupanto ÈkÈsagatameva
katvÈ paveseti ca nÊharati ca dukkaÔaÑ. Yadi pana dantÈ suphusitÈ,
antomukhe okÈso natthi, dantÈ ca bahi oÔÔhamaÑsena paÔicchannÈ, tattha
vÈtena asamphuÔÔhaÑ allokÈsaÑ tilaphalamattampi pavesentassa
pÈrÈjikameva. UppÈÔite pana oÔÔhamaÑse dantesuyeva upakkamantassa
thullaccayaÑ. Yopi danto bahi nikkhamitvÈ tiÔÔhati, na sakkÈ oÔÔhehi
pidahituÑ. Tattha upakkamantepi bahi nikkhantajivhÈya upakkamantepi
thullaccayameva. JÊvamÈnakasarÊrepi bahi nikkhantajivhÈya
thullaccayameva. Yadi pana bahijivhÈya paliveÔhetvÈ antomukhaÑ paveseti
pÈrÈjikameva. UparigÊvÈya chinnasÊsassapi adhobhÈgena a~gajÈtaÑ
pavesetvÈ tÈlukaÑ chupantassa pÈrÈjikameva.
AÔÔhikavatthumhi susÈnaÑ gacchantassÈpi dukkaÔaÑ. AÔÔhikÈni
sa~kaÉÉhantassÈpi, nimitte methunarÈgena upakkamantassÈpi,
kÈyasaÑsaggarÈgena upakkamantassÈpi, muccatu vÈ mÈ vÈ dukkaÔameva.
MocanarÈgena pana upakkamantassa muccante saÑghÈdiseso, amuccante
thullaccayameva.
NÈgÊvatthumhi nÈgamÈÓavikÈ vÈ hotu kinnarÊ-ÈdÊnaÑ vÈ aÒÒatarÈ,
sabbattha pÈrÈjikaÑ.
YakkhÊvatthumhi sabbÈpi devatÈ yakkhÊyeva.
PetÊvatthumhi nijjhÈmataÓhikÈdipetiyo allÊyitumpi na sakkÈ.
VimÈnapetiyo pana atthi, yÈsaÑ kÈÄapakkhe akusalaÑ vipaccati,
juÓhapakkhe devatÈ viya sampattiÑ anubhonti. Evar|pÈya petiyÈ vÈ
yakkhiyÈ vÈ sace dassanagahaÓa-ÈmasanaphusanaghaÔÔanÈni paÒÒÈyanti,
pÈrÈjikaÑ. AthÈpi dassanaÑ natthi, itarÈni paÒÒÈyanti, pÈrÈjikameva.
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atha dassanagahaÓÈni na paÒÒÈyanti, ÈmasanaphusanaghaÔÔanehi
paÒÒÈyamÈnehi taÑ puggalaÑ visaÒÒaÑ katvÈ attano manorathaÑ p|retvÈ
gacchati, ayaÑ avisayo nÈma. TasmÈ ettha avisayattÈ anÈpatti.
PaÓÉakavatthu pÈkaÔameva.
Upahatindriyavatthumhi upahatindriyoti upahatakÈyappasÈdo
khÈÓukaÓÔakamiva sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ na vedayati. AvedayantassÈpi
sevanacittavasena Èpatti.
ChupitamattavatthusmiÑ yo “methunaÑ dhammaÑ paÔisevissÈmÊ”ti
mÈtugÈmaÑ gaÓhitvÈ methune virajjitvÈ vippaÔisÈrÊ hoti, dukkaÔamevassa
hoti. Methunadhammassa hi pubbapayogÈ hatthaggÈhÈdayo, yÈvasÊsaÑ na
pÈpuÓÈti, tÈva dukkaÔe tiÔÔhanti. SÊse patte pÈrÈjikaÑ hoti.
PaÔhamapÈrÈjikassa hi dukkaÔameva sÈmantaÑ. ItaresaÑ tiÓÓaÑ
thullaccayaÑ. AyaÑ pana bhikkhu methunadhamme virajjitvÈ
kÈyasaÑsaggaÑ sÈdiyÊti veditabbo. TenÈha BhagavÈ “Èpatti
saÑghÈdisesassÈ”ti.
74. BhaddiyavatthusmiÑ BhaddiyaÑ nÈma taÑ nagaraÑ. JÈtiyÈvanaÑ
nÈma jÈtipupphagumbÈnaÑ ussannatÈya evaÑ laddhanÈmaÑ, taÑ tassa
nagarassa upacÈre vanaÑ hoti. So tattha nipanno tena vÈtupatthambhena
mahÈniddaÑ okkami, ekarasaÑ bhava~gameva vattati. KilinnaÑ passitvÈti
asucikiliÔÔhaÑ passitvÈ.
75. Ito parÈni sÈdiyanapaÔisaÑyuttÈni cattÈri vatth|ni, ajÈnanavatthu
cÈti paÒca uttÈnatthÈneva.
76. DvÊsu asÈdiyanavatth|su sahasÈ vuÔÔhÈsÊti ÈsÊvisena daÔÔho viya,
agginÈ daÉÉo viya ca turitaÑ vuÔÔhÈsi. AkkamitvÈ pavattesÊti appamatto
bhikkhu Èraddhavipassako upaÔÔhitassati khippaÑ vuÔÔhahantova akkamitvÈ
bh|miyaÑ vaÔÔento parivaÔÔento viheÔhento pÈtesi. PuthujjanakalyÈÓakena hi
evar|pesu ÔhÈnesu cittaÑ rakkhitabbaÑ. AyaÒca tesaÑ aÒÒataro
sa~gÈmasÊsayodho bhikkhu.
77. DvÈraÑ vivaritvÈ nipannavatthumhi divÈ paÔisallÊyantenÈti divÈ
nipajjantena. DvÈraÑ saÑvaritvÈ paÔisallÊyitunti dvÈraÑ pidahitvÈ
nipajjituÑ.
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Ettha ca kiÒcÈpi PÈÄiyaÑ “ayaÑ nÈma ÈpattÊ”ti na vuttÈ. VivaritvÈ
nipannadosena pana uppanne vatthusmiÑ “anujÈnÈmi bhikkhave divÈ
paÔisallÊyantena dvÈraÑ saÑvaritvÈ paÔisallÊyitun”ti vuttattÈ asaÑvaritvÈ
paÔisallÊyantassa dukkaÔaÑ vuttaÑ. Bhagavato hi adhippÈyaÑ ÒatvÈ
UpÈlittherÈdÊhi AÔÔhakathÈ ÔhapitÈ. “AtthÈpatti divÈ Èpajjati no rattin”ti1
iminÈpi cetaÑ siddhaÑ.
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 viya2
rukkhas|cikaÓÔakadvÈraÑ, gÈmathakanakaÑ cakkalakayuttadvÈraÑ,
phalakesu vÈ kiÔikÈsu vÈ dve tÊÓi cakkalakÈni yojetvÈ kataÑ
saÑsaraÓakiÔikadvÈraÑ, ÈpaÓesu viya kataÑ ugghÈÔanakiÔikadvÈraÑ, dvÊsu
tÊsu ÔhÈnesu veÓusalÈkÈ 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 nipannassa Èpatti natthi. SaÑvaritvÈ pana nipajjitabbaÑ,
etaÑ vattaÑ.
ParivattakadvÈraÑ pana kittakena saÑvutaÑ hoti? S|cighaÔikÈdÊsu
dinnÈsu saÑvutameva hoti. Apica kho s|cimattepi dinne vaÔÔati,
ghaÔikamattepi dinne vaÔÔati, dvÈrabÈhaÑ phusitvÈ pihitamattepi vaÔÔati,
ÊsakaÑ aphusitepi vaÔÔati, sabbantimena vidhinÈ yÈvatÈ sÊsaÑ nappavisati
tÈvatÈ aphusitepi vaÔÔatÊti. 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 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. Atha dvÈrassa udukkhalaÑ vÈ
uttarapÈsako vÈ bhinno vÈ hoti aÔÔhapito vÈ, saÑvarituÑ na sakkoti,
navakammatthaÑ vÈ pana iÔÔhakapuÒjo vÈ mattikÈdÊnaÑ vÈ rÈsi antodvÈre
kato hoti, aÔÔaÑ vÈ bandhanti,
______________________________________________________________
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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 yaÑkiÒci 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 etassa bhÈro”ti ÈbhogaÑ katvÈ vÈ pavisitvÈ nipajjitabbaÑ.
YÈva saÑghanavakena evameva kattabbaÑ. Pure pavisantÈnaÑ
“dvÈrajagganaÑ nÈma pacchimÈnaÑ bhÈro”ti evaÑ ÈbhogaÑ kÈtumpi
vaÔÔati. AnÈpucchÈ vÈ ÈbhogaÑ vÈ akatvÈ antogabbhe vÈ asaÑvutadvÈre
bahi vÈ nipajjantÈnaÑ Èpatti. Gabbhe vÈ bahi vÈ nipajjanakÈlepi
“dvÈrajaggaÑnaÑ nÈma mahÈdvÈre dvÈrapÈlassa bhÈro”ti ÈbhogaÑ katvÈ
nipajjituÑ vaÔÔatiyeva. LohapÈsÈdÈdÊsu ÈkÈsatale nipajjantenÈpi dvÈraÑ
saÑvaritabbameva.
AyaÑ hettha 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 uÔÔhahati, anÈpatti. Sace pabujjhitvÈ puna
supati, Èpatti. Yo pana “aruÓe uggate vuÔÔhahissÈmÊ”ti paricchinditvÈva
dvÈraÑ asaÑvaritvÈ rattiÑ nipajjati, yathÈparicchedameva ca na vuÔÔhÈti,
tassa Èpattiyeva. MahÈpaccariyaÑ pana “evaÑ nipajjanto
anÈdariyadukkaÔÈpi na muccatÊ”ti vuttaÑ.
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.
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Yopi ca “niddaÑ vinodessÈmÊ”ti ca~kamanto patitvÈ sahasÈva vuÔÔhÈti,
tassÈpi anÈpatti. Yo pana patitvÈ tattheva sayati na vuÔÔhÈti, tassa Èpatti.
Ko muccati, ko na muccatÊti? MahÈpaccariyaÑ tÈva “ekabha~gena
nipannakoyeva muccati. PÈde pana bh|mito mocetvÈ nipanno
yakkhagahitakopi visaÒÒÊbh|topi na muccatÊ”ti vuttaÑ.
KurundaÔÔhakathÈyaÑ pana “bandhitvÈ nipajjÈpitova muccatÊ”ti vuttaÑ.
MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana “yo ca~kamanto muccitvÈ patito tattheva supati,
tassÈpi avisayattÈ 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.
78. BhÈrukacchakavatthumhi anÈpatti supinantenÈti yasmÈ supinante
avisayattÈ evaÑ hoti, tasmÈ UpÈlitthero BhagavatÈ avinicchitapubbampi
imaÑ vatthuÑ nayaggÈhena vinicchini. BhagavÈpi ca sutvÈ “sukathitaÑ
bhikkhave UpÈlinÈ, apade padaÑ karonto viya, ÈkÈse padaÑ dassento viya
UpÈli imaÑ paÒhaÑ kathesÊ”ti vatvÈ theraÑ etadagge Ôhapesi “etadaggaÑ
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ vinayadharÈnaÑ yadidaÑ
UpÈlÊ”ti1. Ito parÈni SupabbÈdÊni vatth|ni uttÈnatthÈneva.
80. BhikkhunÊsampayojanÈdÊsu te LicchavikumÈrakÈ khiÉÉÈpasutÈ
attano anÈcÈrena2 evaÑ akaÑsu, tato paÔÔhÈya ca licchavÊnaÑ vinÈso eva
udapÈdi.
82. VuÉÉhapabbajitavatthumhi dassanaÑ agamÈsÊti anukampÈya “taÑ
dakkhissÈmÊ”ti gehaÑ agamÈsi. Athassa sÈ attano ca dÈrakÈnaÒca
nÈnappakÈrehi anÈthabhÈvaÑ saÑvaÓÓesi, anapekkhaÒca naÑ ÒatvÈ kupitÈ
“ehi vibbhamÈhÊ”ti balakkÈrena aggahesi. So attÈnaÑ mocetuÑ
paÔikkamanto jarÈdubbalatÈya uttÈno paripati. Tato sÈ attano manaÑ akÈsi.
So pana bhikkhu AnÈgÈmÊ samucchinnakÈmarÈgo, tasmÈ na sÈdiyÊti.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 25 piÔÔhe.
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83. Migapotakavatthu uttÈnatthamevÈti.
SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya
PaÔhamapÈrÈjikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
TatridaÑ samantapÈsÈdikÈya samantapÈsÈdikattasmiÑ–
Œcariyaparamparato, nidÈnavatthuppabhedadÊpanato.
Parasamayavivajjanato, sakasamayavisuddhito ceva.
ByaÒjanaparisodhanato, padatthato PÈÄiyojanakkamato.
SikkhÈpadanicchayato, vibha~ganayabhedadassanato.
SampassataÑ na dissati, kiÒci apÈsÈdikaÑ yato ettha.
ViÒÒ|namayaÑ tasmÈ, “SamantapÈsÈdikÈ”tveva.
SaÑvaÓÓanÈ pavattÈ, vinayassa vineyyadamanakusalena.
Vuttassa LokanÈthena, lokamanukampamÈnenÈti.
PaÔhamapÈrÈjikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. DutiyapÈrÈjika
DutiyaÑ adutiyena, yaÑ Jinena pakÈsitaÑ.
PÈrÈjikaÑ tassa dÈni, patto saÑvaÓÓanÈkkamo.
YasmÈ tasmÈ suviÒÒeyyaÑ, yaÑ pubbe ca pakÈsitaÑ.
TaÑ sabbaÑ vajjayitvÈna, hoti saÑvaÓÓanÈ ayaÑ.
DhaniyavatthuvaÓÓanÈ
84. Tena samayena Buddho BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe
pabbateti tattha RÈjagaheti evaÑnÈmake nagare, taÒhi
MandhÈtumahÈgovindÈdÊhi pariggahitattÈ RÈjagahanti vuccati, aÒÒepettha
pakÈre vaÓÓayanti, kiÑ tehi, nÈmametaÑ1 tassa nagarassa. TaÑ panetaÑ
BuddhakÈle ca dcakkavattikÈle ca nagaraÑ hoti, sesakÈle suÒÒaÑ hoti
______________________________________________________________
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yakkhapariggahitaÑ, tesaÑ vasantavanaÑ hutvÈ tiÔÔhati. EvaÑ
gocaragÈmaÑ dassetvÈ nivÈsanaÔÔhÈnamÈha Gijjhak|Ôe pabbateti. So ca
gijjhÈ tassa k|Ôesu vasiÑsu, gijjhasadisÈni vÈ tassa k|ÔÈni, tasmÈ
Gijjhak|Ôotiti vuccatÊti veditabbo.
SambahulÈti vinayapariyÈyena tayo janÈ sambahulÈti vuccanti, tato
paraÑ saÑgho. SuttantapariyÈyena tayo tayo eva, tato paÔÔhÈya sambahulÈ.
Idha pana te suttantapariyÈyena sambahulÈti veditabbÈ. SandiÔÔhÈti
nÈtivissÈsikÈ na daÄhamittÈ, tattha tattha sa~gamma diÔÔhattÈ hi te sandiÔÔhÈti
vuccanti. SambhattÈti ativissÈsikÈ daÄhamittÈ, te hi suÔÔhu bhattÈ bhajamÈnÈ
ekasambhogaparibhogÈti katvÈ sambhattÈti vuccanti. Isigilipasseti Isigili
nÈma pabbato, tassa passe. Pubbe kira paÒcasatamattÈ PaccekabuddhÈ
KÈsikosalÈdÊsu janapadesu piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ tasmiÑ pabbate
sannipatitvÈ samÈpattiyÈ vÊtinÈmenti. ManussÈ te pavisanteva passanti na
nikkhamante. Tato ÈhaÑsu “ayaÑ pabbato ime isayo gilatÊ”ti. TadupÈdÈya
tassa “isigili” tveva samaÒÒÈ udapÈdi, tassa passe pabbatapÈde.
TiÓakuÔiyo karitvÈti tiÓacchadanÈ sadvÈrabandhÈ kuÔiyo katvÈ. VassaÑ
upagacchantena, hi nÈlakapaÔipadaÑ paÔipannenÈpi paÒcannaÑ chadanÈnaÑ
aÒÒatarena channeyeva sadvÈrabandhe senÈsane upagantabbaÑ.
VuttaÒhetaÑ “na bhikkhave asenÈsanikena vassaÑ upagantabbaÑ, yo
upagaccheyya Èpatti dukkaÔassÈ”ti1. TasmÈ vassakÈle sace senÈsanaÑ
labhati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhati, hatthakammaÑ pariyesitvÈpi
kÈtabbaÑ. HatthakammaÑ alabhantena sÈmampi kÈtabbaÑ, na tveva
asenÈsanikena vassaÑ upagantabbaÑ. AyamanudhammatÈ. TasmÈ te
bhikkh| tiÓakuÔiyo karitvÈ rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈdÊni paricchinditvÈ
katikavattÈni ca khandhakavattÈni ca adhiÔÔhÈya tÊsu sikkhÈsu sikkhamÈnÈ
vassaÑ upagacchiÑsu.
ŒyasmÈpi Dhaniyoti na kevalaÑ te therÈva, imassa sikkhÈpadassa
Èdikammiko ÈyasmÈ Dhaniyopi. KumbhakÈraputtoti KumbhakÈrassa putto.
Tassa hi nÈmaÑ Dhaniyo, pitÈ KumbhakÈro. Tena vuttaÑ
______________________________________________________________
1. Vi 3. 212 piÔÔhe.
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“Dhaniyo KumbhakÈraputto”ti. VassaÑ upagacchÊti tehi therehi saddhiÑ
ekaÔÔhÈneyeva tiÓakuÔikaÑ karitvÈ vassaÑ upagacchi. VassaÑvutthÈti
purimikÈya upagatÈ mahÈpavÈraÓÈya pavÈritÈ pÈÔipadadivasato paÔÔhÈya
“vutthavassÈ”ti vuccanti, evaÑ vassaÑvutthÈ hutvÈ.
TiÓakuÔiyo bhinditvÈti na daÓÉamuggarÈdÊhi cuÓÓavicuÓÓaÑ katvÈ,
vattasÊsena pana tiÓaÒca dÈruvalli-ÈdÊni ca oropetvÈti attho. Yena hi
vihÈrapaccante kuÔi katÈ hoti, tena sace ÈvÈsikÈ bhikkh| honti, te
ÈpucchitabbÈ. “Sace imaÑ kuÔiÑ paÔijaggitvÈ koci vasituÑ ussahati, tassa
dethÈ”ti vatvÈ pakkamitabbaÑ. Yena araÒÒe vÈ katÈ hoti, paÔijagganakaÑ vÈ
na labhati, tena “aÒÒesampi paribhogaÑ bhavissatÊ”ti paÔisÈmetvÈ
gantabbaÑ. Te pana bhikkh| araÒÒe kuÔiyo katvÈ paÔijagganakaÑ alabhantÈ
tiÓaÒca kaÔÔhaÒca paÔisÈmetvÈ, sa~gopetvÈti attho. YathÈ ca ÔhapitaÑ taÑ
upacikÈhi na khajjati, anovassakaÒca hoti, tathÈ ÔhapetvÈ “idaÑ ÔhÈnaÑ
ÈgantvÈ vasitukÈmÈnaÑ sabrahmacÈrÊnaÑ upakÈrÈya bhavissatÊ”ti
gamiyavattaÑ p|retvÈ.
JanapadacÈrikaÑ pakkamiÑs|ti attano attano cittÈnuk|laÑ janapadaÑ
agamaÑsu. ŒyasmÈ pana Dhaniyo kumbhakÈraputto tattheva vassaÑ vasÊtiÈdi uttÈnatthameva. YÈvatatiyakanti yÈvatatiyavÈraÑ. Anavayoti anu-avayo,
sandhivasena ukÈralopo, anu anu avayo, yaÑ yaÑ kumbhakÈrehi kattabbaÑ
nÈma atthi, sabbattha an|no paripuÓÓasippoti attho. Saketi attano santake.
Œcariyaketi Ècariyakamme. KumbhakÈrakammeti kumbhakÈrÈnaÑ kamme,
kumbhakÈrehi kattabbakammeti attho. Etena sakaÑ ÈcariyakaÑ sar|pato
dassitaÑ hoti. PariyodÈtasippoti parisuddhasippo, anavayattepi sati aÒÒehi
asadisasippoti vuttaÑ hoti.
SabbamattikÈmayanti piÔÔhasa~ghÈÔaka kavÈÔa s|ci ghaÔika
vÈtapÈnakavÈÔamattaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ
bhittichadaniÔÔhakathambhÈdibhedaÑ sabbaÑ gehasambhÈraÑ
mattikÈmayameva katvÈti attho. TiÓaÒca kaÔÔhaÒca gomayaÒca
sa~kaÉÉhitvÈ taÑ kuÔikaÑ pacÊti taÑ sabbamattikÈmayaÑ katvÈ pÈÓikÈya
ghaÑsitvÈ sukkhÈpetvÈ telatambamattikÈya parimajjitvÈ anto ca bahi ca
tiÓÈdÊhi p|retvÈ yathÈ pakkÈ supakkÈ hoti, evaÑ paci. EvaÑ pakkÈ ca pana
sÈ
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ahosi kuÔikÈ. Abhir|pÈti sur|pÈ. PÈsÈdikÈti pasÈdajanikÈ. LohitikÈti
lohitavaÓÓÈ. Ki~kaÓikasaddoti1 ki~kaÓikajÈlassa saddo. YathÈ kira
nÈnÈratanehi katassa ki~kaÓikajÈlassa saddo hoti, evaÑ tassÈ kuÔikÈya
vÈtapÈnantarikÈdÊhi paviÔÔhena vÈtena samÈhatÈya saddo ahosi. EtenassÈ
anto ca bahi ca supakkabhÈvo dassito hoti. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana
“ki~kaÓikÈti kaÑsabhÈjanaÑ. TasmÈ yathÈ abhihatassa kaÑsabhÈjanassa
saddo, evamassÈ vÈtappahatÈya saddo ahosÊ”ti vuttaÑ.
85. KiÑ etaÑ bhikkhaveti ettha jÈnantova BhagavÈ
kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ pucchi. Bhagavato etamatthaÑ Èrocesunti
sabbamattikÈmayÈya kuÔikÈya karaÓabhÈvaÑ Èdito paÔÔhÈya Bhagavato
ÈrocesuÑ. “KathaÑ hi nÈma so bhikkhave -pa- kuÔikaÑ karissatÊ”ti idaÑ
atÊtatthe anÈgatavacanaÑ, akÈsÊti vuttaÑ hoti. Tassa lakkhaÓaÑ
saddasatthato pariyesitabbaÑ. Na hi nÈma bhikkhave tassa moghapurisassa
pÈÓesu anuddayÈ anukampÈ avihesÈ bhavissatÊti ettha anuddayÈti
anurakkhaÓÈ. Etena mettÈpubbabhÈgaÑ dasseti. AnukampÈti paradukkhena
cittakampanÈ. AvihesÈti avihiÑsanÈ. Etehi karuÓÈpubbabhÈgaÑ dasseti.
IdaÑ vuttaÑ hoti–bhikkhave tassa moghapurisassa
pathavÊkhaÓanacikkhallamaddana-aggidÈnesu bah| khuddÈnukhuddake pÈÓe
byÈbÈdhentassa vinÈsentassa tesu pÈÓesu mettÈkaruÓÈnaÑ
pubbabhÈgamattÈpi anuddayÈ anukampÈ avihesÈ na hi nÈma bhavissati,
appamattakÈpi nÈma na bhavissatÊti. MÈ pacchimÈ janatÈ pÈÓesu
pÈtabyataÑ ÈpajjÊti pacchimo janasam|ho pÈÓesu pÈtabyabhÈvaÑ mÈ Èpajji.
“BuddhakÈlepi bhikkh|hi evaÑ kataÑ, Êdisesu ÔhÈnesu pÈÓÈtipÈtaÑ
karontÈnaÑ natthi doso”ti maÒÒitvÈ imassa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjamÈnÈ
pacchimÈ janatÈ mÈ pÈÓesu pÈtabye ghaÑsitabbe evaÑ maÒÒÊti vuttaÑ hoti.
EvaÑ DhaniyaÑ garahitvÈ na ca bhikkhave sabbamattikÈmayÈ kuÔikÈ
kÈtabbÈti ÈyatiÑ tÈdisÈya kuÔikÈya karaÓaÑ paÔikkhipi. PaÔikkhipitvÈ ca “yo
kareyya Èpatti dukkaÔassÈ”ti sabbamattikÈmayakuÔikÈkaraÓe ÈpattiÑ Ôhapesi.
TasmÈ yopi pathavÊkhaÓanÈdinÈ pÈÓesu pÈtabyataÑ
______________________________________________________________
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anÈpajjanto tÈdisaÑ kuÔikaÑ karoti, sopi dukkaÔaÑ Èpajjati.
PathavÊkhaÓanÈdÊhi pana pÈÓesu pÈtabyataÑ Èpajjanto yaÑ yaÑ vatthuÑ
vÊtikkamati, tattha tattha vuttameva ÈpattiÑ Èpajjati. Dhaniyattherassa
ÈdikammikattÈ anÈpatti. SesÈnaÑ sikkhÈpadaÑ atikkamitvÈ karontÈnampi
kataÑ labhitvÈ tattha vasantÈnampi dukkaÔameva. DabbasambhÈramissakÈ
pana yathÈ vÈ tathÈ vÈ missÈ hotu, vaÔÔati. SuddhamattikÈmayÈva na vaÔÔati.
SÈpi iÔÔhakÈhi giÒjakÈvasathasa~khepena katÈ vaÔÔati. EvaÑ bhanteti kho
-pa- taÑ kuÔiÑ bhindiÑs|ti Bhagavato vacanaÑ sampaÔicchitvÈ kaÔÔhehi ca
pÈsÈÓehi ca taÑ kuÔikaÑ vikirantÈ bhindiÑsu.
Atha kho ÈyasmÈ Dhaniyoti-Èdimhi ayaÑ sa~khepattho–Dhaniyo
ekapasse divÈvihÈraÑ nisinno tena saddena ÈgantvÈ te bhikkh| “kissa me
tumhe Èvuso kuÔiÑ bhindathÈ”ti pucchitvÈ “BhagavÈ bhedÈpetÊ”ti sutvÈ
subbacatÈya sampaÔicchi.
KasmÈ pana BhagavÈ iminÈ atimahantena ussÈhena attano vasanatthaÑ
kataÑ kuÔikaÑ bhedÈpesi, nanu etassettha vayakammampi atthÊti? KiÒcÈpi
atthi, atha kho naÑ BhagavÈ akappiyÈti bhindÈpesi, titthiyadhajoti
bhindÈpesi. Ayamettha vinicchayo. AÔÔhakathÈyaÑ pana aÒÒÈnipi kÈraÓÈni
vuttÈni sattÈnuddayÈya, pattacÊvaraguttatthÈya,
senÈsanabÈhullapaÔisedhanÈyÈti-ÈdÊni. TasmÈ idÈnipi yo bhikkhu bahussuto
vinayaÒÒ| aÒÒaÑ bhikkhuÑ akappiyaÑ parikkhÈraÑ gahetvÈ vicarantaÑ
disvÈ taÑ chindÈpeyya vÈ bhindÈpeyya vÈ, anupavajjo, so neva codetabbo
na sÈretabbo, na taÑ labbhÈ vattuÑ “mama parikkhÈro tayÈ nÈsito, taÑ me
dehÊ”ti.
PÈÄimuttakavinicchaya
TatrÈyaÑ PÈÄimuttako kappiyÈkappiyaparikkhÈravinicchayo–keci
tÈlapaÓÓacchattaÑ anto vÈ bahi vÈ paÒcavaÓÓena suttena sibbantÈ
vaÓÓamaÔÔhaÑ karonti, taÑ na vaÔÔati. EkavaÓÓena pana nÊlena vÈ pÊtakena
vÈ yena kenaci suttena anto vÈ bahi vÈ sibbituÑ chattadaÓÉaggÈhakaÑ
salÈkapaÒjaraÑ vÈ vinandhituÑ vaÔÔati, taÒca kho thirakaraÓatthaÑ, na
vaÓÓamaÔÔhatthÈya. ChattapaÓÓakesu makaradantakaÑ vÈ aÉÉhacandakaÑ
vÈ chindituÑ na vaÔÔati. ChattadaÓÉe gehathambhesu viya ghaÔako vÈ
vÈÄar|pakaÑ vÈ na vaÔÔati. Sacepi sabbattha
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Èraggena lekhÈ dinnÈ hoti, sÈpi na vaÔÔati, ghaÔakampi vÈÄar|pampi
bhinditvÈ 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.
CÊvaramaÓÉanatthÈya nÈnÈsuttakehi satapadÊsadisaÑ sibbantÈ
ÈgantukapaÔÔaÑ Ôhapenti, aÒÒampi yaÑkiÒci s|cikammavikÈraÑ karonti,
paÔÔamukhe vÈ pariyante vÈ veÓiÑ vÈ sa~khalikaÑ vÈ evamÈdi sabbaÑ na
vaÔÔati. Pakatis|cikammameva vaÔÔati. GaÓÔhikapaÔÔakaÒca pÈsakapaÔÔaÒca
aÔÔhakoÓampi soÄasakoÓampi karonti, tattha agghiyagayamuggarÈdÊni1
dassenti, kakkaÔakkhÊni ukkiranti, sabbaÑ na vaÔÔati. CatukoÓameva vaÔÔati.
KoÓasuttapiÄakÈ ca cÊvare ratte duviÒÒeyyar|pÈ vaÔÔanti. KaÒjikapiÔÔhakhaliÈdÊsu cÊvaraÑ pakkhipituÑ na vaÔÔati. CÊvarakammakÈle pana
hatthamalas|cimalÈdÊnaÑ dhovanatthaÑ, kiliÔÔhakÈle ca dhovanatthaÑ
vaÔÔati. GandhaÑ vÈ lÈkhaÑ vÈ telaÑ vÈ rajane pakkhipituÑ na vaÔÔati.
CÊvaraÑ rajitvÈ sa~khena vÈ maÓinÈ vÈ yena kenaci na ghaÔÔetabbaÑ.
Bh|miyaÑ jÈÓukÈni nihantvÈ hatthehi gahtetvÈ doÓiyampi na
ghaÑsitabbaÑ. DoÓiyaÑ vÈ phalake vÈ ÔhapetvÈ ante gÈhÈpetvÈ hatthehi
paharituÑ pana vaÔÔati. Tampi muÔÔhinÈ na kÈtabbaÑ. PorÈÓakattherÈ pana
doÓiyampi na ÔhapesuÑ. Eko gahetvÈ tiÔÔhati, aparo hatthe katvÈ 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 piÄakÈ vÈ na vaÔÔati, nÈsetvÈ paribhuÒjitabbaÑ.
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.
______________________________________________________________
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KÈyabandhanassa sobhanatthaÑ tahiÑ tahiÑ diguÓaÑ suttaÑ koÔÔenti,
kakkaÔacchÊni uÔÔhapenti, na vaÔÔati. Ubhosu pana antesu dasÈmukhassa
thirabhÈvÈya diguÓaÑ koÔÔetuÑ vaÔÔati. DasÈmukhe pana ghaÔakaÑ vÈ
makaramukhaÑ vÈ deÉÉubhasÊsaÑ vÈ yaÑkiÒci vikÈrar|paÑ kÈtuÑ na
vaÔÔati. Tattha tattha acchÊni dassetvÈ, mÈlÈkammalatÈkammÈdÊni vÈ katvÈ
koÔÔitakÈyabandhanampi na vaÔÔati, ujukameva pana macchakaÓÔakaÑ vÈ
khajjuripattakaÑ vÈ maÔÔhapaÔÔikaÑ vÈ katvÈ koÔÔituÑ vaÔÔati.
KÈyabandhanassa dasÈ ekÈ vaÔÔati, dve tÊÓi cattÈripi vaÔÔanti. Tato paraÑ na
vaÔÔanti. RajjukakÈyabandhanaÑ ekameva 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 yaÑkiÒci vikÈrar|paÑ na
vaÔÔati, paricchedalekhÈmattaÑ vaÔÔati. Vidhakassa ubhosu antesu
thirakaraÓatthÈya ghaÔakaÑ karonti, ayampi vaÔÔati.
AÒjaniyaÑ itthipurisacatuppadasakuÓar|paÑ vÈ mÈlÈkamma
latÈkamma makaradantaka gomuttaka aÉÉhacandakÈdibhedaÑ vÈ
vikÈrar|paÑ na vaÔÔati, ghaÑsitvÈ vÈ chinditvÈ vÈ yathÈ vÈ na paÒÒÈyati,
tathÈ suttena veÔhetvÈ vaÄaÒjetabbÈ. Ujukameva pana caturaÑsÈ vÈ aÔÔhaÑsÈ
vÈ soÄasaÑsÈ vÈ aÒjanÊ vaÔÔati, heÔÔhatopissÈ dve vÈ tisso vÈ vaÔÔalekhÈyo
vaÔÔanti, gÊvÈyampissÈ pidhÈnakabandhanatthaÑ ekÈ vaÔÔalekhÈ vaÔÔati.
AÒjanisalÈkÈyapi vaÓÓamaÔÔhakammaÑ na vaÔÔati. AÒjanitthavikÈyampi
yaÑkiÒci nÈnÈvaÓÓena suttena vaÓÓamaÔÔhakammaÑ na vaÔÔati. Eseva nayo
kuÒcikÈkosakepi. KuÒcikÈya vaÓÓamaÔÔhakammaÑ na vaÔÔati. TathÈ
sipÈÔikÈyaÑ. EkavaÓÓasuttena panettha yena kenaci sibbituÑ1 vaÔÔati.
ŒrakaÓÔakepi vaÔÔamaÓikaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ vaÓÓamaÔÔhaÑ na vaÔÔati,
gÊvÈyaÑ pana paricchedalekhÈ vaÔÔati. Pipphalikepi maÓikaÑ vÈ piÄakaÑ vÈ
yaÑkiÒci uÔÔhapetuÑ na vaÔÔati, daÓÉake pana paricchedalekhÈ vaÔÔati.
NakhacchedanaÑ valitakaÑyeva karonti, tasmÈ taÑ vaÔÔati. UttarÈraÓiyaÑ
vÈ adharÈraÓiyaÑ vÈ araÓidhanuke vÈ uparipellanadaÓÉake vÈ
mÈlÈkammÈdikaÑ yaÑkiÒci vaÓÓamaÔÔhaÑ na
______________________________________________________________
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vaÔÔati, pellanadaÓÉakassa pana vemajjhe maÓÉalaÑ hoti, tattha
paricchedalekhÈmattaÑ vaÔÔati. S|cisaÓÉÈsaÑ karonti, yena s|ciÑ
ÉaÑsÈpetvÈ ghaÑsanti, tattha makaramukhÈdikaÑ yaÑkiÒci vaÓÓamaÔÔhaÑ
na vaÔÔati. S|ciÉaÑsanatthaÑ pana mukhamattaÑ hoti, taÑ vaÔÔati.
DantakaÔÔhacchedanavÈsiyampi yaÑkiÒci vaÓÓamaÔÔhaÑ na vaÔÔati,
ujukameva kappiyalohena ubhosu vÈ passesu caturaÑsaÑ vÈ aÔÔhaÑsaÑ vÈ
bandhituÑ vaÔÔati. KattaradaÓÉepi yaÑkiÒci vaÓÓamaÔÔhaÑ na vaÔÔati, heÔÔhÈ
ekÈ vÈ dve vÈ vaÔÔalekhÈ upari ahicchattakamakuÄamattaÒca vaÔÔati.
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
mÈlÈkammÈdivaÓÓamaÔÔhakammaÑ vaÔÔati. SenÈsane pana
dvÈrakavÈÔavÈtapÈnakavÈÔÈdÊsu sabbaratanamayampi vaÓÓamaÔÔhakammaÑ
vaÔÔati.
SenÈsane kiÒci paÔisedhetabbaÑ natthi aÒÒatra 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 yÈva tatiyaÑ 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,
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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 hotÊti.
PÈÄimuttakavinicchayo niÔÔhito.
86. EvaÑ bhinnÈya pana kuÔikÈya Dhaniyassa parivitakkaÒca puna
kuÔikaraÓatthÈya ussÈhaÒca dassetuÑ “atha kho Èyasmato”ti-Èdi vuttaÑ.
Tattha dÈrugahe gaÓakoti raÒÒo dÈrubhaÓÉÈgÈre dÈrugopako.
DevagahadÈr|nÊti devena gahitadÈr|ni, rÈjapaÔiggahitabh|tÈni1 dÈr|nÊti
attho. NagarapaÔisa~khÈrikÈnÊti nagarassa paÔisa~khÈr|pakaraÓÈni.
ŒpadatthÈya nikkhittÈnÊti aggidÈhena vÈ purÈÓabhÈvena vÈ
paÔirÈj|parundhanÈdinÈ vÈ gopuraÔÔÈlaka rÈjantepura hatthisÈlÈdÊnaÑ vipatti
ÈpadÈti vuccati, tadatthaÑ nikkhittÈnÊti vuttaÑ hoti. KhaÓÉÈkhaÓÉikaÑ
chedÈpetvÈti attano kuÔiyÈ pamÈÓaÑ sallakkhetvÈ kiÒci agge, kiÒci majjhe,
kiÒci m|le khaÓÉÈkhaÓÉaÑ karonto chedÈpesi.
87. VassakÈroti tassa brÈhmaÓassa nÈmaÑ. MagadhamahÈmattoti
MagadharaÔÔhe mahÈmatto, mahatiyÈ issariyamattÈya samannÈgato.
MagadharaÒÒo vÈ mahÈmatto, mahÈ-amaccoti vuttaÑ hoti.
AnusaÒÒÈyamÈnoti tattha tattha gantvÈ paccavekkhamÈno. BhaÓeti
issarÈnaÑ nÊcaÔÔhÈnikapurisÈlapanaÑ. BandhaÑ ÈÓÈpesÊti brÈhmaÓo
pakatiyÈpi tasmiÑ issÈpakatova, so raÒÒo “ÈÓÈpehÊ”ti vacanaÑ sutvÈ yasmÈ
“pakkosÈpehÊ”ti raÒÒÈ na vuttaÑ, tasmÈ “naÑ hatthesu ca pÈdesu ca
bandhaÑ katvÈ ÈÓÈpessÈmÊ”ti bandhaÑ2 ÈÓÈpesi. Addasa kho ÈyasmÈ
Dhaniyoti kathaÑ addasa? So kira attanÈ lesena dÈr|naÑ haÔabhÈvaÑ ÒatvÈ
“nissaÑsayaÑ esa dÈr|naÑ kÈraÓÈ rÈjakulato vadhaÑ vÈ bandhaÑ vÈ
pÈpuÓissati, tadÈ naÑ ahameva mocessÈmÊ”ti niccakÈlaÑ tassa pavattiÑ
suÓantoyeva vicarati, tasmÈ ta~khaÓaÒÒeva gantvÈ addasa. Tena vuttaÑ
“addasa kho ÈyasmÈ Dhaniyo”ti. DÈr|naÑ kiccÈti dÈr|naÑ
______________________________________________________________
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kÈraÓÈ. PurÈhaÑ haÒÒÈmÊti ahaÑ purÈ haÒÒÈmi, yÈva ahaÑ na haÒÒÈmi,
tÈva tvaÑ eyyÈsÊti attho.
88. I~gha bhante sarÈpehÊti ettha i~ghÈti codanatthe nipÈto.
PaÔhamÈbhisittoti abhisitto hutvÈ paÔhamaÑ. Evar|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈti
“dinnaÒÒeva samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ tiÓakaÔÔhodakaÑ paribhuÒjant|”ti imaÑ
evar|piÑ vÈcaÑ abhisitto hutvÈ paÔhamameva yaÑ tvaÑ abhÈsi, taÑ
sayameva bhÈsitvÈ idÈni sarasi, na sarasÊti vuttaÑ hoti1. RÈjÈno kira
abhisittamattÈyeva dhammabheriÑ carÈpenti “dinnaÒÒeva
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ tiÓakaÔÔhodakaÑ paribhuÒjant|”ti, taÑ sandhÈya esa
vadati. TesaÑ mayÈ sandhÈya bhÈsitanti tesaÑ appamattakepi
kukkuccÈyantÈnaÑ samitabÈhitapÈpÈnaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
tiÓakaÔÔhodakaharaÓaÑ sandhÈya mayÈ etaÑ bhÈsitaÑ, na tumhÈdisÈnanti
adhippÈyo. TaÒca kho araÒÒe apariggahitanti taÒca tiÓakaÔÔhodakaÑ yaÑ
araÒÒe apariggahitaÑ hoti, etaÑ sandhÈya mayÈ bhÈsitanti dÊpeti.
Lomena tvaÑ muttosÊti ettha lomamiva lomaÑ, kiÑ pana taÑ,
pabbajjÈli~gaÑ. KiÑ vuttaÑ hoti? YathÈ nÈma dhuttÈ “maÑsaÑ
khÈdissÈmÈ”ti mahagghalomaÑ eÄakaÑ gaÓheyyuÑ, tamenaÑ aÒÒo
viÒÒupuriso disvÈ “imassa eÄakassa maÑsaÑ kahÈpaÓamattaÑ agghati,
lomÈni pana lomavÈre lomavÈre aneke kahÈpaÓe agghantÊ”ti dve alomake
eÄake datvÈ gaÓheyya, evaÑ so eÄako viÒÒupurisamÈgamma lomena
mucceyya. Evameva tvaÑ imassa kammassa katattÈ vadhabandhanÈraho,
yasmÈ pana arahaddhajo sabbhi avajjhar|po, tvaÒca sÈsane pabbajitattÈ yaÑ
pabbajjÈli~gabh|taÑ arahaddhajaÑ dhÈresi, tasmÈ tvaÑ iminÈ
pabbajjÈli~galomena eÄako viya viÒÒupurisamÈgamma muttosÊti.
ManussÈ ujjhÈyantÊti raÒÒo parisati2 bhÈsamÈnassa sammukhÈ ca
parammukhÈ ca sutvÈ tattha tattha manussÈ ujjhÈyanti avajjhÈyanti,
avajÈnantÈ taÑ jhÈyanti olokenti, lÈmakato vÈ cintentÊti attho. KhiyyantÊti
tassa avaÓÓaÑ kathenti pakÈsenti. VipÈcentÊti vitthÈrikaÑ karonti, sabbattha
pattharanti, ayaÒca attho saddasatthÈnusÈrena veditabbo.
______________________________________________________________
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AyaÑ panettha yojanÈ–“alajjino ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ”ti-ÈdÊni cintentÈ
ujjhÈyanti, “natthi imesaÑ sÈmaÒÒan”ti-ÈdÊni bhaÓantÈ khiyyanti, “apagatÈ
ime sÈmaÒÒÈ”ti-ÈdÊni tattha tattha vitthÈrentÈ vipÈcentÊti. Etena nayena
imesaÑ padÈnaÑ ito parampi tattha tattha ÈgatapadÈnur|pena yojanÈ
veditabbÈ. Tattha brahmacÈrinoti seÔÔhacÈrino. SÈmaÒÒanti samaÓabhÈvo.
BrahmaÒÒanti seÔÔhabhÈvo. SesaÑ uttÈnatthameva.
RaÒÒo dÈr|nÊti Èdimhi “adinnaÑ ÈdiyissatÊ”ti ayaÑ ujjhÈyanattho. YaÑ
panetaÑ adinnaÑ Èdiyi, taÑ dassetuÑ “raÒÒo dÈr|nÊ”ti vuttaÑ. Iti
vacanabhede asammuyhantehi attho veditabbo. PurÈÓavohÈriko
mahÈmattoti bhikkhubhÈvato purÈÓe gihikÈle vinicchayavohÈre niyuttattÈ
“vohÈriko”ti sa~khaÑ gato mahÈ-amacco.
Atha kho BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ etadavocÈti BhagavÈ sÈmaÑyeva
lokavohÈrampi jÈnÈti, atÊtabuddhÈnaÑ paÒÒattimpi jÈnÈti “pubbepi BuddhÈ
ettakena pÈrÈjikaÑ paÒÒapenti, ettakena thullaccayaÑ, ettakena dukkaÔan”ti,
evaÑ santepi sace aÒÒehi lokavohÈraviÒÒ|hi saddhiÑ asaÑsanditvÈ
pÈdamattena pÈrÈjikaÑ paÒÒapeyya, tenassa siyuÑ vattÈro “sÊlasaÑvaro
nÈma ekabhikkhussapi appameyyo asa~khyeyyo mahÈpathavÊsamuddaÈkÈsÈni viya ativitthiÓÓo, kathaÒhi nÈma BhagavÈ pÈdamattakena nÈsesÊ”ti.
Tato TathÈgatassa ÒÈÓabalaÑ ajÈnantÈ sikkhÈpadaÑ kopeyyuÑ, paÒÒattampi
sikkhÈpadaÑ yathÈÔhÈne na tiÔÔheyya, lokavohÈraviÒÒ|hi pana saddhiÑ
saÑsanditvÈ paÒÒatte so upavÈdo na hoti, aÒÒadatthu evaÑ vattÈro honti
“imehi nÈma agÈrikÈpi pÈdamattena coraÑ hanantipi bandhantipi
pabbÈjentipi, kasmÈ BhagavÈ pabbajitaÑ na nÈsessati, yena parasantakaÑ
tiÓasalÈkamattampi na gahetabban”ti. TathÈgatassa ca ÒÈÓabalaÑ jÈnissanti,
paÒÒattampi ca sikkhÈpadaÑ akuppaÑ bhavissati, yathÈÔhÈne Ôhassati, tasmÈ
lokavohÈraviÒÒ|hi saddhiÑ saÑsanditvÈ paÒÒapetukÈmo sabbÈvantaÑ
parisaÑ anuvilokento atha kho BhagavÈ avid|re nisinnaÑ disvÈ taÑ
bhikkhuÑ etadavoca “kittakena kho bhikkhu rÈjÈ MÈgadho Seniyo
BimbisÈro coraÑ gahetvÈ hanati vÈ bandhati vÈ pabbajeti vÈ”ti.

258

VinayapiÔaka

Tattha MÈgadhoti MagadhÈnaÑ issaro. Seniyoti senÈya sampanno.
BimbisÈroti tassa nÈmaÑ. PabbÈjeti vÈti raÔÔhato nikkhÈmeti. Sesamettha
uttÈnatthameva. PaÒcamÈsako pÈdoti tadÈ RÈjagahe vÊsatimÈsako kahÈpaÓo
hoti, tasmÈ paÒcamÈsako pÈdo. Etena lakkhaÓena sabbajanapadesu
kahÈpaÓassa catuttho bhÈgo “pÈdo”ti veditabbo. So ca kho porÈÓassa
nÊlakahÈpaÓassa vasena, na itaresaÑ rudradÈmakÈdÊnaÑ1. Tena hi pÈdena
atÊtabuddhÈpi pÈrÈjikaÑ paÒÒapesuÑ, anÈgatÈpi paÒÒapessanti.
SabbabuddhÈnaÒhi pÈrÈjikavatthumhi vÈ pÈrÈjike vÈ nÈmattaÑ natthi,
imÈneva cattÈri pÈrÈjikavatth|ni, imÈneva cattÈri pÈrÈjikÈni, ito |naÑ vÈ
atirekaÑ vÈ natthi. TasmÈ BhagavÈpi DhaniyaÑ vigarahitvÈ pÈdeneva
dutiyapÈrÈjikaÑ paÒÒapento “yo pana bhikkhu adinnaÑ
theyyasa~khÈtan”ti-ÈdimÈha.
EvaÑ m|lacchejjavasena daÄhaÑ katvÈ dutiyapÈrÈjike paÒÒatte
aparampi anupaÒÒattatthÈya RajakabhaÓÉikavatthu udapÈdi,
tassuppattidÊpanatthametaÑ vuttaÑ “evaÒcidaÑ BhagavatÈ bhikkh|naÑ
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ hotÊ”ti. Tassattho ca anupaÒÒattisambandho ca
paÔhamapÈrÈjikavaÓÓanÈyaÑ vuttanayeneva veditabbo. YathÈ ca idha, evaÑ
ito paresu sabbasikkhÈpadesu. YaÑ yaÑ pubbe vuttaÑ, taÑ taÑ sabbaÑ
vajjetvÈ upar|pari apubbameva vaÓÓayissÈma. Yadi hi yaÑ yaÑ
vuttanayaÑ, taÑ taÑ punapi vaÓÓayissÈma, kadÈ vaÓÓanÈya antaÑ
gamissÈma. TasmÈ yaÑ yaÑ pubbe vuttaÑ, taÑ taÑ sabbaÑ sÈdhukaÑ
upasallakkhetvÈ tattha tattha attho ca yojanÈ ca veditabbÈ. ApubbaÑ pana
yaÑkiÒci anuttÈnatthaÑ, taÑ sabbaÑ mayameva vaÓÓayissÈma.
Dhaniyavatthu vaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
90. RajakattharaÓaÑ gantvÈti rajakatitthaÑ gantvÈ. TaÒhi yasmÈ tattha
rajakÈ vatthÈni attharanti, tasmÈ rajakattharaÓanti vuccati.
RajakabhaÓÉikanti rajakÈnaÑ bhaÓÉikaÑ. RajakÈ sÈyanhasamaye nagaraÑ
pavisantÈ bah|ni vatthÈni ekekaÑ bhaÓÉikaÑ bandhanti, tato ekaÑ
bhaÓÉikaÑ tesaÑ pamÈdena apassantÈnaÑ avaharitvÈ thenetvÈti attho.
______________________________________________________________
1. DudradÈmakÈdÊnaÑ (Ka)
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PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ
92. GÈmo nÈmÈti evamÈdi “gÈmÈ vÈ araÒÒÈ vÈ”ti ettha vuttassa
gÈmassa ca araÒÒassa ca pabhedadassanatthaÑ vuttaÑ. Tattha yasmiÑ gÈme
ekÈ eva kuÔi, ekaÑ gehaÑ seyyathÈpi Malayajanapade. AyaÑ ekakuÔiko
gÈmo nÈma. Etena nayena aparepi veditabbÈ. Amanusso nÈma yo sabbaso
vÈ manussÈnaÑ abhÈvena yakkhapariggahabh|to, yato vÈ manussÈ kenaci
kÈraÓena punapi ÈgantukÈmÈ eva apakkantÈ. Parikkhitto nÈma
iÔÔhakapÈkÈraÑ ÈdiÑ katvÈ antamaso kaÓÔakasÈkhÈhipi parikkhitto.
GonisÈdiniviÔÔho nÈma vÊthisannivesÈdivasena anivisitvÈ yathÈ gÈvo tattha
tattha dve tayo nisÊdanti, evaÑ tattha tattha dve tÊÓi gharÈni katvÈ niviÔÔho.
Satthoti ja~ghasatthasakaÔasatthÈdÊsu yo koci. ImasmiÒca sikkhÈpade
nigamopi nagarampi gÈmaggahaÓeneva gahitanti veditabbaÑ.
GÈm|pacÈroti-Èdi araÒÒaparicchedadassanatthaÑ vuttaÑ. IndakhÊle
ÔhitassÈti yassa gÈmassa AnurÈdhapurasseva dve indakhÊlÈ, tassa
abbhantarime indakhÊle Ôhitassa. Tassa hi bÈhiro indakhÊlo
Èbhidhammikanayena araÒÒasa~khepaÑ gacchati. Yassa pana eko, tassa
gÈmadvÈrabÈhÈnaÑ vemajjhe Ôhitassa. YatrÈpi hi indakhÊlo natthi, tatra
gÈmadvÈrabÈhÈnaÑ vemajjhameva “indakhÊlo”ti vuccati. Tena vuttaÑ
“gÈmadvÈrabÈhÈnaÑ vemajjhe ÔhitassÈ”ti. MajjhimassÈti thÈmamajjhimassa,
no pamÈÓamajjhimassa, neva appathÈmassa, na mahÈthÈmassa,
majjhimathÈmassÈti vuttaÑ hoti. LeÉÉupÈtoti yathÈ mÈtugÈmo kÈke
uÉÉÈpento1 ujukameva hatthaÑ ukkhipitvÈ leÉÉuÑ khipati, yathÈ ca
udakukkhepe udakaÑ khipanti, evaÑ akhipitvÈ yathÈ taruÓamanussÈ attano
balaÑ dassentÈ bÈhaÑ pasÈretvÈ leÉÉuÑ khipanti, evaÑ khittassa leÉÉussa
patanaÔÔhÈnaÑ. Patito pana luÔhitvÈ yattha gacchati, taÑ na gahetabbaÑ.
Aparikkhittassa gÈmassa ghar|pacÈre Ôhitassa majjhimassa purisassa
leÉÉupÈtoti ettha pana nibbakosassa2 udakapÈtaÔÔhÈne Ôhitassa majjhimassa
purisassa suppapÈto vÈ musalapÈto vÈ ghar|pacÈro
______________________________________________________________
1. UÔÔhÈpento (SÊ, SyÈ, Ka)

2. Nimbakosassa (SÊ, SyÈ)
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nÈma. TasmiÑ ghar|pacÈre Ôhitassa leÉÉupÈto gÈm|pacÈroti
KurundaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. MahÈpaccariyampi tÈdisameva. MahÈaÔÔhakathÈyaÑ pana “gharaÑ nÈma ghar|pacÈro nÈma gÈmo nÈma
gÈm|pacÈro nÈmÈ”ti mÈtikaÑ ÔhapetvÈ nibbakosassa
udakapÈtaÔÔhÈnabbhantaraÑ gharaÑ nÈma. YaÑ pana dvÈre Ôhito mÈtugÈmo
bhÈjanadhovana-udakaÑ chaÉÉeti, tassa patanaÔÔhÈnaÒca mÈtugÈmeneva
antogehe Ôhitena pakatiyÈ bahi khittassa suppassa vÈ sammuÒjaniyÈ vÈ
patanaÔÔhÈnaÒca gharassa purato dvÊsu koÓesu sambandhitvÈ majjhe
rukkhas|cidvÈraÑ ÔhapetvÈ gor|pÈnaÑ pavesananivÈraÓatthaÑ
kataparikkhepo ca ayaÑ sabbopi ghar|pacÈro nÈma. TasmiÑ ghar|pacÈre
Ôhitassa majjhimassa purisassa leÉÉupÈtabbhantaraÑ gÈmo nÈma. Tato
aÒÒassa leÉÉupÈtassa abbhantaraÑ gÈm|pacÈro nÈmÈti vuttaÑ. Idamettha
pamÈÓaÑ. YathÈ cettha, evaÑ sabbattha yo yo AÔÔhakathÈvÈdo vÈ theravÈdo
vÈ pacchÈ vuccati, so pamÈÓato daÔÔhabbo.
YaÒcetaÑ MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ, taÑ PÈÄiyÈ viruddhamiva
dissati. PÈÄiyaÑ hi “ghar|pacÈre Ôhitassa majjhimassa purisassa leÉÉupÈto”ti
ettakameva vuttaÑ. AÔÔhakathÈyaÑ pana taÑ leÉÉupÈtaÑ gÈmasa~khepaÑ
katvÈ tato paraÑ gÈm|pacÈro vuttoti? Vuccate, saccameva1 PÈÄiyaÑ vuttaÑ,
adhippÈyo panettha veditabbo. So ca AÔÔhakathÈcariyÈnameva vidito. TasmÈ
yathÈ “ghar|pacÈre ÔhitassÈ”ti ettha ghar|pacÈralakkhaÓaÑ PÈÄiyaÑ
avuttampi AÔÔhakathÈyaÑ vuttavasena gahitaÑ. EvaÑ sesampi gahetabbaÑ.
TatrÈyaÑ nayo–idha gÈmo nÈma duvidho hoti parikkhitto ca
aparikkhitto ca. Tatra parikkhittassa parikkhepoyeva paricchedo, tasmÈ
tassa visuÑ paricchedaÑ avatvÈ “gÈm|pacÈro nÈma parikkhittassa gÈmassa
indakhÊle Ôhitassa majjhimassa purisassa leÉÉupÈto”ti PÈÄiyaÑ vuttaÑ.
Aparikkhittassa pana gÈmassa gÈmaparicchedo vattabbo. TasmÈ tassa
gÈmaparicchedadassanatthaÑ “aparikkhittassa gÈmassa ghar|pacÈre Ôhitassa
majjhimassa purisassa leÉÉupÈto”ti vuttaÑ. GÈmaparicchede ca dassite
gÈm|pacÈralakkhaÓaÑ pubbe vuttanayeneva sakkÈ ÒÈtunti puna “tattha
Ôhitassa majjhimassa purisassa leÉÉupÈto”ti na vuttaÑ. Yo pana ghar|pacÈre
______________________________________________________________
1. SabbametaÑ (SÊ), sabbameva (SyÈ)
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Ôhitassa leÉÉupÈtaÑyeva “gÈm|pacÈro”ti vadati, tassa ghar|pacÈro gÈmoti
Èpajjati. Tato gharaÑ, ghar|pacÈro, gÈmo, gÈm|pacÈroti esa vibhÈgo
sa~karÊyati1, asa~karato cettha vinicchayo veditabbo vikÈle
gÈmappavesanÈdÊsu. TasmÈ PÈÄiÒca AÔÔhakathaÒca saÑsanditvÈ
vuttanayenevettha gÈmo ca gÈm|pacÈro ca veditabbo. Yopi ca gÈmo pubbe
mahÈ hutvÈ pacchÈ kulesu naÔÔhesu appako hoti, so ghar|pacÈrato
leÉÉupÈteneva paricchinditabbo. Purimaparicchedo panassa parikkhittassÈpi
aparikkhittassÈpi appamÈÓamevÈti.
AraÒÒaÑ nÈma ÔhapetvÈ gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒcÈti imaÑ
yathÈvuttalakkhaÓaÑ gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒca ÔhapetvÈ imasmiÑ
adinnÈdÈnasikkhÈpade avasesaÑ araÒÒaÑ nÈmÈti veditabbaÑ. Abhidhamme
pana “araÒÒanti nikkhamitvÈ bahi indakhÊlÈ sabbametaÑ araÒÒan”ti2
vuttaÑ. ŒraÒÒakasikkhÈpade “ÈraÒÒakaÑ nÈma senÈsanaÑ
paÒcadhanusatikaÑ pacchiman”ti3 vuttaÑ, taÑ indakhÊlato paÔÔhÈya
Èropitena ÈcariyadhanunÈ paÒcadhanusatappamÈÓanti veditabbaÑ. EvaÑ
BhagavatÈ “gÈmÈ vÈ araÒÒÈ vÈ”ti etassa atthaÑ vibhajantena gharaÑ,
ghar|pacÈro, gÈmo, gÈm|pacÈro, araÒÒanti pÈpabhikkh|naÑ
lesokÈsanisedhanatthaÑ paÒca koÔÔhÈsÈ dassitÈ, tasmÈ ghare vÈ ghar|pacÈre
vÈ gÈme vÈ gam|pacÈre vÈ araÒÒe vÈ pÈdagghanakato paÔÔhÈya sassÈmikaÑ
bhaÓÉaÑ avaharantassa pÈrÈjikamevÈti veditabbaÑ.
IdÈni “adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyeyyÈ”ti-ÈdÊnaÑ atthadassanatthaÑ
“adinnaÑ nÈmÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha adinnanti DantaponasikkhÈpade attano
santakampi appaÔiggahitakaÑ kappiyaÑ ajjhoharaÓÊyaÑ vuccati. Idha pana
yaÑkiÒci parapariggahitaÑ sassÈmikaÑ bhaÓÉaÑ, tadetaÑ tehi sÈmikehi
kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ na dinnanti adinnaÑ. Attano hatthato vÈ
yathÈÔhitaÔÔhÈnato vÈ na nissaÔÔhanti anissaÔÔhaÑ. YathÈÔhÈne Ôhitampi
anapekkhatÈya na pariccattanti apariccattaÑ. ŒrakkhasaÑvidhÈnena
rakkhitattÈ rakkhitaÑ. MaÒj|sÈdÊsu pakkhipitvÈ gopitattÈ gopitaÑ. “Mama
idan”ti taÓhÈmamattena mamÈyitattÈ mamÈyitaÑ. TÈhi
apariccÈgarakkhaÓagopanÈhi tehi bhaÓÉasÈmikehi parehi pariggahitanti
parapariggahitaÑ. EtaÑ adinnaÑ nÈma.
______________________________________________________________
1. Sa~kiyati (Ka)

2. Abhi 2. 260 piÔÔhe.

3. Vi 1. 377 piÔÔhe.

262

VinayapiÔaka

Theyyasa~khÈtanti ettha thenoti coro. Thenassa bhÈvo theyyaÑ,
avaharaÓacittassetaÑ adhivacanaÑ. Sa~khÈ sa~khÈtanti atthato ekaÑ,
koÔÔhÈsassetaÑ adhivacanaÑ “saÒÒÈnidÈnÈ hi papaÒcasa~khÈ”ti-ÈdÊsu1 viya.
TheyyaÒca taÑ sa~khÈtaÒcÈti theyyasa~khÈtaÑ, theyyacittasa~khÈto eko
cittakoÔÔhÈsoti attho. KaraÓatthe cetaÑ paccattavacanaÑ, tasmÈ
theyyasa~khÈtenÈti atthato daÔÔhabbaÑ. Yo ca theyyasa~khÈtena Èdiyati, so
yasmÈ theyyacitto hoti, tasmÈ byaÒjanaÑ anÈdiyitvÈ atthameva dassetuÑ
“theyyacitto avaharaÓacitto”ti evamassa padabhÈjanaÑ vuttanti veditabbaÑ.
Œdiyeyya, hareyya, avahareyya, iriyÈpathaÑ vikopeyya, ÔhÈnÈ
cÈveyya, sa~ketaÑ vÊtinÈmeyyÈti ettha pana paÔhamapadaÑ abhiyogavasena
vuttaÑ, dutiyapadaÑ aÒÒesaÑ bhaÓÉaÑ harantassa gacchato vasena,
tatiyapadaÑ upanikkhittabhaÓÉavasena, catutthaÑ saviÒÒÈÓakavasena,
paÒcamaÑ thale nikkhittÈdivasena, chaÔÔhaÑ parikappavasena vÈ
su~kaghÈtavasena vÈ vuttanti veditabbaÑ. YojanÈ panettha
ekabhaÓÉavasenapi nÈnÈbhaÓÉavasenapi hoti. EkabhaÓÉavasena ca
saviÒÒÈÓakeneva labbhati, nÈnÈbhaÓÉavasena
saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakamissakena.
Tattha nÈnÈbhaÓÉavasena tÈva evaÑ veditabbaÑ–ÈdiyeyyÈti ÈrÈmaÑ
abhiyuÒjati, Èpatti dukkaÔassa. SÈmikassa vimatiÑ uppÈdeti, Èpatti
thullaccayassa. SÈmiko “na mayhaÑ bhavissatÊ”ti dhuraÑ nikkhipati, Èpatti
pÈrÈjikassa.
HareyyÈti aÒÒassa bhaÓÉaÑ haranto sÊse bhÈraÑ theyyacitto Èmasati,
Èpatti dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. KhandhaÑ oropeti,
Èpatti pÈrajikassa.
AvahareyyÈti upanikkhittaÑ bhaÓÉaÑ “dehi me bhaÓÉan”ti vuccamÈno
“nÈhaÑ gaÓhÈmÊ”ti bhaÓati, Èpatti dukkaÔassa. SÈmikassa vimatiÑ uppÈdeti,
Èpatti thullaccayassa. SÈmiko “na mayhaÑ dassatÊ”ti dhuraÑ nikkhipati,
Èpatti pÈrÈjikassa.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 414 piÔÔhe SuttanipÈte.
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IriyÈpathaÑ vikopeyyÈti “sahabhaÓÉahÈrakaÑ nessÈmÊ”ti paÔhamaÑ
pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti thullaccayassa. DutiyaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, Èpatti
pÈrÈjikassa.
®hÈnÈ cÈveyyÈti thalaÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ theyyacitto Èmasati, Èpatti
dukkaÔassa. PhandÈpeti, Èpatti thullaccayassa. ®hÈnÈ cÈveti, Èpatti
pÈrÈjikassa.
Sa~ketaÑ vÊtinÈmeyyÈti parikappitaÔÔhÈnaÑ paÔhamaÑ pÈdaÑ
atikkÈmeti, Èpatti thullaccayassa. DutiyaÑ pÈdaÑ atikkÈmeti, Èpatti
pÈrÈjikassa. Atha vÈ paÔhamaÑ pÈdaÑ su~kaghÈtaÑ atikkÈmeti, Èpatti
thullaccayassa. DutiyaÑ pÈdaÑ atikkÈmeti, Èpatti pÈrÈjikassÈti ayamettha
nÈnÈbhaÓÉavasena yojanÈ.
EkabhaÓÉavasena pana sassÈmikaÑ dÈsaÑ vÈ tiracchÈnaÑ vÈ
yathÈvuttena abhiyogÈdinÈ nayena Èdiyati vÈ harati vÈ avaharati vÈ
iriyÈpathaÑ vÈ vikopeti, ÔhÈnÈ vÈ cÈveti, paricchedaÑ vÈ atikkÈmeti.
Ayamettha ekabhaÓÉavasena yojanÈ.
PaÒcavÊsati-avahÈrakathÈ
Apica imÈni cha padÈni vaÓÓentena paÒca paÒcake samodhÈnetvÈ
paÒcavÊsati avahÈrÈ dassetabbÈ. EvaÑ vaÓÓayatÈ hi idaÑ
adinnÈdÈnapÈrÈjikaÑ suvaÓÓitaÑ hoti. ImasmiÑ ca ÔhÈne sabba-aÔÔhakathÈ
ÈkulÈ luÄitÈ duviÒÒeyyavinicchayÈ. TathÈ hi sabba-aÔÔhakathÈsu yÈni tÈni
PÈÄiyaÑ “paÒcahÈkÈrehi adinnaÑ Èdiyantassa Èpatti pÈrÈjikassa,
parapariggahitaÒca hotÊ”ti-ÈdinÈ nayena avahÈra~gÈni vuttÈni, tÈnipi gahetvÈ
katthaci ekaÑ paÒcakaÑ dassitaÑ, katthaci “chahÈkÈrehÊ”ti Ègatehi saddhiÑ
dve paÒcakÈni dassitÈni. EtÈni ca paÒcakÈni na honti. Yattha hi ekekena
padena avahÈro sijjhati, taÑ paÒcakaÑ nÈma vuccati. Ettha pana sabbehipi
padehi ekoyeva avahÈro. YÈni ca tattha labbhamÈnÈniyeva paÒcakÈni
dassitÈni, tesampi na sabbesaÑ attho pakÈsito. EvamimasmiÑ ÔhÈne sabbaaÔÔhakathÈ ÈkulÈ luÄitÈ duviÒÒeyyavinicchayÈ, tasmÈ paÒca paÒcake
samodhÈnetvÈ dassiyamÈnÈ ime paÒcavÊsati avahÈrÈ sÈdhukaÑ
sallakkhetabbÈ.
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PaÒca paÒcakÈni nÈma nÈnÈbhaÓÉapaÒcakaÑ, ekabhaÓÉapaÒcakaÑ,
sÈhatthikapaÒcakaÑ, pubbapayogapaÒcakaÑ, theyyÈvahÈrapaÒcakanti.
Tattha nÈnÈbhaÓÉapaÒcakaÒca ekabhaÓÉapaÒcakaÒca “Èdiyeyya hareyya
avahareyya iriyÈpathaÑ vikopeyya ÔhÈnÈ cÈveyyÈ”ti imesaÑ padÈnaÑ
vasena labbhanti, tÈni pubbe yojetvÈ dassitanayeneva veditabbÈni. YaÑ
panetaÑ “sa~ketaÑ vÊtinÈmeyyÈ”ti chaÔÔhaÑ padaÑ, taÑ
parikappÈvahÈrassa ca nissaggiyÈvahÈrassa ca sÈdhÈraÓaÑ. TasmÈ taÑ
tatiyapaÒcamesu paÒcakesu labbhamÈnapadavasena yojetabbaÑ. VuttaÑ
nÈnÈbhaÓÉapaÒcakaÒca ekabhaÓÉapaÒcakaÒca.
KatamaÑ sÈhatthikapaÒcakaÑ? PaÒca avahÈrÈ sÈhatthiko ÈÓattiko
nissaggiyo atthasÈdhako dhuranikkhepoti. Tattha sÈhatthiko nÈma parassa
bhaÓÉaÑ sahatthÈ avaharati. ŒÓattiko nÈma “asukassa bhaÓÉaÑ avaharÈ”ti
aÒÒaÑ ÈÓÈpeti. Nissaggiyo nÈma antosu~kaghÈte Ôhito bahisu~kaghÈtaÑ
pÈteti, Èpatti pÈrÈjikassÈti iminÈ ca saddhiÑ “sa~ketaÑ vÊtinÈmeyyÈ”ti idaÑ
padayojanaÑ labhati. AtthasÈdhako nÈma “asukaÑ nÈma bhaÓÉaÑ yadÈ
sakkosi, tadÈ avaharÈ”ti ÈÓÈpeti. Tattha sace paro anantarÈyiko hutvÈ taÑ
avaharati, ÈÓÈpako ÈÓattikkhaÓeyeva pÈrÈjiko hoti, avahÈrako pana
avahaÔakÈle. AyaÑ atthasÈdhako. Dhuranikkhepo pana
upanikkhittabhaÓÉavasena veditabbo. IdaÑ sÈhatthikapaÒcakaÑ.
KatamaÑ pubbapayogapaÒcakaÑ? Aparepi paÒca avahÈrÈ pubbapayogo
sahapayogo saÑvidÈvahÈro sa~ketakammaÑ nimittakammanti. Tattha
ÈÓattivasena pubbapayogo veditabbo, ÔhÈnÈ cÈvanavasena sahapayogo, itare
pana tayo PÈÄiyaÑ1 Ègatanayeneva veditabbÈti. IdaÑ
pubbapayogapaÒcakaÑ.
KatamaÑ theyyÈvahÈrapaÒcakaÑ? Aparepi paÒca avahÈrÈ
theyyÈvahÈro pasayhÈvahÈro parikappÈvahÈro paÔicchannÈvahÈro
kusÈvahÈroti. Te paÒcapi “aÒÒataro bhikkhusaÑghassa cÊvare bhÈjiyamÈne
theyyacitto kusaÑ sa~kÈmetvÈ cÊvaraÑ aggahesÊ”ti2 etasmiÑ
______________________________________________________________
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kusasa~kÈmanavatthusmiÑ vaÓÓayissÈma. IdaÑ theyyÈvahÈrapaÒcakaÑ.
EvamimÈni paÒca paÒcakÈni samodhÈnetvÈ ime paÒcavÊsati avahÈrÈ
veditabbÈ.
Imesu ca pana paÒcasu paÒcakesu 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 sassÈmikaÑ vÈ
assÈmikaÑ vÈti upaparikkhitabbaÑ. SassÈmikepi sÈmikÈnaÑ sÈlayabhÈvo vÈ
nirÈlayabhÈvo vÈ upaparikkhitabbo. Sace tesaÑ sÈlayakÈle avahaÔaÑ,
bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ Èpatti kÈtabbÈ. Sace nirÈlayakÈle, na pÈrÈjikena
kÈretabbo. BhaÓÉasÈmikesu pana bhaÓÉaÑ ÈharÈpentesu bhaÓÉaÑ
dÈtabbaÑ. Ayamettha sÈmÊci.
Imassa panatthassa dÊpanatthamidaÑ vatthu–BhÈtiyarÈjakÈle kira
mahÈcetiyap|jÈya dakkhiÓadisato eko bhikkhu sattahatthaÑ paÓÉukÈsÈvaÑ
aÑse karitvÈ cetiya~gaÓaÑ pÈvisi, ta~khaÓameva ca rÈjÈpi
cetiyavandanatthaÑ Ègato. Tattha ussÈraÓÈya vattamÈnÈya
mahÈjanasammaddo ahosi. Atha so bhikkhu janasammaddapÊÄito aÑsato
patantaÑ kÈsÈvaÑ adisvÈva nikkhanto, nikkhamitvÈ ca 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 uppannepi “vinayadhare pucchitvÈ
ÒassÈmÊ”ti cintesi.
Tena ca samayena C|Äasumanatthero nÈma sabbapariyattidharo
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
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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. KuhiÑ te pÈtitanti. So sabbaÑ Ècikkhi. Thero pana tena
kataÑ dhuranikkhepaÑ sutvÈ itaraÑ pucchi “tayÈ idaÑ kuhiÑ disvÈ
gahitan”ti. Sopi sabbaÑ Èrocesi. Tato naÑ thero Èha “sace te suddhacittena
gahitaÑ abhavissa, anÈpattiyeva te assa, theyyacittena pana gahitattÈ
dukkaÔaÑ Èpannosi, taÑ desetvÈ anÈpattiko hohi, idaÒca kÈsÈvaÑ attano
santakaÑ katvÈ etasseva bhikkhuno dehÊ”ti. So bhikkhu amateneva abhisitto
paramassÈsappatto ahosÊti. EvaÑ vatthu oloketabbaÑ.
KÈloti avahÈrakÈlo. Tadeva hi bhaÓÉaÑ kadÈci samagghaÑ 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 samagghaÑ hoti, aÒÒattha mahagghaÑ.
ImassÈpi ca atthassa dÊpanatthamidaÑ vatthu–antarasamudde kira eko
bhikkhu susaÓÔhÈnaÑ nÈÄikeraÑ labhitvÈ bhamaÑ ÈropetvÈ
sa~khathÈlakasadisaÑ manoramaÑ pÈnÊyathÈlakaÑ katvÈ tattheva ÔhapetvÈ
cetiyagiriÑ agamÈsi. AthaÒÒo 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
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saÑghamajjhaÑ ÈkaÉÉhi. Tattha ca vinicchayaÑ alabhitvÈ MahÈvihÈraÑ
agamiÑsu. Tattha bheriÑ paharÈpetvÈ mahÈcetiyasamÊpe sannipÈtaÑ katvÈ
vinicchayaÑ ÈrabhiÑsu. vinayadharattherÈ avahÈraÑ saÒÒÈpesuÑ.
TasmiÑ ca sannipÈte Œbhidhammikagodattatthero nÈma vinayakusalo
hoti, so evamÈha “iminÈ idaÑ thÈlakaÑ kuhiÑ avahaÔan”ti. Antarasamudde
avahaÔanti. TatridaÑ kiÑ agghatÊti. Na kiÒci agghati, tatra hi nÈÄikeraÑ
bhinditvÈ miÒjaÑ khÈditvÈ kapÈlaÑ chaÉÉenti, dÈru-atthaÑ pana pharatÊti.
Imassa bhikkhuno ettha hatthakammaÑ kiÑ agghatÊti. MÈsakaÑ vÈ
|namÈsakaÑ vÈti. Atthi pana katthaci SammÈsambuddena mÈsakena vÈ
|namÈsakena vÈ pÈrÈjikaÑ paÒÒattanti. EvaÑ vutte “sÈdhu sÈdhu
sukathitaÑ suvinicchitan”ti ekasÈdhukÈro ahosi. Tena ca samayena
BhÈtiyarÈjÈpi cetiyavandanatthaÑ nagarato nikkhamanto 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. ParibhogenÈpi 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 taÑ
vaÄaÒjesÊti. Sace vadati “ekadivasaÑ me dantakaÔÔhaÑ vÈ rajanachalliÑ vÈ
pattapacanakadÈruÑ vÈ chinnaÑ, ghaÑsitvÈ vÈ nisitÈ”ti. AthassÈ porÈÓo
aggho bhaÔÔhoti veditabbo. YathÈ ca vÈsiyÈ evaÑ aÒjaniyÈ vÈ aÒjanisalÈkÈya
vÈ kuÒcikÈya vÈ palÈlena vÈ thusehi vÈ iÔÔhakacuÓÓena vÈ ekavÈraÑ
ghaÑsitvÈ dhovanamattenÈpi aggho bhassati. TipumaÓÉalassa
makaradantacchedanenÈpi
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parimajjitamattenÈpi, udakasÈÔikÈya sakiÑ nivÈsanapÈrupanenÈpi
paribhogasÊsena aÑse vÈ sÊse vÈ ÔhapanamattenÈpi, taÓÉulÈdÊnaÑ
papphoÔanenÈpi tato ekaÑ vÈ dve vÈ apanayanenÈpi, antamaso ekaÑ
pÈsÈÓasakkharaÑ uddharitvÈ chaÉÉitamattenÈpi, sappitelÈdÊnaÑ
bhÈjanantaraparivattanenÈpi, antamaso tato makkhikaÑ vÈ kipillikaÑ vÈ
uddharitvÈ chaÉÉitamattenÈpi, guÄapiÓÉakassa madhurabhÈvajÈnanatthaÑ
nakhena vijjhitvÈ aÓumattaÑ gahitamattenÈpi aggho bhassati. TasmÈ
yaÑkiÒci pÈdagghanakaÑ vuttanayeneva sÈmikehi paribhogena |naÑ kataÑ
hoti, na taÑ avahaÔo bhikkhu pÈrÈjikena kÈtabbo. EvaÑ paribhogo
oloketabbo. EvaÑ imÈni tulayitvÈ paÒca ÔhÈnÈni dhÈreyyatthaÑ vicakkhaÓo,
ÈpattiÑ vÈ anÈpattiÑ vÈ garukaÑ vÈ lahukaÑ vÈ ÈpattiÑ yathÈÔhÈne
ÔhapeyyÈti.
NiÔÔhito “Èdiyeyya -pa- sa~ketaÑ vÊtinÈmeyyÈ”ti
ImesaÑ padÈnaÑ vinicchayo.
IdÈni yadidaÑ “yathÈr|pe adinnÈdÈne”ti-ÈdÊni vibhajantena
“yathÈr|paÑ nÈmÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha yathÈr|panti yathÈjÈtikaÑ. TaÑ
pana yasmÈ pÈdato paÔÔhÈya hoti, tasmÈ “pÈdaÑ vÈ pÈdÈrahaÑ vÈ
atirekapÈdaÑ vÈ”ti Èha. Tattha pÈdena kahÈpaÓassa catutthabhÈgaÑ
akappiyabhaÓÉameva dasseti, pÈdÈrahena pÈdagghanakaÑ kappiyabhaÓÉaÑ,
atirekapÈdena ubhayampi. EttÈvatÈ sabbÈkÈrena
dutiyapÈrÈjikappahonakavatthu dassitaÑ hoti.
PathabyÈ rÈjÈti sakalapathaviyÈ rÈjÈ dÊpacakkavattÊ Asokasadiso, yo vÈ
panaÒÒopi ekadÊpe rÈjÈ SÊhaÄarÈjasadiso. PadesarÈjÈti ekadÊpassa
padesissaro BimbisÈrapasenadi-Èdayo viya. MaÓÉalikÈ nÈma ye
dÊpapadesepi ekamekaÑ maÓÉalaÑ bhuÒjanti. AntarabhogikÈ nÈma
dvinnaÑ r|j|naÑ antarÈ katipayagÈmasÈmikÈ. AkkhadassÈti
dhammavinicchanakÈ, te dhammasabhÈyaÑ nisÊditvÈ aparÈdhÈnur|paÑ
corÈnaÑ hatthapÈdacchejjÈdiÑ anusÈsanti. Ye pana ÔhÈnantarappattÈ amaccÈ
vÈ rÈjakumÈrÈ vÈ katÈparÈdhÈ honti, te raÒÒo Èrocenti, garukaÑ ÔhÈnaÑ
sayaÑ na vinicchinanti. MahÈmattÈti ÔhÈnantarappattÈ mahÈ-amaccÈ,
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tepi tattha tattha gÈme vÈ nigame vÈ nisÊditvÈ rÈjakiccaÑ karonti. Ye vÈ
panÈti aÒÒepi ye rÈjakulanissitÈ vÈ sakissariyanissitÈ1 vÈ hutvÈ
chejjabhejjaÑ anusÈsanti, sabbepi te imasmiÑ atthe “rÈjÈno”ti dasseti.
Haneyyunti potheyyuÒceva chindeyyuÒca. PabbÈjeyyunti nÊhareyyuÑ.
CorosÊti evamÈdÊni ca vatvÈ paribhÈseyyuÑ. TenevÈha “paribhÈso eso”ti.
PurimaÑ upÈdÈyÈti methunaÑ dhammaÑ paÔisevitvÈ pÈrÈjikaÑ ÈpattiÑ
ÈpannaÑ puggalaÑ upÈdÈya. SesaÑ pubbe vuttanayattÈ, uttÈnapadatthattÈ ca
pÈkaÔamevÈti.
93. EvaÑ uddiÔÔhasikkhÈpadaÑ padÈnukkamena vibhajitvÈ idÈni yaÑ
taÑ “ÈdiyeyyÈ”ti-ÈdÊhi chahi padehi sa~khepato ÈdÈnaÑ dassetvÈ
sa~khepato eva “pÈdaÑ vÈ pÈdÈrahaÑ vÈ atirekapÈdaÑ vÈ”ti
ÈdÈtabbabhaÓÉaÑ dassitaÑ, taÑ yattha yattha ÔhitaÑ yathÈ yathÈ ÈdÈnaÑ
gacchati, anÈgate pÈpabhikkh|naÑ lesokÈsanirundhanatthaÑ tathÈ tathÈ
vitthÈrato dassetuÑ “bh|maÔÔhaÑ thalaÔÔhan”ti-ÈdinÈ nayena mÈtikaÑ
ÔhapetvÈ “bh|maÔÔhaÑ nÈma bhaÓÉaÑ bh|miyaÑ nikkhittaÑ hotÊ”ti-ÈdinÈ
nayena tassa vibha~gaÑ Èha.
Bh|maÔÔhakathÈ
94. TatrÈyaÑ anuttÈnapadavaÓÓanÈya saddhiÑ vinicchayakathÈ.
NikhÈtanti bh|miyaÑ khaÓitvÈ ÔhapitaÑ. PaÔicchannanti paÑsu-iÔÔhakÈdÊhi
paÔicchannaÑ. Bh|maÔÔhaÑ bhaÓÉaÑ -pa- gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassÈti
taÑ evaÑ nikhaÓitvÈ vÈ paÔicchÈdetvÈ vÈ ÔhapitattÈ bh|miyaÑ ÔhitaÑ
bhaÓÉaÑ yo bhikkhu kenacideva upÈyena ÒatvÈ “ÈharissÈmÊ”ti theyyacitto
hutvÈ rattibhÈge uÔÔhÈya gacchati, so bhaÓÉaÔÔhÈnaÑ appatvÈpi
sabbakÈyavacÊvikÈresu dukkaÔaÑ Èpajjati. KathaÑ? So hi tassa
ÈharaÓatthÈya uÔÔhahanto yaÑ yaÑ a~gapacca~gaÑ phandÈpeti, sabbattha
dukkaÔameva. NivÈsanapÈrupanaÑ saÓÔhapeti, hatthavÈre hatthavÈre
dukkaÔaÑ. “MahantaÑ nidhÈnaÑ na sakkÈ ekena ÈharituÑ, dutiyaÑ
pariyesissÈmÊ”ti kassaci sahÈyassa santikaÑ gantukÈmo dvÈraÑ
______________________________________________________________
1. SakavÊriyanissitÈ (Ka)
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vivarati, padavÈre ca hatthavÈre ca dukkaÔaÑ. DvÈrapidahane pana
aÒÒasmiÑ vÈ gamanassa anupakÈre anÈpatti. Tassa nipannokÈsaÑ gantvÈ
“itthannÈmÈ”ti pakkosati, tamatthaÑ ÈrocetvÈ “ehi gacchÈmÈ”ti vadati,
vÈcÈya vÈcÈya dukkaÔaÑ. So tassa vacanena uÔÔhahati, tassÈpi dukkaÔaÑ.
UÔÔhahitvÈ tassa santikaÑ gantukÈmo nivÈsanapÈrupanaÑ saÓÔhapeti,
dvÈraÑ vivaritvÈ tassa samÊpaÑ gacchati, hatthavÈrapadavÈresu sabbattha
dukkaÔaÑ. So taÑ pucchati “asuko ca asuko ca kuhiÑ, asukaÒca asukaÒca
pakkosÈhÊ”ti, vÈcÈya vÈcÈya dukkaÔaÑ. Sabbe samÈgate disvÈ “mayÈ
asukasmiÑ nÈma ÔhÈne evar|po nidhi upaladdho, gacchÈma taÑ gahetvÈ
puÒÒÈni ca karissÈma, sukhaÒca jÊvissÈmÈ”ti vadati, vÈcÈya vÈcÈya
dukkaÔameva.
EvaÑ laddhasahÈyo kudÈlaÑ1 pariyesati. Sace panassa attano kudÈlo
atthi, “taÑ ÈharissÈmÊ”ti gacchanto ca gaÓhanto ca Èharanto ca sabbattha
hatthavÈrapadavÈresu dukkaÔaÑ Èpajjati. Sace natthi, aÒÒaÑ bhikkhuÑ vÈ
gahaÔÔhaÑ vÈ gantvÈ yÈcati, yÈcanto ca sace “kudÈlaÑ me dehi, kudÈlena
me attho, kiÒci kÈtabbaÑ atthi, taÑ katvÈ paccÈharissÈmÊ”ti musÈ abhaÓanto
yÈcati, vÈcÈya dukkaÔaÑ. Sace “mÈtikÈ sodhetabbÈ atthi, vihÈre
bh|mikammaÑ kÈtabbaÑ atthÊ”ti musÈpi bhaÓati, yaÑ yaÑ vacanaÑ musÈ,
tattha tattha pÈcittiyaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana saccepi alikepi
dukkaÔameva vuttaÑ, taÑ pamÈdalikhitanti veditabbaÑ. Na hi
adinnÈdÈnassa pubbapayoge pÈcittiyaÔÔhÈne dukkaÔaÑ nÈma atthi. Sace pana
kudÈlassa daÓÉo natthi, “daÓÉaÑ karissÈmÊ”ti vÈsiÑ vÈ pharasuÑ vÈ niseti,
tadatthÈya gacchati, gantvÈ sukkhakaÔÔhaÑ chindati tacchati ÈkoÔeti,
sabbattha hatthavÈrapadavÈresu dukkaÔaÑ. AllarukkhaÑ chindati,
pÈcittiyaÑ. Tato paraÑ sabbapayogesu dukkaÔaÑ. Sa~khepaÔÔhakathÈyaÑ
pana MahÈpaccariyaÒca tattha jÈtakakaÔÔhalatÈchedanatthaÑ vÈsipharasuÑ
pariyesantÈnampi dukkaÔaÑ vuttaÑ. Sace pana tesaÑ evaÑ hoti
“vÈsipharasukudÈle yÈcantÈ Èsa~kitÈ bhavissÈma, lohaÑ samuÔÔhÈpetvÈ
karomÈ”ti tato araÒÒaÑ gantvÈ lohabÊjatthaÑ pathaviÑ khaÓanti,
akappiyapathaviÑ khaÓantÈnaÑ dukkaÔehi saddhiÑ pÈcittiyÈnÊti
MahÈpaccariyaÑ vuttaÑ. YathÈ ca idha, evaÑ sabbattha pÈcittiyaÔÔhÈne
______________________________________________________________
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dukkaÔÈ na muccati. KappiyapathaviÑ khaÓantÈnaÑ dukkaÔÈniyeva. BÊjaÑ
pana gahetvÈ tato paraÑ sabbakiriyÈsu payoge payoge dukkaÔaÑ.
PiÔakapariyesanepi hatthavÈrapadavÈresu vuttanayeneva dukkaÔaÑ,
musÈvÈde pÈcittiyaÑ. PiÔakaÑ kÈtukÈmatÈya vallicchedane pÈcittiyanti
sabbaÑ purimanayeneva veditabbaÑ. Gacchati vÈ, Èpatti kukkaÔassÈti evaÑ
pariyiÔÔhasahÈyakudÈlapiÔako nidhiÔÔhÈnaÑ gacchati, padavÈre padavÈre
dukkaÔaÑ. Sace pana gacchanto “imaÑ nidhiÑ laddhÈ Buddhap|jaÑ vÈ
dhammap|jaÑ vÈ saÑghabhattaÑ vÈ karissÈmÊ”ti kusalaÑ uppÈdeti,
kusalacittena gamane anÈpatti. KasmÈ? “Theyyacitto dutiyaÑ vÈ -pagacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassÈ”ti vuttattÈ. YathÈ ca idha, evaÑ sabbattha
atheyyacittassa anÈpatti. Maggato okkamma nidhÈnaÔÔhÈnaÑ gamanatthÈya
maggaÑ karonto bh|tagÈmaÑ chindati, pÈcittiyaÑ. SukkhakaÔÔhaÑ chindati,
dukkaÔaÑ.
TatthajÈtakanti ciranihitÈya kumbhiyÈ upari jÈtakaÑ. KaÔÔhaÑ vÈ lataÑ
vÈti na kevalaÑ kaÔÔhalatameva, yaÑkiÒci allaÑ vÈ sukkhaÑ vÈ
tiÓarukkhalatÈdiÑ chindantassa sahapayogattÈ dukkaÔameva hoti.
AÔÔhavidhaÑ hetaÑ dukkaÔaÑ nÈma imasmiÑ ÔhÈne samodhÈnetvÈ
therehi dassitaÑ pubbapayogadukkaÔaÑ, sahapayogadukkaÔaÑ,
anÈmÈsadukkaÔaÑ durupaciÓÓadukkaÔaÑ, vinayadukkaÔaÑ, ÒÈtadukkaÔaÑ,
ÒattidukkaÔaÑ, paÔissavadukkaÔanti. Tattha “theyyacitto dutiyaÑ vÈ kudÈlaÑ
vÈ piÔakaÑ vÈ pariyesati gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassÈ”ti idaÑ
pubbapayogadukkaÔaÑ nÈma. Ettha hi dukkaÔaÔÔhÈne dukkaÔaÑ,
pÈcittiyaÔÔhÈne pÈcittiyameva hoti. “TatthajÈtakaÑ kaÔÔhaÑ vÈ lataÑ vÈ
chindati, Èpatti dukkaÔassÈ”ti idaÑ sahapayogadukkaÔaÑ nÈma. Ettha pana
pÈcittiyavatthu ca dukkaÔavatthu ca dukkaÔaÔÔhÈneyeva tiÔÔhati. KasmÈ?
AvahÈrassa sahapayogattÈti. YaÑ pana dasavidhaÑ ratanaÑ, sattavidhaÑ
dhaÒÒaÑ, sabbaÒca ÈvudhabhaÓÉÈdiÑ Èmasantassa dukkaÔaÑ vuttaÑ, idaÑ
anÈmÈsadukkaÔaÑ nÈma. YaÑ kadalinÈÄikerÈdÊnaÑ tatthajÈtakaphalÈni
Èmasantassa dukkaÔaÑ vuttaÑ, idaÑ durupaciÓÓadukkaÔaÑ nÈma. YaÑ
pana piÓÉÈya carantassa patte raje patite pattaÑ appaÔiggahetvÈ adhovitvÈ
vÈ tattha bhikkhaÑ gaÓhantassa dukkaÔaÑ vuttaÑ,
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idaÑ vinayadukkaÔaÑ nÈma. “SutvÈ na vadanti, Èpatti dukkaÔassÈ”ti1 idaÑ
ÒÈtadukkaÔaÑ nÈma. YaÑ ekÈdasasu samanubhÈsanÈsu “ÒattiyÈ
dukkaÔan”ti2 vuttaÑ, idaÑ ÒattidukkaÔaÑ nÈma. “Tassa bhikkhave
bhikkhuno purimikÈ ca na paÒÒÈyati, paÔissave ca Èpatti dukkaÔassÈ”ti3 idaÑ
paÔissavadukkaÔaÑ nÈma. IdaÑ pana sahapayogadukkaÔaÑ, tena vuttaÑ
“yaÑkiÒci allaÑ vÈ sukkhaÑ vÈ tiÓarukkhalatÈdiÑ chindantassa
sahapayogattÈ dukkaÔameva hotÊ”ti.
Sace panassa tatthajÈtake tiÓarukkhalatÈdimhi chinnepi lajjidhammo
okkamati, saÑvaro uppajjati, chedanapaccayÈ dukkaÔaÑ desetvÈ muccati.
Atha dhuranikkhepaÑ akatvÈ sa-ussÈhova paÑsuÑ khaÓati,
chedanadukkaÔaÑ paÔippassambhati, khaÓanadukkaÔe patiÔÔhÈti.
AkappiyapatheviÑ khaÓantopi hi idha sahapayogattÈ dukkaÔameva Èpajjati.
Sace panassa sabbadisÈsu khaÓitvÈ kumbhim|laÑ pattassÈpi lijjidhammo
okkamati, khaÓanapaccayÈ dukkaÔaÑ desetvÈ muccati.
By|hati vÈti atha pana sa-ussÈhova paÑsuÑ viy|hati, ekapasse
rÈsiÑkaroti, khaÓanadukkaÔaÑ paÔippassambhati, viy|hanadukkaÔe
patiÔÔhÈti. TaÒca paÑsuÑ tattha tattha puÒjaÑ karonto payoge payoge
dukkaÔaÑ Èpajjati. Sace pana rÈsiÑkatvÈpi dhuranikkhepaÑ karoti,
lajjidhammaÑ Èpajjati, viy|hanadukkaÔaÑ desetvÈ muccati. Uddharati vÈti
atha pana sa-ussÈhova paÑsuÑ uddharitvÈ bahi pÈteti, viy|hanadukkaÔaÑ
paÔippassambhati, uddharaÓadukkaÔe patiÔÔhÈti. PaÑsuÑ pana kudÈlena vÈ
hatthehi vÈ pacchiyÈ vÈ tahiÑ tahiÑ pÈtento payoge payoge dukkaÔaÑ
Èpajjati. Sace pana sabbaÑ paÑsuÑ nÊharitvÈ kumbhiÑ thalaÔÔhaÑ katvÈpi
lajjidhammaÑ Èpajjati, uddharaÓadukkaÔaÑ desetvÈ muccati. Atha pana saussÈhova kumbhiÑ Èmasati, uddharaÓadukkaÔaÑ paÔippassambhati,
ÈmasanadukkaÔe patiÔÔhÈti. ŒmasitvÈpi ca lajjidhammaÑ Èpajjanto
ÈmasanadukkaÔaÑ desetvÈ muccati. Atha sa-ussÈhova kumbhiÑ phandÈpeti,
ÈmasanadukkaÔaÑ paÔippassambhati, “phandÈpeti, Èpatti thullaccayassÈ”ti
vuttathullaccaye patiÔÔhÈti.
TatrÈyaÑ dukkaÔathullaccayÈnaÑ dvinnampi vacanattho–paÔhamaÑ
tÈvettha duÔÔhu kataÑ SatthÈrÈ vuttakiccaÑ virÈdhetvÈ katanti dukkaÔaÑ,
atha vÈ duÔÔhaÑ4 kataÑ,
______________________________________________________________
1. Vi 1. 269 piÔÔhe.

2. Vi 1. 267 piÔÔhÈdÊsu.

3. Vi 3. 214 piÔÔhe.

4. DuÔÔhu (Ka)
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vir|pÈ sÈ kiriyÈ bhikkhukiriyÈnaÑ majjhe na sobhatÊti evampi dukkaÔaÑ.
VuttaÒcetaÑ–
“DukkaÔaÑ iti yaÑ vuttaÑ, taÑ suÓohi yathÈtathaÑ.
AparaddhaÑ viraddhaÒca, khalitaÑ yaÒca dukkaÔaÑ.
YaÑ manusso kare pÈpaÑ, Èvi vÈ yadi vÈ raho.
DukkaÔanti pavedenti, tenetaÑ iti vuccatÊ”ti1.
ItaraÑ pana th|lattÈ, accayattÈ ca thullaccayaÑ. “SamparÈye ca
duggati2, yaÑ hoti kaÔukapphalan”ti-ÈdÊsu3 viya cettha saÑyogabhÈvo
veditabbo. Ekassa santike desetabbesu hi accayesu tena samo th|lo accayo
natthi, tasmÈ vuttaÑ “th|lattÈ, accayattÈ ca thullaccayan”ti. VuttaÒcetaÑ–
“Thullaccayanti yaÑ vuttaÑ, taÑ suÓohi yathÈtathaÑ.
Ekassa m|le yo deseti, yo ca taÑ paÔiggaÓhati.
Accayo tena samo natthi, tenetaÑ iti vuccatÊ”ti4.
PhandÈpentassa ca payoge payoge thullaccayaÑ. PhandÈpetvÈpi ca
lajjidhammaÑ okkanto thullaccayaÑ desetvÈ muccati. Sahapayogato
paÔÔhÈyeva cettha purimÈ purimÈ Èpatti paÔippassambhati. SahapayogaÑ
pana akatvÈ lajjidhammaÑ okkantena yÈ pubbapayoge dukkaÔapÈcittiyÈ
ÈpannÈ, sabbÈ tÈ desetabbÈ. Sahapayoge ca tatthajÈtakacchedane bahukÈnipi
dukkaÔÈni paÑsukhaÓanaÑ patvÈ paÔippassambhanti, ekaÑ
khaÓanadukkaÔameva hoti. KhaÓane bahukÈnipi viy|hanaÑ, viy|hane
bahukÈnipi uddharaÓaÑ, uddharaÓe bahukÈnipi ÈmasanaÑ, Èmasane
bahukÈnipi phandÈpanaÑ patvÈ paÔippassambhanti. PaÑsukhaÓanÈdÊsu ca
lajjidhamme uppanne bahukÈpi Èpattiyo hontu, ekameva desetvÈ muccatÊti
KurundaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. PurimÈpattipaÔippassaddhi ca nÈmesÈ
“ÒattiyÈ dukkaÔaÑ, dvÊhi kammavÈcÈhi thullaccayÈ paÔippassambhantÊ”ti5
evaÑ anusÈvanÈsuttesuyeva ÈgatÈ. Idha pana dutiyapÈrÈjike
AÔÔhakathÈcariyappamÈÓena gahetabbÈti.
______________________________________________________________
1. Vi 5. 262 piÔÔhe.
3. Khu 1. 22; Khu 10. 110 piÔÔhesu.

4. Vi 5. 261 piÔÔhe.

2. SaÑ 1. 31 piÔÔhe.
5. Vi 1. 267 piÔÔhÈdÊsu.

274

VinayapiÔaka
®hÈnÈ cÈveti, Èpatti pÈrÈjikassÈti yo pana phandÈpetvÈpi lajjidhammaÑ

anokkamitvÈva taÑ kumbhiÑ ÔhÈnato antamaso kesaggamattampi cÈveti,
pÈrÈjikameva ÈpajjatÊti attho. ®hÈnÈcÈvanaÒcettha chahÈkÈrehi veditabbaÑ.
KathaÑ? KumbhiÑ mukhavaÔÔiyaÑ gahetvÈ attano abhimukhaÑ ÈkaÉÉhanto
iminÈ antena phuÔÔhokÈsaÑ kesaggamattampi pÈrimantena atikkÈmeti,
pÈrÈjikaÑ. Tatheva gahetvÈ parato pellento pÈrimantena phuÔÔhokÈsaÑ
kesaggamattampi iminÈ antena atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. VÈmato vÈ
dakkhiÓato vÈ apanÈmento vÈmantena phuÔÔhokÈsaÑ kesaggamattampi
dakkhiÓantena atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. DakkhiÓantena vÈ phuÔÔhokÈsaÑ
kesaggamattampi vÈmantena atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. UddhaÑ ukkhipanto
kesaggamattampi bh|mito moceti, pÈrÈjikaÑ. KhaÓitvÈ heÔÔhato osÊdento
bundena phuÔÔhokÈsaÑ kesaggamattampi mukhavaÔÔiyÈ atikkÈmeti,
pÈrÈjikanti evaÑ ekaÔÔhÈne ÔhitÈya kumbhiyÈ. Yadi pana
kumbhimukhavaÔÔiyÈ pÈsaÑ katvÈ lohakhÈÓuÑ vÈ khadirasÈrÈdikhÈÓuÑ vÈ
pathaviyaÑ ÈkoÔetvÈ tattha sa~khalikÈya bandhitvÈ Ôhapenti, ekissÈ disÈya
ekÈya sa~khalikÈya baddhÈya dve ÔhÈnÈni labbhanti, dvÊsu. TÊsu. Cat|su
disÈsu cat|hi sa~khalikÈhi baddhÈya paÒca ÔhÈnÈni labbhanti.
Tattha ekakhÈÓuke baddhakumbhiyÈ paÔhamaÑ khÈÓukaÑ vÈ uddharati,
sa~khalikaÑ vÈ chindati, thullaccayaÑ. Tato kumbhiÑ yathÈvuttanayena
kesaggamattampi ÔhÈnÈ cÈveti, pÈrÈjikaÑ. Atha paÔhamaÑ kumbhiÑ
uddharati, thullaccayaÑ. Tato khÈÓukaÑ kesaggamattampi ÔhÈnÈ cÈveti,
sa~khalikaÑ vÈ chindati, pÈrÈjikaÑ. EtenupÈyena dvÊsu tÊsu cat|su
khÈÓukesu baddhakumbhiyÈpi pacchime ÔhÈnÈcÈvane pÈrÈjikaÑ, sesesu
thullaccayaÑ veditabbaÑ.
Sace khÈÓu natthi, sa~khalikÈya agge valayaÑ katvÈ tatthajÈtake m|le
pavesitaÑ hoti, paÔhamaÑ kumbhiÑ uddharitvÈ pacchÈ m|laÑ chetvÈ
valayaÑ nÊharati, pÈrÈjikaÑ. Atha m|laÑ acchetvÈ valayaÑ ito cito ca
sÈreti, rakkhati. Sace pana m|lato anÊharitvÈpi hatthena gahetvÈ ÈkÈsagataÑ
karoti, pÈrÈjikaÑ. Ayamettha viseso. SesaÑ vuttanayameva.
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Keci pana nimittatthÈya kumbhimatthake nigrodharukkhÈdÊni ropenti,
m|lÈni kumbhiÑvinandhitvÈ ÔhitÈni honti, “m|lÈni chinditvÈ kumbhiÑ
gahessÈmÊ”ti chindantassa payoge payoge dukkaÔaÑ. ChinditvÈ okÈsaÑ
katvÈ kumbhiÑ kesaggamattampi ÔhÈnÈ cÈveti, pÈrÈjikaÑ. M|lÈni
chindatova luÔhitvÈ kumbhÊ ninnaÔÔhÈnaÑ gatÈ, rakkhati tÈva. GataÔÔhÈnato
uddharati, pÈrÈjikaÑ. Sace chinnesu m|lesu ekam|lamattena kumbhÊ tiÔÔhati,
so ca taÑ “imasmiÑ m|le chinne patissatÊ”ti chindati, chinnamatte
pÈrÈjikaÑ. Sace pana ekam|leneva pÈse baddhas|karo viya ÔhitÈ hoti,
aÒÒaÑ kiÒci lagganakaÑ natthi, tasmimpi m|le chinnamatte pÈrÈjikaÑ. Sace
kumbhimatthake mahÈpÈsÈÓo Ôhapito hoti, taÑ daÓÉena ukkhipitvÈ
apanetukÈmo kumbhimatthake jÈtaÑ rukkhaÑ chindati, dukkaÔaÑ. TassÈ
samÊpe jÈtakaÑ chetvÈ Èharati, atatthajÈtakattÈ taÑ chindato pÈcittiyaÑ.
Attano bhÈjananti sace pana kumbhiÑ uddharituÑ asakkonto
kumbhigatabhaÓÉaggahaÓatthaÑ attano bhÈjanaÑ pavesetvÈ
antokumbhiyaÑ paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ
theyyacitto Èmasati, Èpatti dukkaÔassa. Paricchedo cettha
pÈrÈjikaniyamanatthaÑ vutto. Theyyacittena pana |napaÒcamÈsakampi
Èmasanto dukkaÔaÑ Èpajjatiyeva.
PhandÈpetÊti ettha yÈva ekÈbaddhaÑ katvÈ attano bhÈjanaÑ paveseti,
tÈva phandÈpetÊti vuccati. Apica ito cito ca apaby|hantopi phandÈpetiyeva,
so thullaccayaÑ Èpajjati. YadÈ pana ekÈbaddhabhÈvo chinno, kumbhigataÑ
kumbhiyameva, bhÈjanagatampi bhÈjaneyeva hoti, tadÈ attano bhÈjanagataÑ
nÈma hoti. EvaÑ katvÈ kumbhito anÊhatepi ca bhÈjane pÈrÈjikaÑ Èpajjati.
MuÔÔhiÑ vÈ chindatÊti ettha yathÈ aÓgulantarehi nikkhantakahÈpaÓÈ
kumbhigate kahÈpaÓe na samphusanti, evaÑ muÔÔhiÑ karonto muÔÔhiÑ
chindati nÈma, sopi pÈrÈjikaÑ Èpajjati.
SuttÈr|Ähanti sutte Èr|ÄhaÑ, suttena ÈvutassÈpi suttamayassÈpi etaÑ
adhivacanaÑ. PÈma~gÈdÊni hi sovaÓÓamayÈnipi honti r|piyamayÈnipi
suttamayÈnipi, muttÈvali-Èdayopi ettheva sa~gahaÑ gatÈ. VeÔhananti
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sÊsaveÔhanapaÔo vuccati. Etesu yaÑkiÒci theyyacitto Èmasati, dukkaÔaÑ.
PhandÈpeti, thullaccayaÑ. PÈma~gÈdÊni koÔiyaÑ gahetvÈ ÈkÈsaÔÔhaÑ
akaronto uccÈreti, thullaccayaÑ.
GhaÑsanto nÊharatÊti ettha pana paripuÓÓÈya kumbhiyÈ upari
samatittikaÑ kumbhiÑ katvÈ ÔhapitaÑ vÈ ekaÑ koÔiÑ bunde ekaÑ koÔiÑ
mukhavaÔÔiyaÑ katvÈ ÔhapitaÑ vÈ ghaÑsantassa nÊharato thullaccayaÑ,
kumbhimukhÈ mocentassa pÈrÈjikaÑ. YaÑ pana upaÉÉhakumbhiyaÑ vÈ
rittakumbhiyaÑ vÈ ÔhapitaÑ, tassa attano phuÔÔhokÈsova ÔhÈnaÑ, na sakalÈ
kumbhÊ. TasmÈ taÑ ghaÑsantassÈpi nÊharato patiÔÔhitokÈsato kesaggamatte
mutte pÈrÈjikameva. KumbhiyÈ pana paripuÓÓÈya vÈ |nÈya vÈ ujukameva
uddharantassa heÔÔhimakoÔiyÈ patiÔÔhitokÈsÈ muttamatteva pÈrÈjikaÑ.
AntokumbhiyaÑ ÔhapitaÑ yaÑkiÒci pÈrÈjikappahonakaÑ bhaÓÉaÑ
sakalakumbhiyaÑ cÈrentassa, pÈma~gÈdiÒca ghaÑsitvÈ nÊharantassa yÈva
mukhavaÔÔiÑ nÈtikkamati, tÈva thullaccayameva. Tassa hi sabbÈpi
kumbhÊÔhÈnanti Sa~khepamahÈpaccariyÈdÊsu vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ
pana “ÔhapitaÔÔhÈnameva ÔhÈnaÑ, na sakalÈ kumbhÊ. TasmÈ
yathÈÔhitaÔÔhÈnato kesaggamattampi mocentassa pÈrÈjikamevÈ”ti vuttaÑ,
taÑ pamÈÓaÑ. ItaraÑ pana ÈkÈsagataÑ akarontassa cÊvaravaÑse
ÔhapitacÊvaraveÔhanakanayena vuttaÑ, taÑ na gahetabbaÑ.
Vinayavinicchaye hi Ègate garuke ÔhÈtabbaÑ, esÈ vinayadhammatÈ. Apica
“attano bhÈjanagataÑ vÈ karoti, muÔÔhiÑ vÈ chindatÊ”ti vacanatopetaÑ
veditabbaÑ, yathÈ antokumbhiyaÑ Ôhitassa na sabbÈ kumbhÊ ÔhÈnanti.
Sappi-ÈdÊsu yaÑkiÒci pivato ekapayogena pÊtamatte pÈrÈjikanti MahÈaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. MahÈpaccariyÈdÊsu pana ayaÑ vibhÈgo dassito–
“mukhaÑ anapanetvÈ ÈkaÉÉhantassa pivato sace paragalagataÑ pÈdaÑ na
agghati, mukhagatena saddhiÑ agghati, rakkhati tÈva. KaÓÔhena pana
paricchinnakÈleyeva pÈrÈjikaÑ hoti. Sacepi oÔÔhehi paricchindanto oÔÔhe
pidahati, pÈrÈjikameva. UppaladaÓÉaveÄunÈÄinaÄanÈÄi-ÈdÊhi pivantassapi sace
paragalagatameva pÈdaÑ agghati, pÈrÈjikaÑ. Sace saha mukhagatena
agghati, na tÈva pÈrÈjikaÑ hoti. UppaladaÓÉÈdigatena saddhiÑ
ekÈbaddhabhÈvaÑ kopetvÈ oÔÔhehi paricchinnamatte pÈrÈjikaÑ. Sace
uppaladaÓÉÈdigatena saddhiÑ agghati, uppaladaÓÉÈdÊnaÑ bunde a~guliyÈpi
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pihitamatte pÈrÈjikaÑ. PÈdagghanake paragalaÑ appaviÔÔhe uppaladaÓÉÈdÊsu
ca mukhe ca atirekapÈdÈrahampi ekÈbaddhaÑ hutvÈ tiÔÔhati, rakkhatiyevÈ”ti.
TaÑ sabbampi yasmÈ “attano bhÈjanagataÑ vÈ karoti, muÔÔhiÑ vÈ
chindatÊ”ti imaÑ nayaÑ bhajati, tasmÈ sudassitameva. Esa tÈva ekÈbaddhe
nayo.
Sace pana hatthena vÈ pattena vÈ thÈlakÈdinÈ vÈ kenaci bhÈjanena
gahetvÈ pivati, yamhi payoge pÈdagghanakaÑ p|reti, tamhi gate pÈrÈjikaÑ.
Atha mahagghaÑ1 hoti, sippikÈyapi1 ekapayogeneva pÈdagghanakaÑ
gahetuÑ sakkÈ hoti, ekuddhÈreyeva pÈrÈjikaÑ. BhÈjanaÑ pana nimujjÈpetvÈ
gaÓhantassa yÈva ekÈbaddhaÑ hoti, tÈva rakkhati. MukhavaÔÔiparicchedena
vÈ uddhÈrena vÈ pÈrÈjikaÑ. YadÈ pana sappiÑ vÈ telaÑ vÈ acchaÑ
telasadisameva madhuphÈÓitaÑ vÈ kumbhiÑ ÈviÒchetvÈ2 attano bhÈjane
paveseti, tadÈ tesaÑ acchatÈya ekÈbaddhatÈ natthÊti pÈdagghanake
mukhavaÔÔito gaÄitamatte pÈrÈjikaÑ.
PacitvÈ ÔhapitaÑ pana madhuphÈÓitaÑ sileso viya cikkanaÑ
ÈkaÉÉhanavikaÉÉhanayoggaÑ hoti, uppanne kukkucce ekÈbaddhameva
hutvÈ paÔinÊharituÑ sakkoti. EtaÑ mukhavaÔÔiyÈ nikkhamitvÈ bhÈjane
paviÔÔhampi bÈhirena saddhiÑ ekÈbaddhattÈ rakkhati, mukhavaÔÔito
chinnamatte pana pÈrÈjikaÑ. Yopi theyyacittena parassa kumbhiyÈ
pÈdagghanakaÑ sappiÑ vÈ telaÑ vÈ avassaÑ pivanakaÑ yaÑkiÒci
duk|lasÈÔakaÑ vÈ cammakhaÓÉÈdÊnaÑ vÈ aÒÒataraÑ pakkhipati, hatthato
muttamatte pÈrÈjikaÑ.
RittakumbhiyÈ “idÈni telaÑ ÈkirissantÊ”ti ÒatvÈ yaÑkiÒci bhaÓÉaÑ
theyyacitto pakkhipati, taÒce tattha tele ÈkiÓÓe paÒcamÈsaka-agghanakaÑ
pivati, pÊtamatte pÈrÈjikanti MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. TaÑ pana tattheva
sukkhataÄÈke sukkhamÈtikÈya ujukaraÓavinicchayena virujjhati,
avahÈralakkhaÓaÒcettha na paÒÒÈyati, tasmÈ na gahetabbaÑ.
MahÈpaccariyÈdÊsu pana tassa uddhÈre pÈrÈjikaÑ vuttaÑ, taÑ yuttaÑ.
Parassa rittakumbhiyÈ sa~gopanatthÈya bhaÓÉaÑ ÔhapetvÈ tattha tele
ÈkiÓÓe “sace ayaÑ jÈnissati, maÑ palibujjhissatÊ”ti bhÊto
pÈdagghanakatelaÑ pÊtaÑ bhaÓÉaÑ theyyacittena uddharati, pÈrÈjikaÑ.
Suddhacittena
______________________________________________________________
1-1. Hoti sappi-Èdi, yamhi (Ka)

2. ŒvaÔÔetvÈ (SÊ, SyÈ) ŒviÒjetvÈ (Ka)
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uddharati, pare ÈharÈpente bhaÓÉadeyyaÑ. BhaÓÉadeyyaÑ nÈma yaÑ
parassa naÔÔhaÑ, tassa m|laÑ vÈ tadeva vÈ bhaÓÉaÑ dÈtabbanti attho. No ce
deti, sÈmikassa dhuranikkhepe pÈrÈjikaÑ. Sace parassa kumbhiyÈ aÒÒo
sappiÑ vÈ telaÑ vÈ Èkirati, tatra cÈyaÑ theyyacittena telapivanakaÑ
bhaÓÉaÑ pakkhipati, vuttanayeneva pÈrÈjikaÑ. Attano rittakumbhiyÈ
parassa sappiÑ vÈ telaÑ vÈ ÈkiraÓabhÈvaÑ ÒatvÈ theyyacittena bhaÓÉaÑ
nikkhipati, pubbe vuttanayeneva uddhÈre pÈrÈjikaÑ. Suddhacitto nikkhipitvÈ
pacchÈ theyyacittena uddharati, pÈrÈjikameva. Suddhacittova uddharati,
neva avahÈro, na gÊvÈ, MahÈpaccariyaÑ pana anÈpattimattameva vuttaÑ.
“Kissa mama kumbhiyaÑ telaÑ ÈkirasÊ”ti kupito attano bhaÓÉaÑ uddharitvÈ
chaÉÉeti, no bhaÓÉadeyyanti KurundiyaÑ vuttaÑ. Theyyacittena
mukhavaÔÔiyaÑ gahetvÈ kumbhiÑ ÈviÒchati telaÑ gaÄetukÈmo,
pÈdagghanake gaÄite pÈrÈjikaÑ. Theyyacitteneva jajjaraÑ karoti “savitvÈ
gamissatÊ”ti, pÈdagghanake savitvÈ gate pÈrÈjikaÑ. Theyyacitteneva
chiddaÑ karoti omaÔÔhaÑ vÈ ummaÔÔhaÑ vÈ vemaÔÔhaÑ vÈ, idaÑ pana
sammohaÔÔhÈnaÑ, tasmÈ suÔÔhu sallakkhetabbaÑ. AyaÑ hettha vinicchayo–
omaÔÔhaÑnÈma adhomukhachiddaÑ. UmmaÔÔhaÑ nÈma
uddhaÑmukhachiddaÑ. VemaÔÔhaÑ nÈma uÄu~kasseva ujugatachiddaÑ.
Tatra omaÔÔhassa bahi paÔÔhÈya katassa abbhantarantato pÈdagghanake tele
gaÄite bahi anikkhantepi pÈrÈjikaÑ. KasmÈ? YasmÈ tato gaÄitamattameva
bahigataÑ nÈma hoti, na kumbhigatasa~khyaÑ labhati. Anto paÔÔhÈya
katassa bÈhirantato pÈdagghanake gaÄite pÈrÈjikaÑ. UmmaÔÔhassa yathÈ
tathÈ vÈ katassa bÈhirantato pÈdagghanake gaÄite pÈrÈjikaÑ. TaÒhi yÈva
bÈhirantato na gaÄati, tÈva kumbhigatameva hoti. VemaÔÔhassa ca
kapÈlamajjhato gaÄitavasena kÈretabboti AÔÔhakathÈsu vuttaÑ. TaÑ pana
anto ca bahi ca paÔÔhÈya majjhe ÔhapetvÈ katachidde taÄÈkassa ca
mariyÈdabhedena sameti. Anto paÔÔhÈya kate pana bÈhirantena, bahi
paÔÔhÈya kate abbhantarantena kÈretabboti idamettha yuttaÑ. Yo pana
“vaÔÔitvÈ gacchissatÊ”ti theyyacittena kumbhiyÈ ÈdhÈrakaÑ vÈ
upatthambhanaleÉÉuke vÈ apaneti, vaÔÔitvÈ gatÈya pÈrÈjikaÑ.
TelÈkiraÓabhÈvaÑ pana ÒatvÈ rittakumbhiyÈ jajjarabhÈve vÈ chiddesu vÈ
katesu pacchÈ nikkhantatelappamÈÓena bhaÓÉadeyyaÑ hoti. AÔÔhakathÈsu
pana katthaci pÈrÈjikantipi likhitaÑ, taÑ pamÈdalikhitaÑ.
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ParipuÓÓÈya kumbhiyÈ upari kathalaÑ vÈ pÈsÈÓaÑ vÈ “patitvÈ
bhindissati, tato telaÑ paggharissatÊ”ti theyyacittena dubbandhaÑ vÈ karoti,
duÔÔhapitaÑ vÈ Ôhapeti, avassaÑ patanakaÑ tathÈ karontassa katamatte
pÈrÈjikaÑ. RittakumbhiyÈ upari karoti, taÑ pacchÈ puÓÓakÈle patitvÈ
bhindati, bhaÓÉadeyyaÑ. ¢disesu hi ÔhÈnesu bhaÓÉassa natthikÈle
katapayogattÈ Èditova pÈrÈjikaÑ na hoti. BhaÓÉavinÈsadvÈrassa pana katattÈ
bhaÓÉadeyyaÑ hoti, ÈharÈpentesu adadato sÈmikÈnaÑ dhuranikkhepena
pÈrÈjikaÑ.
Theyyacittena mÈtikaÑ ujukaÑ karoti “vaÔÔitvÈ vÈ gamissati, velaÑ vÈ
uttarÈpessatÊ”ti, vaÔÔitvÈ vÈ gacchatu, velaÑ vÈ uttaratu, ujukaraÓakÈle
pÈrÈjikaÑ. ¢disÈ hi payogÈ pubbapayogÈvahÈre sa~gahaÑ gacchanti.
SukkhamÈtikÈya ujukatÈya pacchÈ udake Ègate vaÔÔitvÈ vÈ gacchatu, velaÑ
vÈ uttaratu, bhaÓÉadeyyaÑ. KasmÈ? ®hÈnÈcÈvanapayogassa abhÈvÈ. Tassa
lakkhaÓaÑ nÈvaÔÔhe Èvi bhavissati.
Tattheva bhindati vÈti-ÈdÊsu AÔÔhakathÈyaÑ1 tÈva vuttaÑ–“bhindati
vÈti muggarena pothetvÈ bhindati. ChaÉÉeti vÈti udakaÑ vÈ vÈlikaÑ vÈ
ÈkiritvÈ uttarÈpeti. JhÈpeti vÈti dÈr|ni ÈharitvÈ jhÈpeti. AparibhogaÑ vÈ
karotÊti akhÈditabbaÑ vÈ apÈtabbaÑ vÈ karoti, uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ
visaÑ vÈ ucchiÔÔhaÑ vÈ kuÓapaÑ vÈ pÈteti. Œpatti dukkaÔassÈti
ÔhÈnÈcÈvanassa natthitÈya dukkaÔaÑ, Buddhavisayo nÈmeso. KiÒcÈpi
dukkaÔaÑ, ÈharÈpente pana bhaÓÉadeyyan”ti. Tattha purimadvayaÑ na
sameti. TaÒhi kumbhijajjarakaraÓena ca mÈtikÈ-ujukaraÓena ca saddhiÑ
ekalakkhaÓaÑ. PacchimaÑ pana dvayaÑ ÔhÈnÈ acÈventenÈpi sakkÈ kÈtuÑ,
tasmÈ ettha evaÑ vinicchayaÑ vadanti–“AÔÔhakathÈyaÑ kira
‘ÔhÈnÈcÈvanassa natthitÈya dukkaÔan’ti idaÑ pacchimadvayaÑ sandhÈya
vuttaÑ. ®hÈnÈcÈvanaÑ akarontoyeva hi theyyacittena vÈ vinÈsetukÈmatÈya
vÈ jhÈpeyyapi, aparibhogampi kareyya. Purimadvaye pana vuttanayena
bhindantassa vÈ chaÉÉentassa vÈ ÔhÈnÈcÈvanaÑ atthi, tasmÈ tathÈ karontassa
vinÈsetukamatÈya bhaÓÉadeyyaÑ, theyyacittena pÈrÈjikan”ti. PÈÄiyaÑ
“dukkaÔan”ti vuttattÈ
______________________________________________________________
1. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ (Ka)
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ayuttanti ce. Na, aÒÒathÈ gahetabbatthato. PÈÄiyaÑ hi theyyacittapakkhe
bhindati vÈti udakena sambhindati, chaÉÉati vÈti tattha vamati vÈ passÈvaÑ
vÈ1 chaÉÉetÊti evameke vadanti.
AyaÑ panettha sÈro, vinÊtavatthumhi tiÓajjhÈpako viya ÔhÈnÈ
acÈvetukÈmova kevalaÑ bhindati, bhinnattÈ pana telÈdÊni nikkhamanti, yaÑ
vÈ panettha patthinnaÑ, taÑ ekÈbaddhameva tiÔÔhati. AchaÉÉetukÈmoyeva
ca kevalaÑ tattha udakavÈlikÈdÊni Èkirati, ÈkiÓÓattÈ pana telaÑ chaÉÉÊyati.
TasmÈ vohÈravasena “bhindati vÈ chaÉÉeti vÈ”ti vuccatÊti evametesaÑ
padÈnaÑ attho gahetabbo. NÈsetukÈmatÈpakkhe pana itarathÈpi yujjati.
EvaÒhi kathiyamÈne PÈÄi ca AÔÔhakathÈ ca pubbÈparena saÑsanditvÈ kathitÈ
honti. EttÈvatÈpi ca santosaÑ akatvÈ Ècariye payirupÈsitvÈ vinicchayo
veditabboti.
Bh|maÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
ThalaÔÔhakathÈ
95. ThalaÔÔhe thale nikkhittanti bh|mitale vÈ pÈsÈÓatala2pabbatatalÈdÊsu
vÈ yattha katthaci paÔicchanne vÈ appaÔicchanne vÈ ÔhapitaÑ “thalaÔÔhan”ti
veditabbaÑ. TaÑ sace rÈsikataÑ hoti, antokumbhiyaÑ
bhÈjanagatakaraÓamuÔÔhicchedanavinicchayena vinicchinitabbaÑ. Sace
ekÈbaddhaÑ silesaniyyÈsÈdi, pakkamadhuphÈÓitavinicchayena
vinicchinitabbaÑ. Sace garukaÑ hoti bhÈrabaddhaÑ lohapiÓÉi guÄapiÓÉi
telamadhughaÔÈdi3 vÈ, kumbhiyaÑ ÔhÈnÈcÈvanavinicchayena
vinicchinitabbaÑ, sa~khalikabaddhassa ca ÔhÈnabhedo sallakkhetabbo.
PattharitvÈ ÔhapitaÑ pana pÈvÈrattharaÓasÈÔakÈdiÑ ujukaÑ gahetvÈ
ÈkaÉÉhati, pÈrimante orimantena phuÔÔhokÈsaÑ atikkante pÈrÈjikaÑ. EvaÑ
sabbadisÈsu sallakkhetabbaÑ. VeÔhetvÈ uddharati, kesaggamattaÑ
ÈkÈsagataÑ karontassa pÈrÈjikaÑ. SesaÑ vuttanayamevÈti.
ThalaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. VaccaÑ vÈ passÈvaÑ vÈ (SÊ), vamanaÑ vÈ uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ (SyÈ)
2. PÈsÈdatala (SÊ, SyÈ)
3. LohapiÓÉaguÄapiÓÉatelamadhughaÔÈdi (SÊ)
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ŒkÈsaÔÔhakathÈ
96. ŒkÈsaÔÔhe morassa chahÈkÈrehi ÔhÈnaparicchedo veditabbo–purato
mukhatuÓÉakena, pacchato kalÈpaggena, ubhayapassesu pakkhapariyantehi,
adho pÈdanakhÈya, uddhaÑ sikhaggenÈti. Bhikkhu “sassÈmikaÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ
moraÑ gahessÈmÊ”ti purato vÈ tiÔÔhati, hatthaÑ vÈ pasÈreti, moro ÈkÈseyeva
pakkhe cÈreti, vÈtaÑ gÈhÈpetvÈ gamanaÑ upacchinditvÈ tiÔÔhati, tassa
bhikkhuno dukkaÔaÑ. TaÑ aphandento hatthena Èmasati, dukkaÔameva.
®hÈnÈ acÈvento phandÈpeti, thullaccayaÑ. Hatthena pana gahetvÈ vÈ
aggahetvÈ vÈ mukhatuÓÉakena phuÔÔhokÈsaÑ kalÈpaggaÑ, kalÈpaggena vÈ
phuÔÔhokÈsaÑ mukhatuÓÉakaÑ atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. TathÈ
vÈmapakkhapariyantena phuÔÔhokÈsaÑ dakkhiÓapakkhapariyantaÑ,
dakkhiÓapakkhapariyantena vÈ phuÔÔhokÈsaÑ vÈmapakkhapariyantaÑ
atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. TathÈ pÈdanakhasikhÈya phuÔÔhokÈsaÑ sikhaggaÑ,
sikhaggena vÈ phuÔÔhokÈsaÑ pÈdanakhasikhaÑ atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ.
ŒkÈsena gacchanto moro sÊsÈdÊsu yasmiÑ a~ge nilÊyati, taÑ tassa
ÔhÈnaÑ. TasmÈ taÑ hatthe nilÊnaÑ ito cito ca karontopi phandÈpetiyeva.
Yadi pana itarena hatthena gahetvÈ ÔhÈnÈ cÈveti, pÈrÈjikaÑ. ItaraÑ hatthaÑ
upaneti, moro sayameva uÉÉetvÈ tattha nilÊyati, anÈpatti. A~ge nilÊnabhÈvaÑ
ÒatvÈ theyyacittena ekaÑ padavÈraÑ gacchati, thullaccayaÑ. Dutiye,
pÈrÈjikaÑ.
Bh|miyaÑ Ôhitamoro dvinnaÑ vÈ pÈdÈnaÑ, kalÈpassa ca vasena tÊÓi
ÔhÈnÈni labhati, taÑ ukkhipantassa yÈva ekampi ÔhÈnaÑ pathaviÑ phusati,
tÈva thullaccayaÑ, kesaggamattampi pathaviyÈ mocitamatte pÈrÈjikaÑ.
PaÒjare ÔhitaÑ saha paÒjarena uddharati, pÈrÈjikaÑ. Yadi pana pÈdaÑ na
agghati, sabbattha agghavasena kÈtabbaÑ. Antovatthumhi carantaÑ moraÑ
theyyacittena padasÈ bahivatthuÑ nÊharanto dvÈraparicchedaÑ atikkÈmeti,
pÈrÈjikaÑ. Vaje ÔhitabalÊbaddassa hi vajo viya antovatthu tassa ÔhÈnaÑ.
Hatthena pana gahetvÈ antovatthusmimpi ÈkÈsagataÑ karontassa
pÈrÈjikameva. AntogÈme carantampi gÈmaparikkhepaÑ atikkÈmentassa
pÈrÈjikaÑ. Sayameva nikkhamitvÈ gÈm|pacÈre vÈ vatth|pacÈre vÈ carantaÑ
pana theyyacitto kaÔÔhena vÈ kathalÈya vÈ utrÈsetvÈ aÔavimukhaÑ karoti,
moro uÉÉetvÈ antogÈme vÈ
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antovatthumhi vÈ chadanapiÔÔhe vÈ nilÊyati, rakkhati. Sace pana aÔavimukhe
uÉÉeti vÈ gacchati vÈ, “aÔaviÑ pavesetvÈ gahessÈmÊ”ti parikappe asati
pathavito kesaggamattampi uÉÉitamatte vÈ dutiyapadavÈre vÈ pÈrÈjikaÑ.
KasmÈ? YasmÈ gÈmato nikkhantassa ÔhitaÔÔhÈnameva ÔhÈnaÑ hoti.
KapiÒjarÈdÊsupi ayameva vinicchayo.
SÈÔakaÑ vÈti vÈtavegukkhittaÑ pathavitale pattharitvÈ Ôhapitamiva
ÈkÈsena gacchantaÑ khalibaddhaÑ1 sÈÔakaÑ abhimukhÈgataÑ hatthena
ekasmiÑ ante gaÓhÈti, ito cito ca ÔhÈnaÑ avikopentoyeva gamanupacchede
dukkaÔaÑ. ®hÈnÈcÈvanaÑ akaronto cÈleti, phandÈpane thullaccayaÑ. ®hÈnÈ
cÈveti, pÈrÈjikaÑ. ®hÈnaparicchedo cassa morasseva chahÈkÈrehi veditabbo.
AbaddhasÈÔako pana ekasmiÑ ante gahitamatteva dutiyenantena patitvÈ
bh|miyaÑ patiÔÔhÈti. Tassa dve ÔhÈnÈni honti hattho ceva bh|mi ca. TaÑ
yathÈgahitameva paÔhamaÑ gahitokÈsappadesato cÈleti, thullaccayaÑ.
PacchÈ bh|mito dutiyahatthena vÈ pÈdena vÈ ukkhipati, pÈrÈjikaÑ.
PaÔhamaÑ vÈ bh|mito uddharati, thullaccayaÑ. PacchÈ gahitokÈsappadesato
cÈveti, pÈrÈjikaÑ. GahaÓaÑ vÈ amuÒcanto ujukameva hatthaÑ onÈmetvÈ
bh|migataÑ katvÈ teneva hatthena ukkhipati, pÈrÈjikaÑ. VeÔhanepi
ayameva vinicchayo.
HiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ chijjamÈnanti manussÈnaÑ ala~karontÈnaÑ
gÊveyyakÈdipiÄandhanaÑ vÈ suvaÓÓasalÈkaÑ chindantÈnaÑ suvaÓÓakÈrÈnaÑ
suvaÓÓakhaÓÉaÑ vÈ chijjamÈnaÑ patati, taÒce bhikkhu ÈkÈsena
ÈgacchantaÑ theyyacitto hatthena gaÓhÈti, gahaÓameva ÔhÈnaÑ.
Gahitappadesato hatthaÑ apaneti, pÈrÈjikaÑ. CÊvare patitaÑ hatthena
ukkhipati, pÈrÈjikaÑ. AnuddharitvÈva yÈti, dutiye padavÈre pÈrÈjikaÑ. Patte
patitepi eseva nayo. SÊse vÈ mukhe vÈ pÈde vÈ patiÔÔhitaÑ hatthena gaÓhÈti,
pÈrÈjikaÑ. AggahetvÈva yÈti, dutiye padavÈre pÈrÈjikaÑ. Yattha katthaci
patati, tassa patitokÈsova ÔhÈnaÑ, na sabbaÑ a~gapacca~gaÑ pattacÊvaraÑ
vÈti.
ŒkÈsaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. KhalitthaddhaÑ (SyÈ)
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VehÈsaÔÔhakathÈ
97. VehÈsaÔÔhe maÒcapÊÔhÈdÊsu ÔhapitaÑ bhaÓÉaÑ ÈmÈsaÑ vÈ hotu
anÈmÈsaÑ vÈ, theyyacittena Èmasantassa dukkaÔaÑ. MaÒcapÊÔhesu
ÔhapitabhaÓÉesu panettha thalaÔÔhe vuttanayena vinicchayo veditabbo. AyaÑ
pana viseso, sace khaliyÈ baddhasÈÔako maÒce vÈ pÊÔhe vÈ patthaÔo majjhena
maÒcatalaÑ na phusati, maÒcapÈdeva phusati, tesaÑ vasena ÔhÈnaÑ
veditabbaÑ. PÈdÈnaÑ upari phuÔÔhokÈsameva hi atikkamitamattena tattha
pÈrÈjikaÑ hoti. Saha maÒcapÊÔhehi harantassa pana maÒcapÊÔhapÈdÈnaÑ
patiÔÔhitokÈsavasena ÔhÈnaÑ veditabbaÑ.
CivaravaÑse vÈti cÊvaraÔhapanatthÈya bandhitvÈ Ôhapite vaÑse vÈ
kaÔÔhadaÓÉake vÈ. Tattha saÑharitvÈ pÈrato antaÑ, orato bhogaÑ katvÈ
ÔhapitacÊvarassa patiÔÔhitokÈsena phuÔÔhokÈsova ÔhÈnaÑ, na sabbo
cÊvaravaÑso. TasmÈ theyyacittena taÑ bhoge gahetvÈ ÈkaÉÉhantassa pÈrato
vaÑse patiÔÔhitokÈsaÑ orato cÊvarena vaÑsassa phuÔÔhappadesaÑ
atikkÈmentassa ekadva~gulamattÈkaÉÉhaneneva pÈrÈjikaÑ. Ante gahetvÈ
ÈkaÉÉhantassÈpi eseva nayo. Tattheva pana cÊvaravaÑse vÈmato vÈ
dakkhiÓato vÈ sÈrentassa1 vÈmantena dakkhiÓantaÔÔhÈnaÑ, dakkhiÓantena vÈ
vÈmantaÔÔhÈnaÑ atikkantamatte dasadvÈdasa~gulamattasÈraÓeneva2
pÈrÈjikaÑ. UddhaÑ ukkhipantassa kesaggamattukkhipanena pÈrÈjikaÑ.
CÊvaravaÑsaÑ phusantaÑ vÈ aphusantaÑ vÈ rajjukena bandhitvÈ
ÔhapitacÊvaraÑ mocentassa thullaccayaÑ, mutte pÈrÈjikaÑ. Muttamattameva
hi taÑ “ÔhÈnÈ cutan”ti sa~khyaÑ gacchati. VaÑse veÔhetvÈ ÔhapitaÑ
nibbeÔhentassa thullaccayaÑ, nibbeÔhitamatte pÈrÈjikaÑ. ValayaÑ katvÈ
Ôhapite valayaÑ chindati vÈ moceti vÈ ekaÑ vÈ vaÑsakoÔiÑ mocetvÈ
nÊharati, thullaccayaÑ, chinnamatte, muttamatte, nÊhaÔamatte ca pÈrÈjikaÑ.
TathÈ akatvÈva cÊvaravaÑse ito cito ca sÈreti, rakkhati tÈva. Valayassa hi
sabbopi cÊvaravaÑso ÔhÈnaÑ. KasmÈ? Tattha saÑsaraÓadhammatÈya. YadÈ
pana naÑ hatthena gahetvÈ ÈkÈsagataÑ karoti, pÈrÈjikaÑ. PasÈretvÈ
Ôhapitassa patiÔÔhitokÈsena phuÔÔhokÈsova ÔhÈnaÑ, tattha saÑharitvÈ Ôhapite
vuttanayena vinicchayo veditabbo. YaÑ pana ekenantena bh|miÑ phusitvÈ
ÔhitaÑ hoti, tassa
______________________________________________________________
1. OsÈrentassa (SyÈ), harantassa (Ka)

2. HaraÓeneva (Ka)
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cÊvaravaÑse ca bh|miyaÒca patiÔÔhitokÈsavasena dve ÔhÈnÈni. Tattha
bh|miyaÑ ekenantena patiÔÔhite abaddhasÈÔake vuttanayeneva vinicchayo
veditabbo. CÊvararajjuyÈpi ayameva vinicchayo.
A~kusake laggetvÈ ÔhapitabhaÓÉaÑ pana bhesajjaghaÔo vÈ
bhesajjatthavikÈ vÈ sace bhittiÑ vÈ bh|miÑ vÈ aphusitvÈ ÔhapitaÑ,
lagganakaÑ ghaÑsantassa nÊharato a~kusakoÔito nikkhantamatte pÈrÈjikaÑ.
LagganakaÑ baddhaÑ hoti, bundena ukkhipitvÈ ÈkÈsagataÑ karontassa
a~kusakoÔito anikkhantepi pÈrÈjikaÑ. BhittinissitaÑ hoti, paÔhamaÑ
a~kusakoÔito nÊharati, thullaccayaÑ. PacchÈ bhittiÑ moceti, pÈrÈjikaÑ.
PaÔhamaÑ bhittiÑ mocetvÈ pacchÈ a~kusato nÊharantassÈpi eseva nayo.
Sace pana bhÈriyaÑ bhaÓÉaÑ nÊharituÑ asakkonto sayaÑ bhittinissitaÑ
katvÈ a~kusato nÊharati, puna bhittiÑ amocetvÈpi a~kusato nÊhaÔamatteyeva
pÈrÈjikaÑ. AttanÈ kataÔÔhÈnaÑ hi ÔhÈnaÑ na hoti, bh|miÑ phusitvÈ Ôhitassa
pana dve eva ÔhÈnÈni. Tattha vuttoyeva vinicchayo. YaÑ pana sikkÈya
pakkhipitvÈ laggitaÑ hoti, taÑ sikkÈto nÊharantassÈpi saha sikkÈya a~kusato
nÊharantassÈpi pÈrÈjikaÑ. Bhittibh|misannissitavasena cettha ÔhÈnabhedopi
veditabbo.
BhittikhÊloti ujukaÑ katvÈ bhittiyaÑ ÈkoÔito vÈ tatthajÈtako eva vÈ,
nÈgadanto pana va~ko ÈkoÔito eva. Tesu laggetvÈ ÔhapitaÑ a~kusake
vuttanayeneva vinicchinitabbaÑ. DvÊsu tÊsu pana paÔipÈÔiyÈ Ôhitesu ÈropetvÈ
ÔhapitaÑ kuntaÑ vÈ bhindivÈlaÑ1 vÈ agge vÈ bunde vÈ gahetvÈ ÈkaÉÉhati,
ekamekassa phuÔÔhokÈsamatte atikkante pÈrÈjikaÑ. PhuÔÔhokÈsamattameva
hi tesaÑ ÔhÈnaÑ hoti, na sabbe khÊlÈ vÈ nÈgadantÈ vÈ. Bhitti-abhimukho
ÔhatvÈ majjhe gahetvÈ ÈkaÉÉhati, orimantena phuÔÔhokÈsaÑ pÈrimantena
atikkantamatte pÈrÈjikaÑ. Parato pellentassÈpi eseva nayo. Hatthena gahetvÈ
ujukaÑ ukkhipanto kesaggamattampi ÈkÈsagataÑ karoti, pÈrÈjikaÑ. BhittiÑ
nissÈya ÔhapitaÑ bhittiÑ ghaÑsanto ÈkaÉÉhati, aggena phuÔÔhokÈsaÑ
bundaÑ, bundena vÈ phuÔÔhokÈsaÑ aggaÑ atikkÈmentassa pÈrÈjikaÑ. Bhittiabhimukho
______________________________________________________________
1. BhiÓÉivÈlaÑ (SÊ), bhiÓÉiÑ vÈ vÈlaÑ vÈ (SyÈ)
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ÔhatvÈ ÈkaÉÉhanto ekenantena phuÔÔhokÈsaÑ aparantaÑ atikkÈmeti,
pÈrÈjikaÑ. UjukaÑ ukkhipanto kesaggamattaÑ ÈkÈsagataÑ karoti,
pÈrÈjikaÑ.
Rukkhe vÈ laggitanti tÈlarukkhÈdÊsu ÈropetvÈ laggite a~kusakÈdÊsu
vuttanayena vinicchayo veditabbo. TatthajÈtakaÑ pana tÈlapiÓÉiÑ
cÈlentassa thullaccayaÑ. YasmiÑ phale pÈrÈjikavatthu p|rati, tasmiÑ
bandhanÈ muttamatte pÈrÈjikaÑ. PiÓÉiÑ chindati, pÈrÈjikaÑ. Aggena
paÓÓantaraÑ ÈropetvÈ ÔhapitÈ dve ÔhÈnÈni labhati ÔhapitaÔÔhÈnaÒca
vaÓÔaÔÔhÈnaÒca, tattha vuttanayena vinicchayo veditabbo. Yo pana
“chinnamattÈ patamÈnÈ saddaÑ kareyyÈ”ti bhayena sayaÑ aggena
paÓÓantaraÑ ÈropetvÈ chindati, chinnamatte pÈrÈjikaÑ. AttanÈ kataÔÔhÈnaÑ
hi ÔhÈnaÑ na hoti. Etena upÈyena sabbarukkhÈnaÑ pupphaphalesu
vinicchayo veditabbo.
PattÈdhÈrakepÊti ettha rukkhÈdhÈrako vÈ hotu valayÈdhÈrako vÈ
daÓÉÈdhÈrako vÈ yaÑkiÒci pattaÔÔhapanakaÑ pacchikÈpi hotu
pattÈdhÈrakotveva sa~khyaÑ gacchati. Tattha Ôhapitappattassa pattena
phuÔÔhokÈso eva ÔhÈnaÑ. Tattha rukkhÈdhÈrake paÒcahÈkÈrehi
ÔhÈnaparicchedo hoti, tattha ÔhitaÑ pattaÑ mukhavaÔÔiyaÑ gahetvÈ cat|su
disÈsu yato kutoci kaÉÉhanto ekenantena phuÔÔhokÈsaÑ aparantaÑ
atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. UddhaÑ kesaggamattaÑ ukkhipato pÈrÈjikaÑ.
SahÈdhÈrakena harantassÈpi eseva nayoti.
VehÈsaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
UdakaÔhakathÈ
98. UdakaÔÔhe udake nikkhittaÑ hotÊti rÈjabhayÈdibhÊtehi udakena
avinassanadhammesu tambalohabhÈjanÈdÊsu suppaÔicchannaÑ katvÈ
pokkharaÓÊ-ÈdÊsu asandanake udake nikkhittaÑ. Tassa patiÔÔhitokÈsoyeva
ÔhÈnaÑ, na sabbaÑ udakaÑ. Gacchati vÈ, Èpatti dukkaÔassÈti agambhÊre
udake padasÈ gacchantassa padavÈre padavÈre dukkaÔaÑ. GambhÊre
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hatthehi vÈ pÈdehi vÈ payogaÑ karontassa1 hatthavÈrehi vÈ padavÈrehi vÈ1
payoge payoge dukkaÔaÑ. Eseva nayo kumbhigahaÓatthaÑ
nimujjanummujjanesu. Sace pana antarÈ kiÒci udakasappaÑ vÈ
vÈÄamacchaÑ vÈ disvÈ bhÊto palÈyati, anÈpatti. ŒmasanÈdÊsu bh|migatÈya
kumbhiyÈ vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. AyaÑ pana viseso–tattha
bh|miÑ khaÓitvÈ kaÉÉhati, idha kaddame osÈreti. EvaÑ chahÈkÈrehi
ÔhÈnaparicchedo hoti.
UppalÈdÊsu yasmiÑ pupphe vatthuÑ p|reti, tasmiÑ chinnamatte
pÈrÈjikaÑ. UppalajÈtikÈnaÒcettha yÈva ekasmimpi passe vÈko na chijjati,
tÈva rakkhati. PadumajÈtikÈnaÑ pana daÓÉe chinne abbhantare suttaÑ
acchinnampi na rakkhati. SÈmikehi chinditvÈ ÔhapitÈni uppalÈdÊni honti, yaÑ
vatthuÑ p|reti, tasmiÑ uddhaÔe pÈrÈjikaÑ. HatthakabaddhÈni honti, yasmiÑ
hatthake vatthu p|rati, tasmiÑ uddhaÔe pÈrÈjikaÑ. BhÈrabaddhÈni honti, taÑ
bhÈraÑ channaÑ ÈkÈrÈnaÑ yena kenaci ÈkÈrena ÔhÈnÈ cÈventassa
bh|maÔÔhakumbhiyaÑ vuttanayena pÈrÈjikaÑ. DÊghanÈÄÈni uppalÈdÊni honti,
pupphesu vÈ nÈÄesu vÈ veÓiÑ katvÈ udakapiÔÔhe rajjukesu tiÓÈni santharitvÈ
Ôhapenti vÈ bandhanti vÈ, tesaÑ dÊghato pupphaggena ca nÈÄantena ca
tiriyaÑ pariyantehi heÔÔhÈ patiÔÔhitokÈsena uddhaÑ upariÔhitassa piÔÔhiyÈti
chahÈkÈrehi ÔhÈnÈcÈvanaparicchedo veditabbo.
Yopi udakapiÔÔhiyaÑ ÔhapitapupphakalÈpaÑ udakaÑ cÈletvÈ vÊciÑ
uÔÔhÈpetvÈ kesaggamattampi yathÈÔhitaÔÔhÈnato cÈveti, pÈrÈjikaÑ. Atha pana
parikappeti “ettha gataÑ gahessÈmÊ”ti, rakkhati tÈva, gataÔÔhÈne pana
uddharato pÈrÈjikaÑ. Udakato accuggatassa pupphassa sakalamudakaÑ
ÔhÈnaÑ, taÑ uppÈÔetvÈ ujukaÑ uddharantassa nÈÄante kesaggamattaÑ
udakato atikkante pÈrÈjikaÑ. Pupphe gahetvÈ apanÈmetvÈ ÈkaÉÉhanto
uppÈÔeti, na udakaÑ ÔhÈnaÑ, uppÈÔitamatte pÈrÈjikaÑ. KalÈpabaddhÈni
pupphÈni udakaÔÔhÈne vÈ2 rukkhe vÈ gacche vÈ bandhitvÈ Ôhapenti,
bandhanaÑ amocetvÈ ito cito ca karontassa thullaccayaÑ. Bandhane
muttamatte pÈrÈjikaÑ. PaÔhamaÑ bandhanaÑ mocetvÈ pacchÈ harati, ettha
chahÈkÈrehi ÔhÈnaparicchedoti idaÑ ubhayaÑ MahÈpaccariyÈdÊsu vuttaÑ.
PaduminiyaÑ pupphÈni saha
______________________________________________________________
1-1. HatthapÈdehi vÈ (SÊ, SyÈ)

2. UdakaÔÔhÈne (?)
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paduminiyÈ gaÓhitukÈmassa pupphanÈÄehi ca pattanÈÄehi ca phuÔÔhaudakavasena uddhaÒceva tiriyaÒca ÔhÈnaparicchedo veditabbo. TaÑ panassa
paduminiÑ anuppÈÔetvÈ pupphÈni vÈ pattÈni vÈ attano abhimukhaÑ
ÈkaÉÉhantassa thullaccayaÑ. UppÈÔitamatte pÈrÈjikaÑ.
PupphapattanÈÄe ÔhÈnato acÈvetvÈpi paÔhamaÑ paduminiÑ uppÈÔentassa
thullaccayaÑ. PacchÈ pupphapattanÈÄesu ÔhÈnÈ cÈvitesu pÈrÈjikaÑ.
UppÈÔitÈya paduminiyÈ pupphaÑ gaÓhanto pana bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ
kÈretabbo. Bahi Ôhapite rÈsikata kalÈpabaddhabhÈrabaddhapupphepi eseva
nayo. BhisaÑ vÈ muÄÈlaÑ vÈ yena vatthu p|rati, taÑ uppÈÔentassa
pÈrÈjikaÑ. Kaddame phuÔÔhokÈsavasena cettha ÔhÈnaÑ paricchinditabbaÑ.
TÈni uppÈÔentassa sukhumampi m|laÑ acchinnaÑ hoti, rakkhati tÈva.
Bhisapabbe jÈtaÑ pattaÑ vÈ pupphaÑ vÈ hoti, tampi rakkhatÊti MahÈaÔÔhakathÈyameva vuttaÑ. BhisagaÓÔhimhi pana kaÓÔako hoti
yobbanappattÈnaÑ mukhapiÄakÈ viya, ayaÑ adÊghattÈ na rakkhati. SesaÑ
uppalÈdÊsu vuttanayameva.
MacchakacchapÈnaÑ sassÈmikÈnaÑ vÈpi-ÈdÊsu sakalamudakaÑ
ÔhÈnaÑ. TasmÈ yo paÔijagganaÔÔhÈne sassÈmikaÑ macchaÑ baÄisena vÈ
jÈlena vÈ kumÊnena1 vÈ hatthena vÈ gaÓhÈti, tassa yena macchena vatthu
p|rati, tasmiÑ kesaggamattampi udakato uddhaÔamatte pÈrÈjikaÑ. Koci
maccho gayhamÈno ito cito ca dhÈvati, ÈkÈsaÑ vÈ uppatati, tÊre vÈ patati,
ÈkÈse vÈ ÔhitaÑ, tÊre vÈ patitaÑ gaÓhatopi pÈrÈjikameva. Kacchapampi bahi
gocaratthaÑ gataÑ gaÓhato eseva nayo. UdakaÔÔhaÑ pana udakÈ mocayato
pÈrÈjikaÑ.
Tesu tesu pana janapadesu sabbasÈdhÈraÓassa mahÈtaÄÈkassa
niddhamanatumbaÑ nissÈya sabbasÈdhÈraÓameva kunnadÊsadisaÑ
udakavÈhakaÑ khaÓanti, tato khuddakamÈtikÈyo nÊharitvÈ mÈtikÈkoÔiyaÑ
attano attano vaÄaÒjanatthÈya ÈvaÔe khaÓanti. TesaÑ pana yadÈ udakena
attho hoti, tadÈ ÈvÈÔe khuddakamÈtikÈyo udakavÈhakaÒca sodhetvÈ
niddhamanatumbaÑ ugghÈÔenti, tato udakena saddhiÑ macchÈ nikkhamitvÈ
anupubbena ÈvÈÔe patvÈ vasanti. Tattha taÄÈke ca udakavÈhakesu ca macche
gaÓhante na vÈrenti. KhuddakÈsu pana attano attano
______________________________________________________________
1. Kuminena (SÊ), kumminena (SyÈ)
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mÈtikÈsu udaka-ÈvÈÔesu ca paviÔÔhamacche gaÓhituÑ na denti, vÈrenti.
Tattha yo taÄÈke vÈ niddhamanatumbe vÈ udakavÈhake vÈ macche gaÓhÈti,
avahÈrena so na karetabbo. KhuddamÈtikÈsu pana ÈvÈÔesu vÈ paviÔÔhaÑ
gaÓhanto gahitassa agghavasena kÈretabbo. Sace tato gayhamÈno maccho
ÈkÈse vÈ uppatati, tÊre vÈ patati, taÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ vÈ tÊraÔÔhaÑ vÈ
udakavinimuttaÑ gaÓhato avahÈro natthi. KasmÈ? YasmÈ attano
pariggahaÔÔhÈne Ôhitasseva te sÈmikÈ. Evar|pÈ hi tattha katikÈ. Kacchapepi
eseva nayo.
Sace pana maccho gayhamÈno ÈvÈÔato khuddakamÈtikaÑ Èruhati, tattha
naÑ gaÓhatopi avahÈroyeva. KhuddakamÈtikÈto pana udakavÈhakaÑ, tato
ca taÄÈkaÑ Èr|ÄhaÑ gaÓhato avahÈro natthi. Yo ÈvÈÔato bhattasitthehi
palobhetvÈ mÈtikaÑ ÈropetvÈ gaÓhÈti, avahÈrova. Tato pana palobhetvÈ
udakavÈhakaÑ ÈropetvÈ gaÓhantassa avahÈro natthi. Keci pana kutocideva
sabbasÈdhÈraÓaÔÔhÈnato macche ÈnetvÈ pacchimavatthubhÈge udaka-ÈvÈÔe
khipitvÈ posetvÈ divase divase dve tÊÓi uttaribha~gatthÈya mÈrenti,
evar|paÑ macchaÑ udake vÈ ÈkÈse vÈ tÊre vÈ yattha katthaci ÔhitaÑ gaÓhato
avahÈro eva. Kacchapepi eseva nayo.
NidÈghakÈle pana nadiyÈ sote pacchinne katthaci ninnaÔÔhÈne udakaÑ
tiÔÔhati, tattha manussÈ macchÈnaÑ vinÈsÈya madanaphalavasÈdÊni
pakkhipitvÈ gacchanti, macchÈ tÈni khÈdantÈ maritvÈ uttÈnÈ udake plavantÈ1
tiÔÔhanti. Yo tattha gantvÈ “yÈva sÈmikÈ nÈgacchanti, tÈvime macche
gaÓhissÈmÊ”ti gaÓhÈti, agghavasena kÈretabbo. PaÑsuk|lasaÒÒÈya gaÓhato
avahÈro natthi, ÈharÈpente pana bhaÓÉadeyyaÑ. MacchavisaÑ pakkhipitvÈ
gatamanussÈ bhÈjanÈni ÈharitvÈ p|retvÈ gacchanti, yÈva “punapi
ÈgacchissÈmÈ”ti sÈlayÈ honti, tÈva te sassÈmikamacchÈva. YadÈ pana te
“alaÑ amhÈkan”ti nirÈlayÈ pakkamanti, tato paÔÔhÈya theyyacittena
gaÓhantassa dukkaÔaÑ, paÑsuk|lasaÒÒissa anÈpatti. YathÈ ca
macchakacchapesu, evaÑ sabbÈyapi odakajÈtiyÈ vinicchayo veditabboti.
UdakaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. PilavantÈ (SÊ)
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NÈvaÔÔhakathÈ
99. NÈvaÔÔhe paÔhamaÑ tÈva nÈvaÑ dassento “nÈvÈ nÈma yÈya taratÊ”ti
Èha. TasmÈ idha antamaso rajanadoÓikÈpi veÓukalÈpakopi “nÈvÈ”tveva
veditabbo. SÊmÈsammannane pana dhuvanÈvÈ anto khaÓitvÈ vÈ phalakehi
bandhitvÈ vÈ katÈ sabbantimena paricchedena tiÓÓaÑ vÈhanikÈ eva vaÔÔati.
Idha pana ekassapi vÈhanikÈ “nÈvÈ”tveva vuccati. NÈvÈya nikkhittanti
yaÑkiÒci indriyabaddhaÑ vÈ anindriyabaddhaÑ vÈ, tassa avahÈralakkhaÓaÑ
thalaÔÔhe vuttanayeneva veditabbaÑ. NÈvaÑ avaharissÈmÊti Èdimhi ca
dutiyapariyesanagamana-ÈmasanaphandÈpanÈni vuttanayÈneva. BandhanaÑ
mocetÊti ettha pana yÈ bandhane muttamatte ÔhÈnÈ na cavati, tassÈ
bandhanaÑ yÈva na muttaÑ hoti, tÈva dukkaÔaÑ. Mutte pana
thullaccayampi pÈrÈjikampi hoti. TaÑ parato Èvi bhavissati. SesaÑ
vuttanayameva. AyaÑ tÈva PÈÄivaÓÓanÈ.
AyaÑ panettha PÈÄimuttakavinicchayo–caÓÉasote bandhitvÈ
ÔhapitanÈvÈya ekaÑ ÔhÈnaÑ bandhanameva. TasmiÑ muttamatte pÈrÈjikaÑ.
Tattha yutti pubbe vuttÈ eva. VippanaÔÔhÈ nÈvÈ1 pana yaÑ yaÑ
udakappadesaÑ pharitvÈ ÔhitÈ hoti, svÈssÈ ÔhÈnaÑ. TasmÈ taÑ uddhaÑ vÈ
uccÈrentassa, adho vÈ opilÈpentassa, cat|su vÈ disÈsu phuÔÔhokÈsaÑ
atikkÈmentassa atikkantamatte pÈrÈjikaÑ. Niccale udake abandhanaÑ attano
dhammatÈya ÔhitanÈvaÑ purato vÈ pacchato vÈ vÈmadakkhiÓapassato vÈ
kaÉÉhantassa ekenantena phuÔÔhokÈsaÑ aparena udake patiÔÔhitantena
atikkantamatte pÈrÈjikaÑ. UddhaÑ kesaggamattaÑ udakato mocite adho
nÈvÈtalena phuÔÔhokÈsaÑ mukhavaÔÔiÑ atikkantamatte pÈrÈjikaÑ. TÊre
bandhitvÈ niccale udake ÔhapitanÈvÈya bandhanaÒca ÔhitokÈso cÈti dve
ÔhÈnÈni. TaÑ paÔhamaÑ bandhanÈ moceti, thullaccayaÑ. PacchÈ channaÑ
ÈkÈrÈnaÑ aÒÒatarena ÔhÈnÈ cÈveti, pÈrÈjikaÑ. PaÔhamaÑ ÔhÈnÈ cÈvetvÈ
pacchÈ bandhanamocanepi eseva nayo. Thale ussÈdetvÈ ukkujjitvÈ
ÔhapitanÈvÈya phuÔÔhokÈsova ÔhÈnaÑ. TassÈ paÒcahÈkÈrehi ÔhÈnaparicchedo
veditabbo.
NikkujjitvÈ ÔhapitanÈvÈya pana mukhavaÔÔiyÈ phuÔÔhokÈsova ÔhÈnaÑ.
TassÈpi paÒcahÈkÈrehi ÔhÈnaparicchedaÑ ÒatvÈ yato kutoci
______________________________________________________________
1. VippanaÔÔhanavÈ (SÊ, Ka), vipannaÔÔhanÈvÈ (Ka)

290

VinayapiÔaka

phuÔÔhokÈsaÑ, uddhaÒca kesaggamattaÑ atikkantamatte pÈrÈjikaÑ
veditabbaÑ. Thale pana ussÈdetvÈ dvinnaÑ dÈrughaÔikÈnaÑ upari
ÔhapitanÈvÈya dÈrughaÔikÈnaÑ phuÔÔhokÈsoyeva ÔhÈnaÑ. TasmÈ tattha
maÒcapÈdamatthakesuyeva patthaÔabaddhasÈÔake1, nÈgadantesu
ÔhapitabhindivÈle ca vuttanayena vinicchayo veditabbo.
YottabaddhÈya pana nÈvÈya saÔÔhisattatibyÈmappamÈÓaÑ yottaÑ
amocetvÈva ÈkaÉÉhitvÈ pathavilaggaÑ katvÈ saha yottena thale ÔhapitÈya
nÈvÈya na phuÔÔhokÈsamattameva ÔhÈnaÑ, atha kho yottakoÔito paÔÔhÈya
yÈva nÈvÈya pathaviyaÑ patiÔÔhitokÈsassa pacchimanto tÈva dÊghato, tiriyaÑ
pana nÈvÈya ca yottassa ca pathaviyaÑ patiÔÔhitapariyantappamÈÓaÑ
ÔhÈnanti veditabbaÑ. TaÑ dÊghato vÈ tiriyato vÈ kaÉÉhantassa ekenantena
phuÔÔhokÈsaÑ aparena pathaviyaÑ patiÔÔhitantena atikkantamatte, uddhaÑ
kesaggamattaÑ saha yottena pathavito mocite pÈrÈjikaÑ. Yo pana titthe
ÔhitanÈvaÑ ÈruhitvÈ theyyacitto arittena vÈ phiyena vÈ pÈjeti, pÈrÈjikaÑ.
Sace pana chattaÑ vÈ paÓÈmetvÈ cÊvaraÑ vÈ pÈdehi akkamitvÈ hatthehi
ukkhipitvÈ la~kÈrasadisaÑ2 katvÈ vÈtaÑ gaÓhÈpeti, balavÈ ca vÈto Ègamma
nÈvaÑ harati, vÈteneva sÈ haÔÈ hoti, puggalassa natthi avahÈro. Payogo
atthi, so pana ÔhÈnÈcÈvanapayogo na hoti. Yadi pana taÑ nÈvaÑ evaÑ
gacchantiÑ pakatigamanaÑ upacchinditvÈ aÒÒaÑ disÈbhÈgaÑ neti,
pÈrÈjikaÑ. Sayameva yaÑkiÒci gÈmatitthaÑ sampattaÑ ÔhÈnÈ acÈventova
vikkiÓitvÈ gacchati, nevatthi avahÈro. BhaÓÉadeyyaÑ pana hotÊti.
NÈvaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
YÈnaÔÔhakathÈ
100. YÈnaÔÔhe yÈnaÑ tÈva dassento “yÈnaÑ nÈma vayhan”ti-ÈdimÈha.
Tattha upari maÓÉapasadisaÑ padaracchannaÑ, sabbapaliguÓÔhimaÑ vÈ3
______________________________________________________________
1. PatiÔÔhitatthaddhasÈÔake (SyÈ), patiÔÔhitabaddhasÈÔake (Ka)
2. LakÈrasadisaÑ (SÊ)
3. SabbapariguÓÔhimaÑ vÈ (SyÈ)
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chÈdetvÈ kataÑ vayhaÑ. Ubhosu passesu suvaÓÓarajatÈdimayÈ gopÈnasiyo
datvÈ garuÄapakkhakanayena1 katÈ sandamÈnikÈ. Ratho ca sakaÔaÒca
pÈkaÔameva. Tesu yattha katthaci saviÒÒÈÓakaÑ vÈ aviÒÒÈÓakaÑ vÈ rÈsiÈdivasena ÔhapitaÑ bhaÓÉaÑ theyyacittena ÔhÈnÈ cÈventassa nÈvaÔÔhe ca
thalaÔÔhe ca vuttanayeneva pÈrÈjikaÑ veditabbaÑ.
AyaÑ pana viseso–yÈnaÔÔhaÑ taÓÉulÈdibhaÓÉaÑ piÔakena gaÓhato
piÔake anukkhittepi piÔakaÑ apaharitvÈ taÓÉulÈdÊnaÑ ekÈbaddhabhÈve
vikopite pÈrÈjikaÑ. ThalaÔÔhÈdÊsupi ayaÑ nayo labbhati. YÈnaÑ
avaharissÈmÊti-Èdimhi dutiyapariyesanÈdÊni vuttanayÈneva. ®hÈnÈ cÈvetÊti
ettha pana dukayuttassa yÈnassa dvinnaÑ goÓÈnaÑ aÔÔha pÈdÈ, dve ca
cakkÈnÊti dasa ÔhÈnÈni, taÑ theyyacittassa dhure nisÊditvÈ pÈjayato goÓÈnaÑ
pÈduddhÈre thullaccayaÑ. CakkÈnaÑ pana pathaviyaÑ patiÔÔhitappadesato
kesaggamatte atikkante pÈrÈjikaÑ. Sace pana goÓÈ “nÈyaÑ amhÈkaÑ
sÈmiko”ti ÒatvÈ dhuraÑ chaÉÉetvÈ ÈkaÉÉhantÈ tiÔÔhanti vÈ phandanti vÈ,
rakkhati tÈva. GoÓe puna ujukaÑ paÔipÈdetvÈ dhuraÑ ÈropetvÈ daÄhaÑ
yojetvÈ pÈcanena2 vijjhitvÈ pÈjentassa vuttanayeneva tesaÑ pÈduddhÈre
thullaccayaÑ. CakkÈtikkame pÈrÈjikaÑ.
Sacepi sakaddame magge ekaÑ cakkaÑ kaddame laggaÑ hoti, dutiyaÑ
cakkaÑ goÓÈ parivattentÈ pavattenti, ekassa ÔhitattÈ na tÈva avahÈro hoti.
GoÓe pana puna ujukaÑ paÔipÈdetvÈ pÈjentassa Ôhitacakke kesaggamattaÑ
phuÔÔhokÈsaÑ atikkante pÈrÈjikaÑ. Catuyuttakassa pana aÔÔhÈrasa ÔhÈnÈni,
aÔÔhayuttakassa catuttiÑsÈti etenupÈyena yuttayÈnassa ÔhÈnabhedo
veditabbo.
YaÑ pana ayuttakaÑ dhure ekÈya pacchato ca dvÊhi upatthambhinÊhi
upatthambhetvÈ ÔhapitaÑ, tassa tiÓÓaÑ upatthambhinÊnaÑ, cakkÈnaÒca
vasena paÒca ÔhÈnÈni. Sace dhure upatthambhinÊ heÔÔhÈbhÈge kappakatÈ
hoti, cha ÔhÈnÈni. Pacchato pana anupatthambhetvÈ dhure
upatthambhitasseva upatthambhinÊvasena tÊÓi vÈ cattÈri vÈ ÔhÈnÈni, dhurena
phalakassa vÈ dÈrukassa vÈ upari Ôhapitassa tÊÓi ÔhÈnÈni, tathÈ pathaviyaÑ
Ôhapitassa. TaÑ dhuraÑ3 kaÉÉhitvÈ vÈ
______________________________________________________________
1. GaruÄapakkhanayena (SyÈ)

2. PÈjanena (Tha)

3. TaÑ (SÊ, SyÈ)
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ukkhipitvÈ vÈ purato ca pacchato ca ÔhÈnÈ cÈventassa thullaccayaÑ.
CakkÈnaÑ patiÔÔhitaÔÔhÈne kesaggamattaÑ atikkante pÈrÈjikaÑ. CakkÈni
apanetvÈ dvÊhi akkhasÊsehi dÈr|naÑ upari Ôhapitassa dve ÔhÈnÈni, taÑ
kaÉÉhanto vÈ ukkhipanto vÈ phuÔÔhokÈsaÑ atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ.
Bh|miyaÑ Ôhapitassa dhurena ca cat|hi ca akkhuddhÊhi patiÔÔhitavasena
paÒca ÔhÈnÈni. TaÑ dhure gahetvÈ kaÉÉhato uddhÊnaÑ pacchimantehi
purimante atikkante pÈrÈjikaÑ. UddhÊsu gahetvÈ kaÉÉhato uddhÊnaÑ
purimantehi pacchimante atikkante pÈrÈjikaÑ. Passe gahetvÈ kaÉÉhato
uddhÊnaÑyeva tiriyaÑ patiÔÔhitaÔÔhÈnassa atikkamena pÈrÈjikaÑ. Mjjhe
gahetvÈ ukkhipato kesaggamattaÑ pathavito mutte pÈrÈjikaÑ. Atha
uddhikhÈÓukÈ na honti, samameva bÈhaÑ katvÈ majjhe vijjhitvÈ akkhasÊsÈni
pavesitÈni honti. TaÑ heÔÔhimatalassa samantÈ sabbaÑ pathaviÑ phusitvÈ
tiÔÔhati. Tattha cat|su disÈsu uddhaÒca phuÔÔhaÔÔhÈnÈtikkamavasena
pÈrÈjikaÑ veditabbaÑ. Bh|miyaÑ nÈbhiyÈ Ôhapitacakkassa ekameva
ÔhÈnaÑ, tassa paÒcahÈkÈrehi paricchedo. Nemipassena ca nÈbhiyÈ ca
phusitvÈ Ôhitassa dve ÔhÈnÈni. NemiyÈ uÔÔhitabhÈgaÑ pÈdena akkamitvÈ
bh|miyaÑ phusÈpetvÈ aresu vÈ nemiyÈ vÈ gahetvÈ ukkhipantassa attanÈ
kataÔÔhÈnaÑ ÔhÈnaÑ na hoti, tasmÈ tasmiÑ Ôhitepi avasesaÔÔhÈne
atikkantamatte pÈrÈjikaÑ.
BhittiÑ nissÈya ÔhapitacakkassÈpi dve ÔhÈnÈni. Tattha paÔhamaÑ bhittito
mocentassa thullaccayaÑ. PacchÈ pathavito kesaggamattuddhÈre pÈrÈjikaÑ.
PaÔhamaÑ bh|mito mocentassa pana sace bhittiyaÑ patiÔÔhitaÔÔhÈnaÑ na
kuppati, eseva nayo. Atha aresu gahetvÈ heÔÔhÈ kaÉÉhantassa bhittiÑ
phusitvÈ ÔhitokÈsassa uparimo anto heÔÔhimaÑ atikkamati, pÈrÈjikaÑ.
MaggappaÔipanne yÈne yÈnasÈmiko kenacideva karaÓÊyena orohitvÈ maggÈ
okkanto hoti, athaÒÒo bhikkhu paÔipathaÑ Ègacchanto ÈrakkhasuÒÒaÑ
passitvÈ “yÈnaÑ avaharissÈmÊ”ti Èrohati, tassa payogaÑ vinÈyeva goÓÈ
gahetvÈ pakkantÈ, avahÈro natthi. SesaÑ nÈvÈyaÑ vuttasadisanti.
YÈnaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
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BhÈraÔÔhakathÈ
101. Ito paraÑ bhÈroyeva bhÈraÔÔhaÑ, so sÊsabhÈrÈdivasena catudhÈ
dassito. Tattha sÊsabhÈrÈdÊsu asammohatthaÑ sÊsÈdÊnaÑ paricchedo
veditabbo. Tattha sÊsassa tÈva purimagale galavÈÔako piÔÔhigale kesaÒci
kesante ÈvaÔÔo hoti, galasseva ubhosu passesu kesaÒci kesÈ oruyha jÈyanti,
ye kaÓÓac|ÄikÈti vuccanti, tesaÑ adhobhÈgo cÈti ayaÑ heÔÔhimaparicchedo,
tato upari sÊsaÑ. Etthantare ÔhitabhÈro sÊsabhÈro nÈma.
Ubhosu passesu kaÓÓac|ÄikÈhi paÔÔhÈya heÔÔhÈ, kapparehi paÔÔhÈya
upari, piÔÔhigalÈvattato ca galavÈÔakato ca paÔÔhÈya heÔÔhÈ,
piÔÔhivemajjhÈvattato ca uraparicchedamajjhe hadaya-ÈvÈÔato ca paÔÔhÈya
upari khandho. Etthantare ÔhitabhÈro khandhabhÈro nÈma.
PiÔÔhivemajjhÈvattato pana hadaya-ÈvÈÔato ca paÔÔhÈya heÔÔhÈ yÈva
pÈdanakhasikhÈ, ayaÑ kaÔiparicchedo. Etthantare samantato sarÊre
ÔhitabhÈro kaÔibhÈro nÈma.
Kapparato paÔÔhÈya pana heÔÔhÈ yÈva hatthanakhasikhÈ, ayaÑ
olambakaparicchedo. Etthantare ÔhitabhÈro olambako nÈma.
IdÈni sÊse bhÈranti-ÈdÊsu ayaÑ apubbavinicchayo1–yo bhikkhu “idaÑ
gahetvÈ ettha yÈhÊ”ti sÈmikehi anÈÓatto sayameva “mayhaÑ idaÑ nÈma
detha, ahaÑ vo bhaÓÉaÑ vahÈmÊ”ti tesaÑ bhaÓÉaÑ sÊsena ÈdÈya gacchanto
theyyacittena taÑ bhaÓÉaÑ Èmasati, dukkaÔaÑ. YathÈvuttasÊsaparicchedaÑ
anatikkÈmentova ito cito ca ghaÑsanto sÈretipi paccÈsÈretipi, thullaccayaÑ.
KhandhaÑ oropitamatte kiÒcÈpi sÈmikÈnaÑ “vahat|”ti cittaÑ atthi, tehi
pana ÈnÈÓattattÈ pÈrÈjikaÑ. KhandhaÑ pana anoropetvÈpi sÊsato
kesaggamattaÑ mocentassa pÈrÈjikaÑ. YamakabhÈrassa pana eko bhÈro sÊse
patiÔÔhÈti, eko piÔÔhiyaÑ, tattha dvinnaÑ ÔhÈnÈnaÑ vasena vinicchayo
veditabbo. AyaÑ pana suddhasÊsabhÈrÈdÊnaÑyeva vasena desanÈ ÈraddhÈ.
Yo cÈyaÑ sÊsabhÈre vutto, khandhabhÈrÈdÊsupi ayameva vinicchayo.
______________________________________________________________
1. Anupubbavinicchayo (SyÈ, Ka)
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Hatthe bhÈranti ettha pana hatthena gahitattÈ olambhako “hatthe
bhÈro”ti vutto. So paÔhamaÑyeva bh|mito vÈ gahito hotu suddhacittena
sÊsÈdÊhi vÈ, “hatthe bhÈro” tveva sa~khyaÑ gacchati. TaÑ theyyacittena
tÈdisaÑ gahanaÔÔhÈnaÑ disvÈ bh|miyaÑ vÈ gacchÈdÊsu vÈ nikkhipantassa
hatthato muttamatte pÈrÈjikaÑ. Bh|mito gaÓhÈtÊti ettha pana tesaÑ
bhÈrÈnaÑ yaÑkiÒci pÈtarÈsÈdikÈraÓÈ suddhacittena bh|miyaÑ nikkhipitvÈ
puna theyyacittena kesaggamattaÑ uddharantassa pÈrÈjikanti.
BhÈraÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
ŒrÈmaÔÔhakathÈ
102. ŒrÈmaÔÔhepi ÈrÈmaÑ tÈva dassento “ÈrÈmo nÈma pupphÈrÈmo
phalÈrÈmo”ti Èha. Tesu vassikÈdÊnaÑ pupphanako phupphÈrÈmo.
AmbaphalÈdÊnaÑ phalanako phalÈrÈmo. ŒrÈme cat|hi ÔhÈnehi nikkhittassa
vinicchayo bh|maÔÔhÈdÊsu vuttanayo eva.
TatthajÈtake pana m|lanti usÊrahiriverÈdikaÑ yaÑkiÒci m|laÑ, taÑ
uppÈÔetvÈ vÈ uppÈÔitaÑ vÈ gaÓhantassa yena m|lena vatthu p|rati, tasmiÑ
gahite pÈrÈjikaÑ. Kandopi m|leneva sa~gahito. UppÈÔentassa cettha
appamattakepi acchinne thullaccayameva. Tattha vinicchayo bhise
vuttanayeneva veditabbo. Tacanti bhesajjatthÈya vÈ rajanatthÈya vÈ
upayogagaman|pagaÑ1 yaÑkiÒci rukkhattacaÑ, taÑ uppÈÔetvÈ vÈ
uppÈÔitaÑ vÈ gaÓhantassa m|le vuttanayena pÈrÈjikaÑ. Phupphanti
vassikamallikÈdikaÑ yaÑkiÒci pupphaÑ, taÑ ocinitvÈ vÈ ocinitaÑ vÈ
gaÓhantassa uppalapadumesu vuttanayena pÈrÈjikaÑ. PupphÈnampi hi
vaÓÔaÑ vÈ bandhanaÑ vÈ acchinnaÑ rakkhati. VaÓÔabbhantare pana kesaÒci
s|cikÈ hoti, sÈ na rakkhati. Phalanti ambaphalatÈlaphalÈdikaÑ yaÑkiÒci,
taÑ rukkhato gaÓhantassa vinicchayo rukkhe laggitakathÈyaÑ vutto,
apanetvÈ ÔhapitaÑ bh|maÔÔhÈdisa~gahitameva.
ŒrÈmaÑ abhiyuÒjatÊti parasantakaÑ “mama santako ayan”ti musÈ
bhaÓitvÈ abhiyuÒjati, adinnÈdÈnassa payogattÈ dukkaÔaÑ. SÈmikassa
______________________________________________________________
1. UpayogagamanakaÑ (SyÈ)
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vimatiÑ uppÈdetÊti vinicchayakusalatÈya, balavanissitÈdibhÈvena vÈ
ÈrÈmasÈmikassa saÑsayaÑ janeti. KathaÑ? TaÒhi tathÈ vinicchayappasutaÑ
disvÈ sÈmiko cinteti “sakkhissÈmi nu kho ahaÑ imaÑ ÈrÈmaÑ attano
kÈtuÑ, na sakkhissÈmi nu kho”ti. EvaÑ tassa vimati uppajjamÈnÈ tena
uppÈditÈ hoti, tasmÈ thullaccayaÑ Èpajjati.
DhuraÑ nikkhipatÊti yadÈ pana sÈmiko “ayaÑ thaddho kakkhaÄo
jÊvitabrahmacariyantarÈyampi me kareyya, alaÑ dÈni mayhaÑ iminÈ
ÈrÈmenÈ”ti dhuraÑ nikkhipati, abhiyuÒjako pÈrÈjikaÑ Èpajjati, sace sayampi
katadhuranikkhepo hoti. Atha ca pana sÈmikena dhure nikkhittepi
abhiyuÒjako dhuraÑ anikkhipitvÈva “imaÑ suÔÔhu pÊÄetvÈ mama
ÈÓÈpavattiÑ dassetvÈ ki~kÈrappaÔissÈvibhÈve naÑ ÔhapetvÈ dassÈmÊ”ti
dÈtabbabhÈve sa-ussÈho hoti, rakkhati tÈva. AthÈpi abhiyuÒjako
“acchinditvÈ na dÈni naÑ imassa dassÈmÊ”ti dhuraÑ nikkhipati, sÈmiko
pana na dhuraÑ nikkhipati, pakkhaÑ pariyesati, kÈlaÑ Ègameti,
“lajjiparisaÑ tÈva labhÈmi1, pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti puna gahaÓeyeva sa-ussÈho
hoti, rakkhatiyeva. YadÈ pana sopi “na dassÈmÊ”ti, sÈmikopi “na lacchÈmÊ”ti
evaÑ ubhopi dhuraÑ nikkhipanti, tadÈ abhiyuÒjakassa pÈrÈjikaÑ, atha pana
abhiyuÒjitvÈ vinicchayaÑ kurumÈno aniÔÔhite vinicchaye sÈmikenapi
dhuranikkhepe akate attano assÈmikabhÈvaÑ jÈnantoyeva tato kiÒci
pupphaÑ vÈ phalaÑ vÈ gaÓhÈti, bhaÓÉagghena kÈretabbo.
DhammaÑ carantoti bhikkhusaÑghe vÈ rÈjakule vÈ vinicchayaÑ
karonto. SÈmikaÑ parÈjetÊti vinicchayikÈnaÑ ukkocaÑ2 datvÈ k|ÔasakkhiÑ
otÈretvÈ ÈrÈmasÈmikaÑ jinÈtÊti attho. Œpatti pÈrÈjikassÈti na kevalaÑ
tasseva, saÒcicca tassa atthasÈdhane pavattÈnaÑ k|ÔavinicchayikÈnampi
k|ÔasakkhÊnampi sabbesaÑ pÈrÈjikaÑ. Ettha ca sÈmikassa
dhuranikkhepavaseneva parÈjayo veditabbo, anikkhittadhuro hi aparÈjitova
hoti. DhammaÑ caranto parajjatÊti sacepi dhammena vinayena
SatthusÈsanena vinicchayassa pavattattÈ sayaÑ parÈjayaÑ pÈpuÓÈti, evampi
musÈvÈdena sÈmikÈnaÑ pÊÄÈkaraÓapaccayÈ thullaccayaÑ ÈpajjatÊti.
ŒrÈmaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. AlasÈmi (Ka)

2. UkkoÔaÑ (Ka)
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103. VihÈraÔÔhepi cat|hi ÔhÈnehi nikkhittaÑ vuttanayameva. Abhiyogepi
cettha cÈtuddisaÑ saÑghaÑ uddissa bhikkh|naÑ dinnaÑ vihÈraÑ vÈ
pariveÓaÑ vÈ ÈvÈsaÑ vÈ mahantampi khuddakampi abhiyuÒjato abhiyogo
na ruhati, acchinditvÈ gaÓhitumpi na sakkoti. KasmÈ? SabbesaÑ
dhuranikkhepÈbhÈvato. Na hettha sabbe cÈtuddisÈ bhikkh| dhuranikkhepaÑ
karontÊti. DÊghabhÈÓakÈdibhedassa pana gaÓassa, ekapuggalassa vÈ
santakaÑ abhiyuÒjitvÈ gaÓhanto sakkoti te dhuraÑ nikkhipÈpetuÑ. TasmÈ
tattha ÈrÈme vuttanayena vinicchayo veditabboti.
VihÈraÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
KhettaÔÔhakathÈ
104. KhettaÔÔhepi khettaÑ tÈva dassento “khettaÑ nÈma yattha
pubbaÓÓaÑ vÈ aparaÓÓaÑ vÈ jÈyatÊ”ti Èha. Tattha pubbaÓÓanti sÈli-ÈdÊni
satta dhaÒÒÈni. AparaÓÓanti muggamÈsÈdÊni. UcchukhettÈdikampi ettheva
sa~gahitaÑ. IdhÈpi cat|hi Ôhanehi nikkhittaÑ vuttanayameva. TatthajÈtake
pana sÈlisÊsÈdÊni nirumbhitvÈ1 vÈ ekamekaÑ hattheneva chinditvÈ vÈ asitena
lÈyitvÈ vÈ bah|ni ekato uppÈÔetvÈ vÈ gaÓhantassa yasmiÑ bÊje vÈ sÊse vÈ
muÔÔhiyaÑ vÈ muggamÈsÈdiphale vÈ vatthu p|rati, tasmiÑ bandhanÈ
mocitamatte pÈrÈjikaÑ. AcchijjamÈno pana daÓÉako vÈ vÈko vÈ taco vÈ
appamattakopi rakkhati.
VÊhinÈÄaÑ dÊghampi hoti, yÈva antonÈÄato vÊhisÊsadaÓÉako na
nikkhamati, tÈva rakkhati. Kesaggamattampi nÈÄato daÓÉakassa heÔÔhimatale
nikkhante bhaÓÉagghena kÈretabbo. Asitena lÈyitvÈ gaÓhato pana
muÔÔhigatesu heÔÔhÈ chinnesupi sace sÊsÈni jaÔitÈni, rakkhanti2 tÈva. VijaÔetvÈ
pana kesaggamattampi ukkipato sace vatthu p|rati, pÈrÈjikaÑ. SÈmikehi
pana lÈyitvÈ ÔhapitaÑ sabhusaÑ vÈ abhusaÑ vÈ katvÈ gaÓhato yena vatthu
p|rati, tasmiÑ gahite pÈrÈjikaÑ. Sace parikappeti
______________________________________________________________
1. NirappitvÈ (SyÈ), nirambitvÈ (Ka), nidampitvÈ (SaddanÊti)

2. Rakkhati (SÊ)
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“IdaÑ madditvÈ papphoÔetvÈ sÈrameva gaÓhissÈmÊ”ti, rakkhati tÈva.
MaddanapapphoÔanesu ÔhÈnÈ cÈventassÈpi pÈrÈjikaÑ natthi, pacchÈ
bhÈjanagate katamatte pÈrÈjikaÑ. Abhiyogo panettha vuttanayo eva.
KhÊlasa~kamanÈdÊsu pathavÊ nÈma anagghÈ, tasmÈ sace ekeneva khÊlena
ito kesaggamattampi pathavippadesaÑ sÈmikÈnaÑ passantÈnaÑ vÈ
apassantÈnaÑ vÈ attano santakaÑ karoti, tasmiÑ khÊle nÈmaÑ chinditvÈ vÈ
acchinditvÈ vÈ sa~kÈmitamatte tassa ca, ye cassa ekacchandÈ, sabbesaÑ
pÈrÈjikaÑ. Sace pana dvÊhi khÊlehi gahetabbaÑ hoti, paÔhame khÊle
thullaccayaÑ, dutiye pÈrÈjikaÑ. Sace tÊhi gahetabbaÑ hoti, paÔhame
dukkaÔaÑ, dutiye thullaccayaÑ, tatiye pÈrÈjikaÑ. EvaÑ bahukesupi avasÈne
dve ÔhapetvÈ purimehi dukkaÔaÑ, avasÈne dvinnaÑ ekena thullaccayaÑ,
itarena pÈrÈjikaÑ veditabbaÑ. TaÒca kho sÈmikÈnaÑ dhuranikkhepena.
EvaÑ sabbattha.
RajjuÑ vÈti “mama santakaÑ idan”ti ÒÈpetukamo rajjuÑ vÈ pasÈreti,
yaÔÔhiÑ vÈ pÈteti, dukkaÔaÑ. “IdÈni dvÊhi payogehi attano santakaÑ
karissÈmÊ”ti tesaÑ paÔhame thullaccayaÑ, dutiye pÈrÈjikaÑ.
VatiÑ vÈti parassa khettaÑ parikkhepavasena attano kÈtukÈmo dÈr|ni
nikhaÓati, payoge payoge dukkaÔaÑ. EkasmiÑ anÈgate thullaccayaÑ,
tasmiÑ Ègate pÈrÈjikaÑ. Sace tattakena asakkonto sÈkhÈparivÈreneva attano
kÈtuÑ sakkoti, sÈkhÈpÈtanepi eseva nayo. EvaÑ yena yena parikkhipitvÈ
attano kÈtuÑ sakkoti, tattha tattha paÔhamapayogehi dukkaÔaÑ, avasÈne
dvinnaÑ ekena thullaccayaÑ, itarena pÈrÈjikaÑ veditabbaÑ.
MariyÈdaÑ vÈti parassa khettaÑ “mama idan”ti ÒÈpetukÈmo attano
khettamariyÈdaÑ kedÈrapÈÄiÑ yathÈ parassa khettaÑ atikkamati, evaÑ
sa~kÈmeti, paÑsumattikÈdÊhi vÈ vaÉÉhetvÈ vitthataÑ karoti, akataÑ vÈ pana
patiÔÔhapeti, purimapayogehi dukkaÔaÑ, dvinnaÑ pacchimÈnaÑ ekena
thullaccayaÑ, itarena pÈrÈjikanti.
KhettaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
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105. VatthuÔÔhepi vatthuÑ tÈva dassento “vatthu nÈma ÈrÈmavatthu
vihÈravatth|”ti Èha. Tattha bÊjaÑ vÈ uparopake vÈ aropetvÈva kevalaÑ
bh|miÑ sodhetvÈ tiÓÓaÑ pÈkÈrÈnaÑ yena kenaci parikkhipitvÈ vÈ
aparikkhipitvÈ vÈ pupphÈrÈmÈdÊnaÑ atthÈya Ôhapito bh|mibhÈgo
ÈrÈmavatthu nÈma. Eteneva nayena ekavihÈrapariveÓa-ÈvÈsÈnaÑ atthÈya
Ôhapito bh|mibhÈgo vihÈravatthu nÈma. Yopi pubbe ÈrÈmo ca vihÈro ca
hutvÈ pacchÈ vinassitvÈ bh|mimatto1 Ôhito ÈrÈmavihÈrakiccaÑ na karoti,
sopi ÈrÈmavihÈravatthusa~gaheneva sa~gahito. Vinicchayo panettha
khettaÔÔhe vuttasadisoyevÈti.
VatthuÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
106. GÈmaÔÔhe yaÑ vattabbaÑ, taÑ vuttameva.
AraÒÒaÔÔhakathÈ
107. AraÒÒaÔÔhe araÒÒaÑ tÈva dassento “araÒÒaÑ nÈma yaÑ
manussÈnaÑ pariggahitaÑ hoti, taÑ araÒÒan”ti Èha. Tattha yasmÈ araÒÒaÑ
nÈma manussÈnaÑ pariggahitampi atthi apariggahitampi, idha pana yaÑ
pariggahitaÑ sÈrakkhaÑ, yato na vinÈ m|lena kaÔÔhalatÈdÊni gahetuÑ
labbhanti, taÑ adhippetaÑ. TasmÈ “yaÑ manussÈnaÑ pariggahitaÑ hotÊ”ti
vatvÈ puna “araÒÒan”ti vuttaÑ. Tena imamatthaÑ dasseti “na
pariggahitabhÈvo araÒÒassa lakkhaÓaÑ. YaÑ pana attano araÒÒalakkhaÓena
araÒÒaÑ, manussÈnaÒca pariggahitaÑ, taÑ imasmiÑ atthe araÒÒan”ti.
Tattha vinicchayo ÈrÈmaÔÔhÈdÊsu vuttasadiso.
TatthajÈtakesu panettha ekasmimpi mahaggharukkhe chinnamatte
pÈrÈjikaÑ. LataÑ vÈti ettha ca vettopi latÈpi latÈ eva. Tattha yo vetto vÈ latÈ
vÈ dÊghÈ hoti. MahÈrukkhe ca gacche ca vinivijjhitvÈ vÈ veÔhetvÈ vÈ gatÈ, sÈ
m|le chinnÈpi avahÈraÑ na janeti agge chinnÈpi, yadÈ pana aggepi m|lepi
chinnÈ hoti, tadÈ avahÈraÑ janeti. Sace pana veÔhetvÈ ÔhitÈ hoti, veÔhetvÈ
ÔhitÈ pana rukkhato mocitamattÈ avahÈraÑ janeti.
______________________________________________________________
1. Bh|mibhÈgamatto (SyÈ), bh|mimatte (Ka)
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TiÓaÑ vÈti ettha tiÓaÑ vÈ hotu paÓÓaÑ vÈ, sabbaÑ tiÓaggahaÓeneva
gahitaÑ, taÑ gehacchadanÈdÊnamatthÈya parehi chinnaÑ vÈ attanÈ chinditvÈ
vÈ gaÓhanto bhaÓÉagghena kÈretabbo. Na kevalaÒca tiÓapaÓÓameva,
aÒÒampi yaÑkiÒci vÈkachalli-Èdi, yattha sÈmikÈ sÈlayÈ, taÑ gaÓhanto
bhaÓÉagghena kÈretabbo. TacchetvÈ Ôhapito addhagatopi rukkho na
gahetabbo. Yo pana agge ca m|le ca chinno hoti, sÈkhÈpissa p|tikÈ jÈtÈ,
challiyopi gaÄitÈ, ayaÑ sÈmikehi chaÉÉitoti gahetuÑ vaÔÔati.
LakkhaÓacchinnassÈpi yadÈ lakkhaÓaÑ challiyÈ pariyonaddhaÑ hoti, tadÈ
gahetuÑ vaÔÔati. GehÈdÊnaÑ atthÈya rukkhe chinditvÈ yadÈ tÈni katÈni
ajjhÈvutthÈni ca honti, dÈr|nipi araÒÒe vassena ca Ètapena ca vinassanti,
ÊdisÈnipi disvÈ “chaÉÉitÈnÊ”ti gahetuÑ vaÔÔati. KasmÈ? YasmÈ araÒÒasÈmikÈ
etesaÑ anissarÈ. Yehi araÒÒasÈmikÈnaÑ deyyadhammaÑ datvÈ chinnÈni, te
eva issÈrÈ, tehi ca tÈni chaÉÉitÈni, nirÈlayÈ tattha jÈtÈti.
Yopi bhikkhu paÔhamaÑyeva araÒÒapÈlÈnaÑ deyyadhammaÑ datvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ yathÈrucite rukkhe gÈhÈpeti, tassa tesaÑ ÈrakkhaÔÔhÈnaÑ
agantvÈpi yathÈrucitena maggena gantuÑ vaÔÔati. AthÈpi pavisanto adatvÈ
“nikkhamanto dassÈmÊ”ti rukkhe gÈhÈpetvÈ nikkhamanto tesaÑ dÈtabbaÑ
datvÈ gacchati, vaÔÔati eva. AthÈpi ÈbhogaÑ katvÈ gacchati “dehÊti vutte
dassÈmÊ”ti, “dehÊ”ti vutte dÈtabbameva. Sace koci attano dhanaÑ datvÈ
“bhikkhussa gantuÑ dethÈ”ti vadati, laddhakappameva, gantuÑ vaÔÔati. Sace
pana koci issarajÈtiko dhanaÑ adatvÈva “bhikkh|naÑ bhÈgaÑ mÈ
gaÓhathÈ”ti vÈreti, araÒÒapÈlÈ ca “mayaÑ bhikkh|naÑ, tÈpasÈnaÒca bhÈgaÑ
agaÓhantÈ kuto lacchÈma, detha bhante”ti vadanti, dÈtabbameva.
Yo pana araÒÒapÈlesu niddÈyantesu vÈ kÊÄÈpasutesu vÈ katthaci
pakkantesu vÈ ÈgantvÈ “kuhiÑ araÒÒapÈlÈ”ti pakkositvÈpi adisvÈ gacchati,
bhaÓÉadeyyaÑ. Yopi ÈrakkhaÔÔhÈnaÑ patvÈ kammaÔÔhÈnÈdÊni manasi
karonto vÈ aÒÒavihito vÈ assatiyÈ atikkamati, bhaÓÉadeyyameva. YassÈpi
taÑ ÔhÈnaÑ pattassa coro vÈ hatthÊ vÈ vÈÄamigo vÈ mahÈmegho vÈ
vuÔÔhahati, so ca tamhÈ upaddavÈ muccitukamyatÈya
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sahasÈ taÑ ÔhÈnaÑ atikkamati, rakkhati tÈva, bhaÓÉadeyyaÑ pana hoti.
IdaÑ pana araÒÒe ÈrakkhaÔÔhÈnaÑ nÈma su~kaghÈtatopi garukataraÑ.
Su~kaghÈtassa hi paricchedaÑ anokkamitvÈ d|ratova pariharanto
dukkaÔamevÈpajjati. IdaÑ pana theyyacittena pariharantassa ÈkÈsena
gacchatopi pÈrÈjikameva. TasmÈ ettha appamattena bhavitabbanti.
AraÒÒaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
UdakakathÈ
108. Udake pana bhÈjanagatanti udakadullabhakÈle udakamaÓikÈdÊsu
bhÈjanesu sa~gopetvÈ ÔhapitaÑ. TaÑ yasmiÑ bhÈjane ÔhapitaÑ hoti, taÑ
bhÈjanaÑ ÈviÒchitvÈ vÈ chiddaÑ katvÈ vÈ tattha, pokkharaÓÊtaÄÈkesu ca
attano bhÈjanaÑ pavesetvÈ vÈ gaÓhantassa sappitelesu vuttanayena
vinicchayo veditabbo.
MariyÈdacchedane pana tatthajÈtakabh|tagÈmena saddhimpi mariyÈdaÑ
chindantassa adinnÈdÈnapayogattÈ dukkaÔaÑ. TaÒca pana pahÈre pahÈre
hoti. Anto ÔhatvÈ bahimukho chindanto bahi-antena kÈretabbo. Bahi ÔhatvÈ
antomukho chindanto anto-antena kÈretabbo. Anto ca bahi ca chinditvÈ
majjhe ÔhapetvÈ taÑ chindanto majjhena kÈretabbo. MariyÈdaÑ dubbalaÑ
katvÈ gÈvo pakkosati, gÈmadÈrakehi vÈ pakkosÈpeti, tÈ ÈgantvÈ khurehi
mariyÈdaÑ chindanti, teneva chinnÈ hoti. MariyÈdaÑ dubbalaÑ katvÈ gÈvo
udake paveseti, gÈmadÈrakehi vÈ pavesÈpeti, tÈhi uÔÔhÈpitavÊciyo mariyÈdaÑ
bhinditvÈ gacchanti. GÈmadÈrake vÈ “udake kÊÄathÈ”ti vadati, kÊÄante vÈ
utrÈseti, tehi uÔÔhÈpitavÊciyopi mariyÈdaÑ bhinditvÈ gacchanti. Anto-udake
jÈtarukkhaÑ chindati, aÒÒena vÈ chindÈpeti, tenapi patantena uÔÔhÈpitavÊciyo
mariyÈdaÑ chinditvÈ gacchanti. Teneva chinnÈ hoti. MariyÈdaÑ dubbalaÑ
katvÈ taÄÈkarakkhaÓatthÈya taÄÈkato nibbahana-udakaÑ vÈ
niddhamanatumbaÑ vÈ pidahati, aÒÒato gacchantaÑ vÈ udakaÑ yathÈ ettha
pavisati, evaÑ pÈÄiÑ vÈ bandhati, mÈtikaÑ vÈ ujukaÑ karoti, tassa
uparibhÈge
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ÔhitaÑ attano taÄÈkaÑ vÈ bhindati, ussannaÑ udakaÑ mariyÈdaÑ gahetvÈ
gacchati. Teneva chinnÈ hoti. Sabbattha nikkhanta-udakagghÈnur|pena
avahÈrena kÈretabbo.
NiddhamanapanÈÄiÑ ugghÈÔetvÈ nÊharantassÈpi eseva nayo. Sace pana
tena mariyÈdÈya dubbalÈya katÈya attano dhammatÈya ÈgantvÈ vÈ anÈÓattehi
gÈmadÈrakehi ÈropitÈ vÈ gÈviyo khurehi mariyÈdaÑ bhindanti, attanoyeva
dhammatÈya, anÈÓattehi vÈ gÈmadÈrakehi udake pavesitÈ vÊciyo uÔÔhÈpenti,
gÈmadÈrakÈ vÈ sayameva pavisitvÈ kÊÄantÈ uÔÔhÈpenti, anto-udake vÈ rukkho
aÒÒena chijjamÈno patitvÈ uÔÔhÈpeti, uÔÔhÈpitÈ vÊciyo mariyÈdaÑ chindanti.
Sacepi mariyÈdaÑ dubbalaÑ katvÈ sukkhataÄÈkassa udakanibbahanaÔÔhÈnaÑ
vÈ udakaniddhamanatumbaÑ vÈ pidahati, aÒÒato gamanamagge vÈ pÈÄiÑ
bandhati, sukkhamÈtikaÑ vÈ ujukaÑ karoti, pacchÈ deve vuÔÔhe udakaÑ
ÈgantvÈ mariyÈdaÑ bhindati. Sabbattha bhaÓÉadeyyaÑ.
Yo pana nidÈghe sukkhavÈpiyÈ mariyÈdaÑ yÈva talaÑ pÈpetvÈ chindati,
pacchÈ deve vuÔÔhe ÈgatÈgataÑ udakaÑ palÈyati, bhaÓÉadeyyaÑ. YattakaÑ
tappaccayÈ sassaÑ uppajjati, tato pÈdamattagghanakampi adento sÈmikÈnaÑ
dhuranikkhepena assamaÓo hoti.
YaÑ pana sabbasÈdhÈraÓaÑ taÄÈkaÑ hoti, taÄÈke udakassa sabbepi
manussÈ issarÈ. HeÔÔhato panassa sassÈni karonti, sassapÈlanatthaÑ taÄÈkato
mahÈmÈtikÈ nikkhamitvÈ khettamajjhena yÈti, sÈpi sadÈ1 sandanakÈle
sabbasÈdhÈraÓÈ. Tato pana khuddakamÈtikÈ nÊharitvÈ attano attano kedÈresu
udakaÑ pavesenti, taÑ aÒÒesaÑ gahetuÑ na denti. NidÈghasamayeva udake
mandÊbh|te vÈrena udakaÑ denti, yo udakavÈre sampatte na labhati, tassa
sassÈni milÈyanti, tasmÈ aÒÒesaÑ vÈre aÒÒo gahetuÑ na labhati. Tattha yo
bhikkhu paresaÑ khuddakamÈtikÈto vÈ kedÈrato vÈ udakaÑ theyyacittena
attano vÈ parassa vÈ mÈtikaÑ vÈ kedÈraÑ vÈ pavesebhi, aÔavimukhaÑ vÈ
vÈheti, avahÈrovassa hoti.
______________________________________________________________
1. YadÈ (SÊ)
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Yopi “cirena me udakavÈro bhavissati, idaÒca sassaÑ milÈyatÊ”ti
paresaÑ kedÈre pavisantassa udakassa pavisanamaggaÑ pidahitvÈ attano
kedÈraÑ paveseti, avahÈro eva. Sace pana taÄÈkato aniggate paresaÑ
mÈtikÈmukhaÑ asampatteva udake sukkhamÈtikaÑyeva yathÈ ÈgacchantaÑ
udakaÑ aÒÒesaÑ kedÈre appavisitvÈ attanoyeva kedÈraÑ pavisati, evaÑ
tattha tattha bandhati. Anikkhante baddhÈ subaddhÈ, nikkhante baddhÈ
bhaÓÉadeyyaÑ. TaÄÈkaÑ gantvÈ sayameva niddhamanapanÈÄiÑ ugghÈÔetvÈ
attano kedÈraÑ pavesentassÈpi natthi avahÈro. KasmÈ? TaÄÈkaÑ nissÈya
khettassa katattÈ. KurundiyÈdÊsu pana “avahÈro”ti vuttaÑ, taÑ “vatthuÑ
kÈlaÒca desaÒcÈ”ti iminÈ lakkhaÓena na sameti. TasmÈ MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ
vuttameva yuttanti.
UdakakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
DantaponakathÈ
109. DantaponaÑ ÈrÈmaÔÔhakavinicchayena vinicchinitabbaÑ. AyaÑ
pana viseso–yo saÑghassa vetanabhato hutvÈ devasikaÑ vÈ
pakkhamÈsavÈrena vÈ dantakaÔÔhaÑ Èharati, so taÑ ÈharitvÈ chinditvÈpi
yÈva bhikkhusaÑghaÑ na sampaÔicchÈpeti, tÈva tasseva hoti. TasmÈ taÑ
theyyacittena gaÓhanto bhaÓÉagghena kÈretabbo. TatthajÈtakaÑ pana
garubhaÓÉaÑ, tampi bhikkhusaÑghena rakkhitagopitaÑ gaÓhanto
bhaÓÉagghena kÈretabbo. Eseva nayo gaÓapuggalagihimanussasantakepi
chinnake, acchinnake ca. TesaÑ ÈrÈmuyyÈnabh|mÊsu jÈtaÑ sÈmaÓerÈ
vÈrena bhikkhusaÑghassa dantakaÔÔhaÑ ÈharantÈ ÈcariyupajjhÈyÈnampi
Èharanti, taÑ yÈva chinditvÈ saÑghaÑ na paÔicchÈpenti, tÈva sabbaÑ
tesaÑyeva hoti. TasmÈ tampi theyyacittena gaÓhanto bhaÓÉagghena
kÈretabbo. YadÈ pana te chinditvÈ saÑghassa paÔicchÈpetvÈ
dantakaÔÔhamÈÄake nikkhipanti “yathÈsukhaÑ bhikkhusaÑgho
paribhuÒjat|”ti, tato paÔÔhÈya avahÈro natthi, vattaÑ pana jÈnitabbaÑ. Yo hi
devasikaÑ saÑghamajjhe osarati, tena divase divase ekameva dantakaÔÔhaÑ
gahetabbaÑ. Yo pana devasikaÑ na osarati, padhÈnaghare vasitvÈ
dhammasavane vÈ uposathagge vÈ dissati,
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tena pamÈÓaÑ sallakkhetvÈ cattÈri paÒca dantakaÔÔhÈni attano vasanaÔÔhÈne
ÔhapetvÈ khÈditabbÈni. Tesu khÊÓesu sace punapi dantakaÔÔhamÈÄake bah|ni
hontiyeva, punapi ÈharitvÈ khÈditabbÈni. Yadi pana pamÈÓaÑ asallakkhetvÈ
Èharati, tesu akkhÊÓesuyeva mÈÄake khÊyanti, tato keci therÈ “yehi gahitÈni,
te paÔi-Èharant|”ti vadeyyuÑ, keci “khÈdantu, puna sÈmaÓerÈ ÈharissantÊ”ti,
tasmÈ vivÈdapariharaÓatthaÑ pamÈÓaÑ sallakkhetabbaÑ. GahaÓe pana doso
natthi. MaggaÑ gacchantenÈpi ekaÑ vÈ dve vÈ thavikÈya pakkhipitvÈ
gantabbanti.
DantaponakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
VanappatikathÈ
110. Vanassa patÊti vanappati, vanajeÔÔhakarukkhassetaÑ adhivacanaÑ.
Idha pana sabbopi manussehi pariggahitarukkho adhippeto
ambalabujapanasÈdiko, yattha vÈ pana maricavalli-ÈdÊni Èropenti. So
chijjamÈno sace ekÈyapi challiyÈ vÈ vÈkena vÈ sakalikÈya vÈ pheggunÈ vÈ
sambaddhova hutvÈ bh|miyaÑ patati, rakkhati tÈva.
Yo pana chinnopi vallÊhi vÈ sÈmantarukkhasÈkhÈhi vÈ sambaddho
sandhÈritattÈ ujukameva tiÔÔhati, patanto vÈ bh|miÑ na pÈpuÓÈti, natthi
tattha parihÈro, avahÈro eva hoti. Yopi kakacena chinno acchinno viya
hutvÈ tatheva tiÔÔhati, tasmimpi eseva nayo.
Yo pana rukkhaÑ dubbalaÑ katvÈ pacchÈ cÈletvÈ pÈteti, aÒÒena vÈ
cÈlÈpeti, aÒÒaÑ vÈssa santike rukkhaÑ chinditvÈ ajjhottharati, parena vÈ
ajjhottharÈpeti, makkaÔe vÈ paripÈtetvÈ tattha Èropeti, aÒÒena vÈ ÈropÈpeti,
vagguliyo vÈ tattha Èropeti, parena vÈ ÈropÈpeti, tÈ taÑ rukkhaÑ pÈtenti.
Tasseva avahÈro.
Sace pana tena rukkhe dubbale kate aÒÒo anÈÓatto eva taÑ cÈletvÈ
pÈteti, rukkhena vÈ ajjhottharati, attano dhammatÈya makkaÔÈ vÈ vagguliyo
vÈ Èrohanti, paro vÈ anÈÓatto Èropeti, sayaÑ vÈ esa vÈtamukhaÑ sodheti,
balavavÈto
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ÈgantvÈ rukkhaÑ pÈteti. Sabbattha bhaÓÉadeyyaÑ. VÈtamukhasodhanaÑ
panettha asampatte vÈte sukkhamÈtikÈya ujukaraÓÈdÊhi sameti, no aÒÒathÈ.
RukkhaÑ ÈvijjhitvÈ1 satthena vÈ ÈkoÔeti, aggiÑ vÈ deti, maÓÉukakaÓÔakaÑ
vÈ visaÑ vÈ ÈkoÔeti, yena so marati. Sabbattha bhaÓÉadeyyamevÈti.
VanappatikathÈ niÔÔhitÈ.
_____
HaraÓakakathÈ
111. HaraÓake aÒÒassa haraÓakaÑ bhaÓÉaÑ theyyacitto ÈmasatÊti
paraÑ sÊsabhÈrÈdÊhi bhaÓÉaÑ ÈdÈya gacchantaÑ disvÈ “etaÑ harissÈmÊ”ti
vegena gantvÈ Èmasati, ettÈvatÈ assa dukkaÔaÑ. PhandÈpetÊti
ÈkaÉÉhanavikaÉÉhanaÑ karoti, sÈmiko na muÒcati, tenassa thullaccayaÑ.
®hÈnÈ cÈvetÊti ÈkaÉÉhitvÈ sÈmikassa hatthato moceti, tenassa pÈrÈjikaÑ.
Sace pana taÑ bhaÓÉasÈmiko uÔÔhahitvÈ pothetvÈ puna taÑ bhaÓÉaÑ
mocÈpetvÈ gaÓheyya, bhikkhu paÔhamaggahaÓeneva pÈrÈjiko. SÊsato vÈ
kaÓÓato vÈ gÊvato vÈ hatthato vÈ ala~kÈraÑ chinditvÈ vÈ mocetvÈ vÈ
gaÓhantassa sÊsÈdÊhi mocitamatte pÈrÈjikaÑ. Hatthe pana valayaÑ vÈ
kaÔakaÑ vÈ anÊharitvÈ aggabÈhaÑ ghaÑsantova aparÈparaÑ vÈ sÈreti,
ÈkÈsagataÑ vÈ karoti, rakkhati tÈva. Rukkham|lacÊvaravaÑsesu valayamiva
na pÈrÈjikaÑ janeti. KasmÈ? SaviÒÒÈÓakattÈ. SaviÒÒÈÓakakoÔÔhÈsagataÒhi
yÈva tato na nÊhaÔaÑ, tÈva tattheva hoti. Eseva nayo a~gulimuddika
pÈdakaÔaka kaÔ|pagapiÄandhanesu.
Yo pana parassa nivatthasÈÔakaÑ acchindati, paro ca salajjitÈya sahasÈ
na muÒcati. Ekenantena coro kaÉÉhati, ekenantena paro, rakkhati tÈva.
Parassa hatthato muttamatte pÈrÈjikaÑ. AthÈpi taÑ kaÉÉhantassa chijjitvÈ
ekadeso hatthagato hoti, so ca pÈdaÑ agghati, pÈrÈjikameva.
SahabhaÓÉahÈrakanti “sabhaÓÉahÈrakaÑ bhaÓÉaÑ nessÈmÊ”ti cintetvÈ “ito
yÈhÊ”ti bhaÓÉahÈrakaÑ tajjeti, so
______________________________________________________________
1. ŒviÒjitvÈ (SÊ)
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bhÊto corena adhippetadisÈbhimukho hutvÈ ekaÑ pÈdaÑ sa~kÈmeti, corassa
thullaccayaÑ, dutiye pÈrÈjikaÑ. PÈtÈpetÊti athÈpi coro bhaÓÉahÈrakassa
hatthe ÈvudhaÑ disvÈ sÈsa~ko hutvÈ pÈtÈpetvÈ gahetukÈmo ekamantaÑ
paÔikkamma santajjetvÈ pÈtÈpeti, parassa hatthato muttamatte pÈrÈjikaÑ.
PÈtÈpeti Èpatti dukkaÔassÈti-Èdi pana parikappavasena vuttaÑ. Yo hi
bhaÓÉaÑ pÈtÈpetvÈ “yaÑ mama ruccati, taÑ gahessÈmÊ”ti parikappetvÈ
pÈtÈpeti, tassa pÈtÈpane ca Èmasane ca dukkaÔaÑ, phandÈpane thullaccayaÑ,
pÈdagghanakassa ÔhÈnÈcÈvane pÈrÈjikaÑ. TaÑ pacchÈ paÔipÈtiyamÈnassa
muÒcatopi natthiyeva samaÓabhÈvo. Yopi bhaÓÉahÈrakaÑ atikkamantaÑ
disvÈ anubandhanto “tiÔÔha tiÔÔha, bhaÓÉaÑ pÈtehÊ”ti vatvÈ pÈtÈpeti, tassÈpi
tena hatthato muttamatte pÈrÈjikaÑ.
Yo pana “tiÔÔha tiÔÔhÈ”ti vadati, “pÈtehÊ”ti na vadati, itaro ca taÑ
oloketvÈ “sace esa maÑ pÈpuÓeyya, ghÈteyyÈpi man”ti sÈlayova hutvÈ taÑ
bhaÓÉaÑ gahanaÔÔhÈne pakkhipitvÈ “puna nivattitvÈ gahessÈmÊ”ti
pakkamati, pÈtanapaccayÈ pÈrÈjikaÑ natthi. ŒgantvÈ pana theyyacittena
gaÓhato uddhÈre pÈrÈjikaÑ. Atha panassa evaÑ hoti “mayÈ pÈtÈpenteneva
idaÑ mama santakaÑ katan”ti, tato naÑ sakasaÒÒÈya gaÓhÈti, gahaÓe
rakkhati, bhaÓÉadeyyaÑ pana hoti. “DehÊ”ti vutte adentassa sÈmikÈnaÑ
dhuranikkhepe pÈrÈjikaÑ. “So imaÑ chaÉÉetvÈ gato, anajjhÈvutthakaÑ dÈni
idan”ti paÑsuk|lasaÒÒÈya gaÓhatopi eseva nayo. Atha pana sÈmiko “tiÔÔha
tiÔÔhÈ”ti vuttamatteneva olokento taÑ disvÈ “na idÈni idaÑ mayhan”ti
dhuranikkhepaÑ katvÈ nirÈlayo chaÉÉetvÈ palÈyati, taÑ theyyacittena
gaÓhato uddhÈre dukkaÔaÑ, ÈharÈpente dÈtabbaÑ, adentassa pÈrÈjikaÑ.
KasmÈ? Tassa payogena chaÉÉitattÈti MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. AÒÒesu
pana vicÈraÓÈ eva natthi. Purimanayeneva sakasaÒÒÈya vÈ
paÑsuk|lasaÒÒÈya vÈ gaÓhantepi ayameva vinicchayoti.
HaraÓakakathÈ niÔÔhitÈ.
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UpanidhikathÈ

112. Upanimimhi nÈhaÑ gaÓhÈmÊti sampajÈnamusÈvÈdepi
adinnÈdÈnassa payogattÈ dukkaÔaÑ. “KiÑ tumhe bhaÓatha, nevidaÑ
mayhaÑ anur|paÑ, na tumhÈkan”ti-ÈdÊni vadantassÈpi 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, bhaÓÉassÈmiko pana gahaÓe sa-ussÈho, rakkhateva. Yadi
pana so dÈne nirussÈho1, bhaÓÉassÈmikopi2 “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 upanidhi nÈma sa~gopanatthÈya attano
hatthe parehi ÔhapitabhaÓÉaÑ, aguttadesato ÔhÈnÈ cÈvetvÈ guttaÔÔhÈne
ÔhapanatthÈya harato anÈpatti, theyyacittenapi ÔhÈnÈ cÈventassa avahÈro
natthi. KasmÈ? Attano hatthe nikkhittattÈ, bhaÓÉadeyyaÑ pana hoti.
Theyyacittena paribhuÒjatopi eseva nayo. TÈvakÈlikaggahaÓepi tatheva.
DhammaÑ carantoti-Èdi vuttanayameva. AyaÑ tÈva PÈÄivaÓÓanÈ.
PÈÄimuttakavinicchayo panettha pattacatukkÈdivasena evaÑ vutto. Eko
kira bhikkhu parassa mahagghe patte lobhaÑ uppÈdetvÈ taÑ haritukÈmo
ÔhapitaÔÔhÈnamassa suÔÔhu sallakkhetvÈ attanopi pattaÑ tasseva santike
Ôhapesi. So pacc|sasamaye ÈgantvÈ dhammaÑ vÈcÈpetvÈ niddÈyamÈnaÑ
mahÈtheramÈha “vandÈmi bhante”ti. Ko esoti, ahaÑ bhante
Ègantukabhikkhu, kÈlassevamhi gantukÈmo, asukasmiÒca me ÔhÈne Êdisena
nÈma aÑsabaddhakena3 ÊdisÈya pattatthavikÈya patto Ôhapito, sÈdhÈhaÑ
bhante taÑ labheyyanti. Thero pavisitvÈ taÑ gaÓhi, uddhÈreyeva corassa
pÈrÈjikaÑ. Sace ÈgantvÈ “kosi tvaÑ avelÈya Ègato”ti vutto bhÊto palÈyati,
pÈrÈjikaÑ
______________________________________________________________
1. TasmiÑ dÈne nirussÈhe (SÊ), tasmiÑ dÈne nirussÈho (SyÈ)
2. BhaÓÉassÈmiko (SÊ, SyÈ)
3. AÑsavaddhakena (SÊ, SyÈ)
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patvÈva palÈyati. Therassa pana suddhacittattÈ anÈpatti. Thero “taÑ
gaÓhissÈmÊ”ti aÒÒaÑ gaÓhi, eseva nayo. AyaÑ pana aÒÒaÑ tÈdisameva
gaÓhante yujjati manussaviggahe ÈÓattasadisavatthusmiÑ viya. KurundiyaÑ
pana “padavÈrena kÈretabbo”ti vuttaÑ, taÑ atÈdisameva gaÓhante yujjati.
TaÑ maÒÒamÈno attano pattaÑ gaÓhitvÈ adÈsi, corassa sÈmikena
dinnattÈ pÈrÈjikaÑ natthi, asuddhacittena pana gahitattÈ dukkaÔaÑ. TaÑ
maÒÒamÈno corasseva pattaÑ gaÓhitvÈ adÈsi, idhÈpi corassa attano
santakattÈ pÈrÈjikaÑ natthi, asuddhacittena pana gahitattÈ dukkaÔameva.
Sabbattha therassa anÈpatti.
Aparo “pattaÑ coressÈmÊ”ti tatheva niddÈyamÈnaÑ theraÑ vandi. “Ko
ayan”ti ca vutte “ahaÑ bhante gilÈnabhikkhu, ekaÑ tÈva me pattaÑ detha,
gÈmadvÈraÑ gantvÈ bhesajjaÑ ÈharissÈmÊ”ti. Thero “idha gilÈno natthi,
coro ayaÑ bhavissatÊ”ti sallakkhetvÈ “imaÑ harat|”ti attano veribhikkhussa
pattaÑ nÊharitvÈ adÈsi, dvinnampi uddhÈreyeva pÈrÈjikaÑ. “Veribhikkhussa
patto”ti saÒÒÈya aÒÒassa pattaÑ uddharantepi eseva nayo. Sace pana
“verissÈyan”ti saÒÒÈya corasseva pattaÑ uddharitvÈ deti, vuttanayeneva
therassa pÈrÈjikaÑ, corassa dukkaÔaÑ. Atha “verissÈyan”ti maÒÒamÈno
attano pattaÑ deti, vuttanayeneva ubhinnampi dukkaÔaÑ.
Eko mahÈthero upaÔÔhÈkaÑ daharabhikkhuÑ “pattacÊvaraÑ gaÓha,
asukaÑ nÈma gÈmaÑ gantvÈ piÓÉÈya carissÈmÈ”ti Èha. Daharo gahetvÈ
therassa pacchato pacchato gacchanto theyyacittaÑ uppÈdetvÈ sace sÊse
bhÈraÑ khandhe karoti, pÈrÈjikaÑ natthi. KasmÈ? ŒÓattiyÈ gahitattÈ. Sace
pana maggato okkamma aÔaviÑ pavisati, padavÈrena kÈretabbo. Atha
nivattitvÈ vihÈrÈbhimukho palÈyitvÈ vihÈraÑ pavisitvÈ gacchati,
upacÈrÈtikkame pÈrÈjikaÑ. AthÈpi mahÈtherassa
nivÈsanaparivattanaÔÔhÈnato gÈmÈbhimukho palÈyati, gÈm|pacÈrÈtikkame
pÈrÈjikaÑ. Yadi pana ubhopi piÓÉÈya caritvÈ bhuÒjitvÈ vÈ gahetvÈ vÈ
nikkhamanti, thero ca punapi taÑ vadati “pattacÊvaraÑ gaÓha, vihÈraÑ
gamissÈmÈ”ti. Tatra ce so purimanayeneva theyyacittena sÊse bhÈraÑ
khandhe karoti, rakkhati tÈva. AÔaviÑ pavisati, padavÈrena kÈretabbo.
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nivattitvÈ gÈmÈbhimukho eva palÈyati, gÈm|pacÈrÈtikkame pÈrÈjikaÑ.
Purato vihÈrÈbhimukho palÈyitvÈ vihÈre aÔÔhatvÈ anisÊditvÈ av|pasanteneva
theyyacittena gacchati, upacÈrÈtikkame pÈrÈjikaÑ. Yo pana anÈÓatto
gaÓhÈti, tassa sÊse bhÈraÑ khandhe karaÓÈdÊsupi pÈrÈjikaÑ. SesaÑ
purimasadisameva.
Yo pana “asukaÑ nÈma vihÈraÑ gantvÈ cÊvaraÑ dhovitvÈ rajitvÈ vÈ
ehÊ”ti vutto “sÈdh|”ti gahetvÈ gacchati. Tassapi antarÈmagge theyyacittaÑ
uppÈdetvÈ sÊse bhÈraÑ khandhe karaÓÈdÊsu pÈrÈjikaÑ natthi. MaggÈ
okkamane padavÈrena kÈretabbo. TaÑ vihÈraÑ gantvÈ tattheva vasanto
theyyacittena paribhuÒjanto jÊrÈpeti, corÈ vÈ tassa taÑ haranti, avahÈro
natthi, bhaÓÉadeyyaÑ pana hoti. Tato nikkhamitvÈ Ègacchatopi eseva nayo.
Yo pana anÈÓatto therena nimitte vÈ kate sayameva vÈ kiliÔÔhaÑ
sallakkhetvÈ “detha bhante cÊvaraÑ, asukaÑ nÈma gÈmaÑ gantvÈ rajitvÈ
ÈharissÈmÊ”ti gahetvÈ gacchati, tassa antarÈmagge theyyacittaÑ uppÈdetvÈ
sÊse bhÈraÑ khandhe karaÓÈdÊsu pÈrÈjikaÑ. KasmÈ? AnÈÓattiyÈ gahitattÈ.
MaggÈ okkamatopi paÔinivattitvÈ tameva vihÈraÑ ÈgantvÈ vihÈrasÊmaÑ
atikkamatopi vuttanayeneva pÈrÈjikaÑ. Tattha gantvÈ rajitvÈ
pacchÈgacchatopi theyyacitte uppanne eseva nayo. Sace pana yattha gato,
tattha vÈ antarÈmagge vihÈre vÈ tameva vihÈraÑ paccÈgantvÈ tassa ekapasse
vÈ upacÈrasÊmaÑ anatikkamitvÈ vasanto theyyacittena paribhuÒjanto
jÊrÈpeti, corÈ vÈ tassa taÑ haranti, yathÈ vÈ tathÈ vÈ nassati, bhaÓÉadeyyaÑ.
UpacÈrasÊmaÑ atikkamato pana pÈrÈjikaÑ.
Yo pana therena nimitte kayiramÈne “detha bhante, ahaÑ rajitvÈ
ÈharissÈmÊ”ti vatvÈ “kattha gantvÈ bhante rajÈmÊ”ti pucchati. Thero ca naÑ
“yattha icchasi, tattha gantvÈ rajÈhÊ”ti vadati. AyaÑ vissaÔÔhad|to nÈma.
Theyyacittena palÈyantopi na avahÈrena kÈretabbo. Theyyacittena pana
palÈyatopi paribhogena vÈ aÒÒathÈ vÈ nÈsayatopi bhaÓÉadeyyameva hoti.
Bhikkhu bhikkhussa hatthe kiÒci parikkhÈraÑ pahiÓati “asukavihÈre
asukabhikkhussa dehÊ”ti, tassa theyyacitte

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ

309

uppanne sabbaÔÔhÈnesu “asukaÑ nÈma vihÈraÑ gantvÈ cÊvaraÑ dhovitvÈ
rajitvÈ vÈ ehÊ”ti ettha vuttasadiso vinicchayo.
Aparo bhikkhuÑ pahiÓitukÈmo nimittaÑ karoti “ko nu kho gahetvÈ
gamissatÊ”ti, tatra ce eko “detha bhante, ahaÑ gahetvÈ gamissÈmÊ”ti gahetvÈ
gacchati. Tassa theyyacitte uppanne sabbaÔÔhÈnesu “detha bhante cÊvaraÑ,
asukaÑ nÈma gÈmaÑ gantvÈ rajitvÈ ÈharissÈmÊ”ti ettha vuttasadiso
vinicchayo. Therena cÊvaratthÈya vatthaÑ labhitvÈ upaÔÔhÈkakule ÔhapitaÑ
hoti. Athassa antevÈsiko vatthaÑ haritukÈmo tatra gantvÈ “taÑ kiravatthaÑ
dethÈ”ti therena pesito viya vadati, tassa vacanaÑ saddahitvÈ upÈsakena
ÔhapitaÑ upÈsikÈ vÈ, upÈsikÈya ÔhapitaÑ upÈsako vÈ aÒÒo vÈ koci niharitvÈ
deti, uddhÈreyevassa pÈrÈjikaÑ. Sace pana therassa upaÔÔhÈkehi “imaÑ
therassa dassÈmÈ”ti attano vatthaÑ ÔhapitaÑ hoti. Athassa antevÈsiko taÑ
haritukÈmo tattha gantvÈ “therassa kira vatthaÑ dÈtukÈmattha, taÑ dethÈ”ti
vadati. Te cassa saddahitvÈ “mayaÑ bhante bhojetvÈ dassÈmÈti Ôhapayimha,
handa gaÓhÈhÊ”ti denti. SÈmikehi dinnattÈ pÈrÈjikaÑ natthi, asuddhacittena
pana gahitattÈ dukkaÔaÑ, bhaÓÉadeyyaÒca hoti.
Bhikkhu bhikkhussa vatvÈ gÈmaÑ gacchati “itthannÈmo mama
vassÈvÈsikaÑ dassati, taÑ gahetvÈ ÔhapeyyÈsÊ”ti. “SÈdh|”ti so bhikkhu tena
dinnaÑ mahaggasÈÔakaÑ attanÈ laddhena appagghasÈÔakena saddhiÑ
ÔhapetvÈ tena Ègatena attano mahagghasÈÔakassa laddhabhÈvaÑ ÒatvÈ vÈ
aÒatvÈ vÈ “dehi me vassÈvÈsikan”ti vutto “tava th|lasÈÔako laddho, mayhaÑ
pana sÈÔako mahaggho, dvepi asukasmiÑ nÈma okÈse ÔhapitÈ, pavisitvÈ
gaÓhÈhÊ”ti vadati. Tena pavisitvÈ th|lasÈÔake gahite itarassa itaraÑ gaÓhato
uddhÈre pÈrÈjikaÑ. AthÈpi tassa sÈÔake attano nÈmaÑ, attano ca sÈÔake tassa
nÈmaÑ likhitvÈ “gaccha nÈmaÑ vÈcetvÈ gaÓhÈhi”ti vadati, tatrÈpi eseva
nayo. Yo pana attanÈ ca tena ca laddhasÈÔake ekato ÔhapetvÈ taÑ evaÑ
vadati “tayÈ ca mayÈ ca laddhasÈÔakÈ dvepi antogabbhe ÔhapitÈ, gaccha yaÑ
icchasi, taÑ vicinitvÈ gaÓhÈhÊ”ti. So ca lajjÈya Èvasikena laddhaÑ
th|lasÈÔakameva gaÓheyya. TatrÈvÈsikassa vicinitvÈ gahitÈvasesaÑ itaraÑ
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gaÓhato anÈpatti. Œgantuko bhikkhu ÈvÈsikÈnaÑ cÊvarakammaÑ
karontÈnaÑ samÊpe pattacÊvaraÑ ÔhapetvÈ “ete sa~gopessantÊ”ti maÒÒamÈno
nhÈyituÑ vÈ aÒÒatra vÈ gacchati. Sace naÑ ÈvÈsikÈ sa~gopenti, iccetaÑ
kusalaÑ. No ce, naÔÔhe gÊvÈ na hoti. Sacepi so “idaÑ bhante ÔhapethÈ”ti
vatvÈ gacchati, itare ca sakiccappasutattÈ 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 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 bhikkh|hi “oropetha bhante pattacÊvarÈni, kÈlo
salÈkaggahaÓassÈ”ti vutto “samÈgatatthÈ”ti pucchitvÈ “Èma samÈgatamhÈ”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 pattacÊparaÑ
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
tassa gÊvÈ. Sacepi ÔhapitabhikkhunÈ “mayÈ bhante Êdiso nÈma parikkhÈro
Ôhapito, upadhÈreyyÈthÈ”ti vutto “sÈdh|”ti sampaÔicchati, dunnikkhittaÑ vÈ
maÒÒamÈno aÒÒasmiÑ ÔhÈne Ôhapeti, tasseva gÊvÈ. “NÈhaÑ jÈnÈmÊ”ti
paÔikkhipantassa pana natthi gÊvÈ. Yopi tassa passantasseva Ôhapeti,
bhaÓÉÈgÈrikaÒca na sampaÔicchÈpeti, naÔÔhaÑ sunaÔÔhameva. Sace taÑ
bhaÓÉÈgÈriko aÒÒatra Ôhapeti, naÔÔhe gÊvÈ. Sace bhaÓÉÈgÈraÑ suguttaÑ,
sabbo saÑghassa ca cetiyassa ca parikkhÈro tattheva ÔhapÊyati,
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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 uccÈrapassÈvapÊÄitassÈpi tato 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 vaÔÔatÊti vadanti. UccÈrapÊÄitassa pana
tasmiÑ upacÈre asati aÒÒattha gacchantassa gÊlÈnapakkhe ÔhitattÈ avisayo,
tasmÈ gÊvÈ na hoti.
Yo pana anto uÓhapÊÄito dvÈraÑ suguttaÑ katvÈ bahi nikkhamati, corÈ
ca naÑ 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 natthÊti vadanti. Sace koci Ègantuko kuÒcikaÑ vÈ deti,
dvÈraÑ vÈ vivarati. YattakaÑ corÈ haranti, sabbaÑ tassa gÊvÈ. SaÑghena
bhaÓÉÈgÈraguttatthÈya 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 “vivarÈ”ti vadanti, tattha
purimanayeneva paÔipajjitabbaÑ. EvaÑ guttaÑ katvÈ nipanne pana sace
bhittiÑ vÈ chadanaÑ vÈ bhinditvÈ uma~gena1 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 issaratÈya
bhaÓÉÈgÈrikasseva gÊvÈ. Therehi pana sahÈyehi bhavitabbaÑ. AyaÑ tattha
sÈmÊci.
______________________________________________________________
1. Ummaggena (SÊ), umma~gena (SyÈ)
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Yadi bhaÓÉÈgÈriko “tumhe bahi ÔhatvÈva tumhÈkaÑ parikkhÈraÑ
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
avasesattherehi ca sahÈyehi bhavitabbaÑ. Atha bhaÓÉÈgÈrikova
lolasÈmaÓere ca upaÔÔhÈke ca gahetvÈ bhaÓÉÈgÈre nisÊdati ceva nipajjati ca,
yaÑ tattha nassati, sabbaÑ tasseva gÊvÈ. TasmÈ bhaÓÉÈgÈrikeneva tattha
vasitabbaÑ. Avasesehi appeva rukkham|le1 vasitabbaÑ, na ca bhaÓÉÈgÈreti.
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 atirekacÊvararakkhaÓatthÈya
ÔhapitavihÈravÈrikassÈpi yÈgubhattaÑ vÈ nivÈpaÑ vÈ labhamÈnasseva
bhikkhÈcÈraÑ gacchato yaÑ tattha nassati, sabbaÑ gÊvÈ. Na kevalaÒca
ettakameva, bhaÓÉÈgÈrikassa viya yaÑ tassa pamÈdappaccayÈ nassati,
sabbaÑ gÊvÈ.
Sace vihÈro mahÈ hoti, aÒÒaÑ padesaÑ rakkhituÑ gacchantassa
aÒÒasmiÑ padese nikkhittaÑ haranti, avisayattÈ gÊvÈ na hoti. ¢dise pana
vihÈre vemajjhe sabbesaÑ osaraÓaÔÔhÈne parikkhÈre ÔhapetvÈ nisÊditabbaÑ,
vihÈravÈrikÈ vÈ dve tayo ÔhapetabbÈ. Sace tesaÑ appamattÈnaÑ ito cito ca
rakkhataÑyeva 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 ÔhapetabbÈ, manussÈ hi vippaÔisÈrino honti “vihÈravÈrikÈyeva
amhÈkaÑ bhattaÑ bhuÒjantÊ”ti. TasmÈ parivattetvÈ ÔhapetabbÈ. Sace tesaÑ
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sabhÈgÈ salÈkabhattÈni ÈharitvÈ denti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce denti, vÈraÑ
gÈhÈpetvÈ nÊharÈpetabbÈni. Sace vihÈravÈriko dve tisso yÈgusalÈkÈ, cattÈri
paÒca salÈkabhattÈni ca labhamÈnova bhikkhÈcÈraÑ gacchati,
bhaÓÉÈgÈrikassa viya sabbaÑ naÔÔhaÑ gÊvÈ hoti. Sace saÑghassa
vihÈrapÈlÈnaÑ dÈtabbaÑ bhattaÑ vÈ nivÈpo vÈ natthi, bhikkh| vihÈravÈraÑ
gahetvÈ attano attano nissitake jaggenti, sampattavÈraÑ aggahetuÑ na
labhanti, yathÈ aÒÒe bhikkh| karonti, tatheva kÈtabbaÑ. Bhikkh|hi pana
asahÈyakassa vÈ attadutiyassa vÈ yassa sabhÈgo bhikkhu bhattaÑ ÈnetvÈ
dÈtÈ natthi, evar|passa vÈro na pÈpetabbo.
Yampi pÈkavattatthÈya1 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. SenÈsanamaÒcapÊÔhapaccattharaÓarakkha ÓatthÈyapi 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
gÈhetabbo, “purisaviseso nÈma ÒÈtabbo”ti vadanti.
UposathÈgÈrapaÔimÈgharajaggakassa pana diguÓaÑ yÈgubhattaÑ,
devasikaÑ taÓÉulanÈÄi, saÑvacchare ticÊvaraÑ, dasavÊsagghanakaÑ
kappiyabhaÓÉaÒca dÈtabbaÑ. Sace pana tassa taÑ labhamÈnasseva
pamÈdena tattha kiÒci nassati, sabbaÑ gÊvÈ. BandhitvÈ balakkÈrena
acchinnaÑ pana 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
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rakkhÈpite rakkhitameva hotÊti evaÑ vaÔÔati. PakkhavÈrena uposathÈgÈrÈdÊni
rakkhatopi pamÈdavasena naÔÔhaÑ gÊvÈyevÈti.
UpanidhikathÈ niÔÔhitÈ.
_____
Su~kaghÈtakathÈ
113. Su~kaÑ tato hanantÊti su~kaghÈtaÑ, su~kaÔÔhÈnassetaÑ
adhivacanaÑ. TaÒhi yasmÈ tato su~kÈrahaÑ bhaÓÉaÑ su~kaÑ adatvÈ
nÊharantÈ raÒÒo su~kaÑ hananti vinÈsenti, tasmÈ su~kaghÈtanti vuttaÑ.
Tatra pavisitvÈti tatra pabbatakhaÓÉÈdÊsu raÒÒÈ paricchedaÑ katvÈ Ôhapite
su~kaÔÔhÈne pavisitvÈ. RÈjaggaÑ bhaÓÉanti rÈjÈrahaÑ bhaÓÉaÑ. Yato raÒÒo
paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ su~kaÑ dÈtabbaÑ
hoti, taÑ bhaÓÉanti attho. RÈjakantipi pÈÔho, ayamevattho. Theyyacittoti
“ito raÒÒo su~kaÑ na dassÈmÊ”ti theyyacittaÑ uppÈdetvÈ taÑ bhaÓÉaÑ
Èmasati, dukkaÔaÑ. ®hapitaÔÔhÈnato gahetvÈ thavikÈya vÈ pakkhipati,
paÔicchannaÔÔhÈne vÈ |runÈ saddhiÑ bandhati, thullaccayaÑ. Su~kaÔÔhÈnena
paricchinnattÈ ÔhÈnÈcÈvanaÑ na hoti. Su~kaÔÔhÈnaparicchedaÑ dutiyaÑ
pÈdaÑ atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ.
Bahisu~kaghÈtaÑ pÈtetÊti rÈjapurisÈnaÑ aÒÒavihitabhÈvaÑ passitvÈ
anto Ôhitova bahi patanatthÈya khipati. TaÒce avassaÑ patanakaÑ, hatthato
muttamatte pÈrÈjikaÑ. TaÒce rukkhe vÈ khÈÓumhi vÈ paÔihataÑ
balavavÈtavegukkhittaÑ vÈ hutvÈ puna antoyeva patati, rakkhati. Puna
gaÓhitvÈ khipati, pubbe vuttanayeneva pÈrÈjikaÑ. Bh|miyaÑ patitvÈ
paÔÔantaÑ puna anto pavisati, pÈrÈjikameva. KurundÊsa~khepaÔÔhakathÈsu
pana “sace bahi patitaÑ ÔhatvÈ vaÔÔantaÑ pavisati pÈrÈjikaÑ. Sace
atiÔÔhamÈnaÑyeva vaÔÔitvÈ pavisati rakkhatÊ”ti vuttaÑ.
Anto ÔhatvÈ hatthena vÈ pÈdena vÈ yaÔÔhiyÈ vÈ vaÔÔeti, aÒÒena vÈ
vaÔÔÈpeti, sace aÔÔhatvÈ vaÔÔamÈnaÑ gataÑ, pÈrÈjikaÑ. Anto ÔhatvÈ bahi
gacchantaÑ rakkhati, “vaÔÔitvÈ gamissatÊ”ti vÈ “aÒÒo naÑ vaÔÔessatÊ”ti vÈ
anto ÔhapitaÑ pacchÈ sayaÑ vÈ vaÔÔamÈnaÑ aÒÒena vÈ vaÔÔitaÑ bahi
gacchati, rakkhatiyeva. Suddhacittena Ôhapite pana tathÈ gacchante
vattabbameva natthi.
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dve puÔake ekÈbaddhe katvÈ su~kaÔÔhÈnasÊmantare Ôhapeti, kiÒcÈpi
bahipuÔake su~kaÑ pÈdaÑ agghati, tena saddhiÑ ekÈbaddhatÈya pana anto
puÔako rakkhati. Sace pana parivattetvÈ abbhantarimaÑ bahi Ôhapeti,
pÈrÈjikaÑ. KÈjepi ekabaddhaÑ katvÈ Ôhapite eseva nayo. Sace pana
abandhitvÈ kÈjakoÔiyaÑ Ôhapitamattameva hoti, pÈrÈjikaÑ.
Gacchante yÈne vÈ assapiÔÔhi-ÈdÊsu vÈ Ôhapeti “bahi nÊharissatÊ”ti,
nÊhaÔepi avahÈro natthi, bhaÓÉadeyyampi na hoti. KasmÈ? “Atra paviÔÔhassa
su~kaÑ gaÓhant|”ti vuttattÈ idaÒca su~kaÔÔhÈnassa bahi ÔhitaÑ, na ca tena
nÊtaÑ, tasmÈ neva bhaÓÉadeyyaÑ na pÈrÈjikaÑ.
®hitayÈnÈdÊsu Ôhapite vinÈ tassa payogaÑ gatesu theyyacittepi sati
nevatthi avahÈro. Yadi pana ÔhapetvÈ yÈnÈdÊni pÈjento atikkÈmeti,
hatthisuttÈdÊsu vÈ kataparicayattÈ purato ÔhatvÈ “ehi re”ti pakkosati,
sÊmÈtikkame pÈrÈjikaÑ. EÄakalomasikkhÈpade imasmiÑ ÔhÈne aÒÒaÑ
harÈpeti, anÈpatti, idha pÈrÈjikaÑ. Tatra aÒÒassa yÈne vÈ bhaÓÉe vÈ
ajÈnantassa pakkhipitvÈ tiyojanaÑ atikkÈmeti, nissaggiyÈni hontÊti
pÈcittiyaÑ, idha anÈpatti.
Su~kaÔÔhÈne su~kaÑ datvÈva gantuÑ vaÔÔati. Eko ÈbhogaÑ katvÈ
gacchati “sace ‘su~kaÑ dehÊ’ti vakkhanti, dassÈmi, no ce vakkhanti,
gamissÈmÊ”ti. TaÑ disvÈ eko su~kiko “eso bhikkhu gacchati, gaÓhatha naÑ
su~kan”ti vadati, aparo “kuto pabbajitassa su~kaÑ, gacchat|”ti vadati,
laddhakappaÑ hoti, gantabbaÑ. “Bhikkh|naÑ su~kaÑ adatvÈ gantuÑ na
vaÔÔati, gaÓha upÈsakÈ”ti vutte pana “bhikkhussa su~kaÑ gaÓhantehi
pattacÊvaraÑ gahetabbaÑ bhavissati, kiÑ tena, gacchat|”ti vuttepi
laddhakappameva. Sacepi su~kikÈ niddÈyanti vÈ, j|taÑ vÈ kÊÄanti, yattha
katthaci vÈ gatÈ, ayaÒca “kuhiÑ su~kikÈ”ti pakkositvÈpi na passati,
laddhakappameva. Sacepi su~kaÔÔhÈnaÑ patvÈ aÒÒavihito, kiÒci cintento vÈ
sajjhÈyanto vÈ manasikÈraÑ anuyuÒjanto vÈ corahatthisÊhabyagghÈdÊhi
sahasÈ vuÔÔhÈya samanubaddho1 vÈ mahÈmeghaÑ uÔÔhitaÑ disvÈ purato
sÈlaÑ pavisitukÈmo vÈ hutvÈ taÑ ÔhÈnaÑ atikkamati, laddhakappameva.
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Su~kaÑ pariharatÊti ettha upacÈraÑ okkamitvÈ kiÒcÈpi pariharati,
avahÈroyevÈti KurundaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana
“pariharantaÑ rÈjapurisÈ viheÔhentÊti kevalaÑ ÈdÊnavaÑ dassetvÈ upacÈraÑ
okkamitvÈ pariharato dukkaÔaÑ. AnokkamitvÈ pariharato anÈpattÊ”ti vuttaÑ.
IdaÑ PÈÄiyÈ sameti. Ettha dvÊhi leÉÉupÈtehi upacÈro paricchinditabboti.
Su~kaghÈtakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
PÈÓakathÈ
114. Ito parasmiÑ ekaÑsena avahÈrappahonakapÈÓaÑ dassento
“manussapÈÓo”ti Èha. Tampi bhujissaÑ harantassa avahÈro natthi. Yopi
bhujisso mÈtarÈ vÈ pitarÈ vÈ ÈÔhapito hoti, attanÈ vÈ attano upari katvÈ
paÒÒÈsaÑ vÈ saÔÔhiÑ vÈ aggahesi, tampi harantassa avahÈro natthi, dhanaÑ
pana gataÔÔhÈne vaÉÉhati. AntojÈtakadhanakkÊtakaramarÈnÊtappabhedaÑ
pana dÈsaÑyeva harantassa avahÈro hoti. Tameva hi sandhÈya idaÑ vuttaÑ
“pÈÓo nÈma manussapÈÓo vuccatÊ”ti. Ettha ca gehadÈsiyÈ kucchimhi dÈsassa
jÈto antojÈtako. Dhanena kÊto dhanakkÊto. Paradesato paharitvÈ1 ÈnetvÈ
dÈsabyaÑ upagamito karamarÈnÊtoti veditabbo. Evar|paÑ pÈÓaÑ
“harissÈmÊ”ti Èmasati, dukkaÔaÑ. Hatthe vÈ pÈde vÈ gahetvÈ ukkhipanto
phandÈpeti, thullaccayaÑ. UkkhipitvÈ palÈyitukÈmo kesaggamattampi
ÔhitaÔÔhÈnato atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. Kesesu vÈ hatthesu vÈ gahetvÈ kaÉÉhati,
padavÈrena kÈretabbo.
PadasÈ nessÈmÊti tajjento vÈ paharanto vÈ “ito gacchÈhÊ”ti vadati, tena
vuttadisÈbhÈgaÑ gacchantassa dutiyapadavÈrena pÈrÈjikaÑ. Yepi tena
saddhiÑ ekacchandÈ honti, sabbesaÑ ekakkhaÓe pÈrÈjikaÑ. Bhikkhu dÈsaÑ
disvÈ sukhadukkhaÑ pucchitvÈ vÈ apucchitvÈ vÈ “gaccha, palÈyitvÈ sukhaÑ
jÊvÈ”ti vadati, so ce palÈyati, dutiyapadavÈre pÈrÈjikaÑ. TaÑ attano
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samÊpaÑ ÈgataÑ aÒÒo “palÈyÈ”ti vadati, sace bhikkhusataÑ paÔipÈÔiyÈ
attano attano samÊpamÈgataÑ vadati, sabbesaÑ pÈrÈjikaÑ. Yo pana vegasÈ
palÈyantaÑyeva “palÈya, yÈva taÑ sÈmikÈ na gaÓhantÊ”ti bhaÓati, anÈpatti
pÈrÈjikassa. Sace pana saÓikaÑ gacchantaÑ bhaÓati, so ca tassa vacanena
sÊghaÑ gacchati, pÈrÈjikaÑ. PalÈyitvÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ vÈ desaÑ vÈ gataÑ
disvÈ tatopi palÈpentassa pÈrÈjikameva.
AdinnÈdÈnaÑ nÈma pariyÈyena muccati. Yo hi evaÑ vadati “tvaÑ idha
kiÑ karosi, ‘kiÑ te palÈyituÑ na vaÔÔatÊ’ti vÈ ‘kiÑ katthaci gantvÈ sukhaÑ
jÊvituÑ na vaÔÔatÊ’ti vÈ ‘dÈsadÈsiyo palÈyitvÈ amukaÑ nÈma padesaÑ gantvÈ
sukhaÑ jÊvantÊ”ti vÈ, so ca tassa vacanaÑ sutvÈ palÈyati, avahÈro natthi.
Yopi “mayaÑ amukaÑ nÈma padesaÑ gacchÈma, tatrÈgatÈ sukhaÑ jÊvanti,
amhehi ca saddhiÑ gacchantÈnaÑ antarÈmaggepi pÈtheyyÈdÊhi kilamatho
natthÊ”ti vatvÈ sukhaÑ attanÈ saddhiÑ ÈgacchantaÑ gahetvÈ gacchati
maggagamanavasena, na theyyacittena, nevatthi avahÈro. AntarÈmagge ca
coresu uÔÔhitesu “are corÈ uÔÔhitÈ, vegena palÈya ehi yÈhÊ”ti vadantassÈpi
corantarÈya mocanatthÈya vuttattÈ avahÈraÑ na vadantÊti.
PÈÓakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
ApadakathÈ
Apadesu ahi nÈma sassÈmiko ahituÓÉikÈdÊhi1 gahitasappo, yaÑ
kÊÄÈpentÈ aÉÉhampi pÈdampi kahÈpaÓampi labhanti, muÒcantÈpi hiraÒÒaÑ
vÈ suvaÓÓaÑ vÈ gahetvÈva muÒcanti. Te kassaci bhikkhuno nisinnokÈsaÑ
gantvÈ sappakaraÓÉaÑ ÔhapetvÈ niddÈyanti vÈ, katthaci vÈ gacchanti. Tatra
ce so bhikkhu theyyacittena taÑ karaÓÉaÑ Èmasati, dukkaÔaÑ. PhandÈpeti,
thullaccayaÑ. ®hÈnÈ cÈveti, pÈrÈjikaÑ. Sace pana karaÓÉakaÑ ugghÈÔetvÈ
sappaÑ gÊvÈya gaÓhÈti, dukkaÔaÑ. Uddharati, thullaccayaÑ. UjukaÑ katvÈ
uddharantassa karaÓÉatalato sappassa na~guÔÔhe kesaggamatte mutte
pÈrÈjikaÑ. GhaÑsitvÈ kaÉÉhantassa
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na~guÔÔhe mukhavaÔÔito muttamatte pÈrÈjikaÑ. KaraÓÉamukhaÑ ÊsakaÑ
vivaritvÈ pahÈraÑ vÈ datvÈ “ehi re”ti nÈmena pakkositvÈ nikkhÈmeti,
pÈrÈjikaÑ. Tatheva vivaritvÈ maÓÉ|kasaddaÑ vÈ m|sikasaddaÑ vÈ
lÈjÈvikiraÓaÑ vÈ katvÈ nÈmena pakkosati, accharaÑ vÈ paharati, evaÑ
nikkhantepi pÈrÈjikaÑ. MukhaÑ avivaritvÈpi evaÑ kate chÈto sappo sÊsena
karaÓÉapuÔaÑ Èhacca okÈsaÑ katvÈ palÈyati, pÈrÈjikameva. Sace pana
mukhe vivarite sayameva sappo nikkhamitvÈ palÈyati, bhaÓÉadeyyaÑ.
AthÈpi mukhaÑ vivaritvÈ vÈ avivaritvÈ vÈ kevalaÑ maÓÉ|kam|sikasaddaÑ,
lÈjÈvikiraÓameva ca karoti, na nÈmaÑ gahetvÈ pakkosati, na accharaÑ vÈ
paharati, sappo ca chÈtattÈ “maÓÉ|kÈdÊni khÈdissÈmÊ”ti nikkhamitvÈ
palÈyati, bhaÓÉadeyyameva. Maccho kevalaÑ idha apadaggahaÓena Ègato.
YaÑ panettha vattabbaÑ, taÑ udakaÔÔhe vuttamevÈti.
ApadakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
DvipadakathÈ
115. Dvipadesu ye avaharituÑ sakkÈ, te dassento “manussÈ
pakkhajÈtÈ”ti Èha. DevatÈ pana avaharituÑ na sakkÈ. PakkhÈ jÈtÈ etesanti
pakkhajÈtÈ. Te lomapakkhÈ cammapakkhÈ aÔÔhipakkhÈti tividhÈ. Tattha
morakukkuÔÈdayo lomapakkhÈ, vagguli-Èdayo cammapakkhÈ, bhamarÈdayo
aÔÔhipakkhÈti veditabbÈ. Te sabbepi manussÈ ca pakkhajÈtÈ ca kevalaÑ idha
dvipadaggahaÓena ÈgatÈ. YaÑ panettha vattabbaÑ, taÑ ÈkÈsaÔÔhe ca pÈÓe ca
vuttanayamevÈti.
DvipadakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
CatuppadakathÈ
116. Catuppadesu pasukÈti PÈÄiyaÑ ÈgatÈvasesÈ sabbÈ catuppadajÈtÊti
veditabbÈ. Hatthi-Èdayo pÈkaÔÈyeva. Tattha theyyacittena hatthiÑ
Èmasantassa dukkaÔaÑ, phandÈpentassa thullaccayaÑ. Yo pana
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mahÈbalo balamadena taruÓaÑ bhi~kacchÈpaÑ nÈbhim|le sÊsena uccÈretvÈ
gaÓhanto cattÈro pÈde, soÓÉaÒca bh|mito kesaggamattampi moceti,
pÈrÈjikaÑ. HatthÊ pana koci hatthisÈlÈyaÑ bandhitvÈ Ôhapito hoti, koci
abaddhova tiÔÔhati, koci antovatthumhi tiÔÔhati, koci rÈja~gaÓe tiÔÔhati. Tattha
hatthisÈlÈyaÑ gÊvÈya bandhitvÈ Ôhapitassa gÊvÈbandhanaÒca cattÈro ca
pÈdÈti paÒca ÔhÈnÈni honti. GÊvÈya ca ekasmiÒca pÈde ayasa~khalikÈya
baddhassa cha ÔhÈnÈni. GÊvÈya ca dvÊsu ca pÈdesu baddhassa satta ÔhÈnÈni.
TesaÑ vasena phandÈpanaÔhÈnÈcÈvanÈni veditabbÈni. Abaddhassa sakalÈ
hatthisÈlÈ ÔhÈnaÑ. Tato atikkamane pÈrÈjikaÑ. Antovatthumhi Ôhitassa
sakalaÑ antovatthumeva ÔhÈnaÑ. Tassa vatthudvÈrÈtikkamane pÈrÈjikaÑ.
RÈja~gaÓe Ôhitassa sakalanagaraÑ ÔhÈnaÑ. Tassa nagaradvÈrÈtikkamane
pÈrÈjikaÑ. Bahinagare Ôhitassa ÔhitaÔÔhÈnameva ÔhÈnaÑ. TaÑ haranto
padavÈrena kÈretabbo. Nipannassa ekameva ÔhÈnaÑ, taÑ theyyacittena
uÔÔhÈpentassa uÔÔhitamatte pÈrÈjikaÑ. Assepi ayameva vinicchayo. Sace pana
so cat|su pÈdesu baddho hoti, aÔÔha ÔhÈnÈni veditabbÈni. Esa nayo oÔÔhepi.
GoÓopi koci gehe bandhitvÈ Ôhapito hoti, koci abaddhova tiÔÔhati, koci
pana vaje bandhitvÈ Ôhapito hoti, koci abaddhova tiÔÔhati. Tattha gehe
bandhitvÈ Ôhapitassa cattÈro pÈdÈ, bandhanaÒcÈti paÒca ÔhÈnÈni. Abaddhassa
sakalaÑ gehaÑ. Vajepi baddhassa paÒca ÔhÈnÈni, abaddhassa sakalo vajo.
TaÑ vajadvÈraÑ atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. VajaÑ bhinditvÈ haranto
khaÓÉadvÈraÑ atikkÈmeti, pÈrÈjikaÑ. DvÈraÑ vÈ vivaritvÈ, vajaÑ vÈ
bhinditvÈ bahi Ôhito nÈmena pakkositvÈ nikkhÈmeti, pÈrÈjikaÑ.
SÈkhÈbha~gaÑ dassetvÈ pakkosantassÈpi eseva nayo. DvÈraÑ avivaritvÈ
vajaÑ abhinditvÈ sÈkhÈbha~gaÑ cÈletvÈ pakkosati, goÓo chÈtatÈya vajaÑ
la~ghetvÈ nikkhamati, pÈrÈjikameva. Sace pana dvÈre vivarite, vaje vÈ
bhinne sayameva nikkhamati, bhaÓÉadeyyaÑ. DvÈraÑ vivaritvÈ vÈ
avivaritvÈ vÈ vajampi bhinditvÈ vÈ abhinditvÈ vÈ kevalaÑ sÈkhÈbha~gaÑ
cÈleti na pakkosati, goÓo chÈtatÈya padasÈ vÈ la~ghetvÈ vÈ nikkhamati,
bhaÓÉadeyyameva. Eko majjhegÈme baddho Ôhito, eko nipanno.
®hitagoÓassa paÒca ÔhÈnÈni honti, nipannassa dve ÔhÈnÈni. TesaÑ vasena
phandÈpanaÔhÈnÈcÈvanÈni veditabbÈni.
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Yo pana nipannaÑ anuÔÔhÈpetvÈ tattheva ghÈteti, bhaÓÉadeyyaÑ.
Suparikkhitte pana dvÈrayutte gÈme ÔhitagoÓassa sakalagÈmo ÔhÈnaÑ.
Aparikkhitte Ôhitassa vÈ carantassa vÈ pÈdehi akkantaÔÔhÈnameva ÔhÈnaÑ.
GadrabhapasukÈsupi ayameva vinicchayoti.
CatuppadakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
BahuppadakathÈ
117. Bahuppadesu sace ekÈya satapadiyÈ vatthu p|rati. TaÑ padasÈ
nentassa navanavuti thullaccayÈni, ekaÑ pÈrÈjikaÑ. SesaÑ vuttanayamevÈti.
BahuppadakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
OcarakakathÈ
118. OcaratÊti ocarako, tattha tattha anto anupavisatÊti vuttaÑ hoti.
OcaritvÈti sallakkhetvÈ, upadhÈretvÈti attho. ŒcikkhatÊti parakulesu vÈ
vihÈrÈdÊsu vÈ duÔÔhapitaÑ asaÑvihitÈrakkhaÑ bhaÓÉaÑ aÒÒassa
corakammaÑ kÈtuÑ paÔibalassa Èrociti. Œpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassÈti
avassaÑ hÈriye bhaÓÉe ocarakassa ÈÓattikkhaÓe, itarassa ÔhÈnÈcÈvaneti
evaÑ Èpatti ubhinnaÑ pÈrÈjikassa. Yo pana “puriso gehe natthi, bhaÓÉaÑ
asukasmiÑ nÈma padese ÔhapitaÑ asaÑvihitÈrakkhaÑ, dvÈraÑ asaÑvutaÑ,
gatamatteneva sakkÈ harituÑ, natthi nÈma koci purisakÈr|pajÊvÊ, yo taÑ
gantvÈ hareyyÈ”ti-ÈdinÈ nayena pariyÈyakathaÑ karoti, taÒca sutvÈ aÒÒo
“ahaÑ dÈni harissÈmÊ”ti gantvÈ harati. Tassa ÔhÈnÈcÈvane pÈrÈjikaÑ,
itarassa pana anÈpatti. PariyÈyena hi adinnÈdÈnato muccatÊti.
OcarakakathÈ niÔÔhitÈ.
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OÓirakkhakathÈ
OÓiÑ rakkhatÊti oÓirakkho, yo parena attano vasanaÔÔhÈne ÈbhataÑ
bhaÓÉaÑ “idaÑ tÈva bhante muhuttaÑ oloketha, yÈvÈhaÑ idaÑ nÈma
kiccaÑ katvÈ ÈgacchÈmÊ”ti vutto rakkhati, tassetaÑ adhivacanaÑ. TenevÈha
“oÓirakkho nÈma ÈhaÔaÑ bhaÓÉaÑ gopento”ti. Tattha oÓirakkho
yebhuyyena bandhitvÈ laggetvÈ1 ÔhapitabhaÓÉaÑ amocetvÈva heÔÔhÈ
pasibbakaÑ vÈ puÔakaÑ vÈ chinditvÈ kiÒcimattaÑ gahetvÈ sibbanÈdiÑ puna
pÈkatikaÑ karoti, “evaÑ gaÓhissÈmÊ”ti ÈmasanÈdÊni karontassa anurupÈ
Èpattiyo veditabbÈti.
OÓirakkhakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
SaÑvidÈvahÈrakathÈ
SaÑvidhÈya avahÈro saÑvidÈvahÈro, aÒÒamaÒÒasaÒÒattiyÈ katÈvahÈroti
vuttaÑ hoti. SaÑvidahitvÈti ekacchandatÈya ekajjhÈsayatÈya
sammantayitvÈti attho. TatrÈyaÑ vinicchayo–sambahulÈ bhikkh| “asukaÑ
nÈma gehaÑ gantvÈ chadanaÑ vÈ bhinditvÈ, sandhiÑ vÈ chinditvÈ bhaÓÉaÑ
harissÈmÈ”ti saÑvidahitvÈ gacchanti. Tesu eko bhaÓÉaÑ avaharati,
tassuddhÈre sabbesaÑ pÈrÈjikaÑ. ParivÈrepi cetaÑ vuttaÑ–
“Caturo janÈ saÑvidhÈya, garubhaÓÉaÑ avÈharuÑ.
Tayo pÈrÈjikÈ, eko na pÈrÈjiko.
PaÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti2.
TassÈyaÑ attho–cattÈro janÈ ÈcariyantevÈsikÈ chamÈsakaÑ
garubhaÓÉaÑ ÈharitukÈmÈ jÈtÈ. Tattha Ècariyo “tvaÑ ekaÑ mÈsakaÑ hara,
tvaÑ ekaÑ, tvaÑ ekaÑ, ahaÑ tayo harissÈmÊ”ti Èha. AntevÈsikesu pana
paÔhamo “tumhe bhante tayo haratha, tvaÑ ekaÑ hara, tvaÑ ekaÑ, ahaÑ
ekaÑ harissÈmÊ”ti Èha. Itarepi dve evameva ÈhaÑsu. Tattha antevÈsikesu
ekamekassa ekeko mÈsako sÈhatthiko
______________________________________________________________
1. LaÒcetvÈ (SyÈ), laÒjetvÈ (Ka)

2. Vi 5. 374 piÔÔhe.
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hoti, tena nesaÑ dukkaÔÈpattiyo, paÒca ÈÓattikÈ, tehi tiÓÓampi pÈrÈjikaÑ.
Œcariyassa pana tayo sÈhatthikÈ, tehissa thullaccayaÑ. Tayo ÈÓattikÈ, tehipi
thullaccayameva. ImasmiÒhi adinnÈdÈnasikkhÈpade sÈhatthikaÑ vÈ
ÈÓattikassa, ÈÓattikaÑ vÈ sÈhatthikassa a~gaÑ na hoti. SÈhatthikaÑ pana
sÈhatthikeneva kÈretabbaÑ, ÈÓattikaÑ ÈÓattikeneva. Tena vuttaÑ “caturo
janÈ saÑvidhÈya -pa- paÒhÈ mesÈ kusalehi cintitÈ”ti.
Apica saÑvidÈvahÈre asammohatthaÑ ekabhaÓÉaÑ ekaÔÔhÈnaÑ,
ekabhaÓÉaÑ nÈnÈÔhÈnaÑ, nÈnÈbhaÓÉaÑ ekaÔÔhÈnaÑ, nÈnÈbhaÓÉaÑ
nÈnÈÔhÈnanti idampi catukkaÑ atthato sallakkhetabbaÑ. Tattha ekabhaÓÉaÑ
ekaÔÔhÈnanti ekakulassa ÈpaÓaphalake paÒcamÈsakaÑ bhaÓÉaÑ duÔÔhapitaÑ
disvÈ sambahulÈ bhikkh| ekaÑ ÈÓÈpenti “gacchetaÑ ÈharÈ”ti, tassuddhÈre
sabbesaÑ pÈrÈjikaÑ. EkabhaÓÉaÑ nÈnÈÔhÈnanti ekakulassa paÒcasu
ÈpaÓaphalakesu ekekamÈsakaÑ duÔÔhapitaÑ disvÈ sambahulÈ ekaÑ ÈÓÈpenti
“gacchete ÈharÈ”ti, paÒcamassa mÈsakassa uddhÈre sabbesaÑ pÈrÈjikaÑ.
NÈnÈbhaÓÉaÑ ekaÔÔhÈnanti bah|naÑ santakaÑ paÒcamÈsakaÑ vÈ
atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ bhaÓÉaÑ ekasmiÑ ÔhÈne duÔÔhapitaÑ
disvÈ sambahulÈ ekaÑ ÈÓÈpenti “gacchetaÑ ÈharÈ”ti, tassuddhÈre sabbesaÑ
pÈrÈjikaÑ. NÈnÈbhaÓÉaÑ nÈnÈÔhÈnanti paÒcannaÑ kulÈnaÑ paÒcasu
ÈpaÓaphalakesu ekekamÈsakaÑ duÔÔhapitaÑ disvÈ sambahulÈ ekaÑ ÈÓÈpenti
“gacchete ÈharÈ”ti, paÒcamassa mÈsakassa uddhÈre sabbesaÑ pÈrÈjikanti.
SaÑvidÈvahÈrakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
Sa~ketakammakathÈ
119. Sa~ketakammanti saÒjÈnanakammaÑ, kÈlaparicchedavasena
saÒÒÈÓakaraÓanti attho. Ettha ca “purebhattaÑ avaharÈ”ti vutte ajja vÈ
purebhattaÑ avaharatu, sve vÈ, anÈgate vÈ saÑvacchare, natthi visa~keto,
ubhinnampi ocarake vuttanayeneva pÈrÈjikaÑ. Sace pana “ajja purebhattaÑ
avaharÈ”ti vutte sve purebhattaÑ avaharati, “ajjÈ”ti niyÈmitaÑ taÑ
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sa~ketaÑ atikkamma pacchÈ avahaÔaÑ hoti. Sace “sve purebhattaÑ
avaharÈ”ti vutte ajja purebhattaÑ avaharati, “sve”ti niyÈmitaÑ taÑ
sa~ketaÑ appatvÈ pure avahaÔaÑ hoti, evaÑ avaharantassa avahÈrakasseva
pÈrÈjikaÑ, m|laÔÔhassa anÈpatti. “Sve purebhattan”ti vutte tadaheva vÈ sve
pacchÈbhattaÑ vÈ harantopi taÑ sa~ketaÑ pure ca pacchÈ ca haratÊti
veditabbo. Esa nayo pacchÈbhattarattindivesupi. PurimayÈma
majjhimayÈmapacchimayÈma kÈÄajuÓha mÈsa utu saÑvaccharÈdivasenÈpi
cettha sa~ketavisa~ketatÈ veditabbÈ. “PurebhattaÑ harÈ”ti vutte
“purebhattameva harissÈmÊ”ti vÈyamantassa pacchÈbhattaÑ hoti, ettha
kathanti. MahÈsumatthero tÈva Èha “purebhattapayogova eso, tasmÈ
m|laÔÔho na muccatÊ”ti. MahÈpadumatthero panÈha “kÈlaparicchedaÑ
atikkantattÈ visa~ketaÑ, tasmÈ m|laÔÔho muccatÊ”ti.
Sa~ketakammakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
NimittakammakathÈ
120. Nimittakammanti saÒÒuppÈdanatthaÑ kassaci nimittassa karaÓaÑ,
taÑ “akkhiÑ vÈ nikhaÓissÈmÊ”ti-ÈdinÈ nayena tidhÈ vuttaÑ. AÒÒampi
panettha hatthala~ghana pÈÓippahÈra a~guliphoÔana gÊvunnÈmana
ukkÈsanÈdi-anekappakÈraÑ sa~gahetabbaÑ. Sesamettha sa~ketakamme
vuttanayamevÈti.
NimittakammakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
ŒÓittikathÈ
121. IdÈni etesveva sa~ketakammanimittakammesu asammohatthaÑ
“bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpetÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha so taÑ maÒÒamÈno tanti so
avahÈrako yaÑ ÈÓÈpakena nimittasaÒÒaÑ katvÈ vuttaÑ, taÑ etanti
maÒÒamÈno tameva avaharati, ubhinnaÑ pÈrÈjikaÑ. So taÑ maÒÒamÈno
aÒÒanti yaÑ avaharÈti vuttaÑ, taÑ etanti maÒÒamÈno aÒÒaÑ tasmiÑyeva
ÔhÈne ÔhapitaÑ avaharati, m|laÔÔhassa anÈpatti. AÒÒaÑ maÒÒamÈno tanti
ÈÓÈpakena nimittasaÒÒaÑ katvÈ vuttabhaÓÉaÑ appagghaÑ, idaÑ
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aÒÒaÑ tasseva samÊpe ÔhapitaÑ sÈrabhaÓÉanti evaÑ aÒÒaÑ maÒÒamÈno
tameva avaharati, ubhinnampi pÈrÈjikaÑ. AÒÒaÑ maÒÒamÈno aÒÒanti
purimanayeneva idaÑ aÒÒaÑ tasseva samÊpe ÔhapitaÑ sÈrabhaÓÉanti
maÒÒati, taÒce aÒÒameva hoti, tasseva pÈrÈjikaÑ.
ItthannÈmassa pÈvadÈti-ÈdÊsu eko Ècariyo tayo Buddharakkhita
Dhammarakkhita SaÑgharakkhitanÈmakÈ antevÈsikÈ daÔÔhabbÈ. Tattha
bhikkhu bhikkhuÑ ÈÓÈpetÊti Ècariyo kiÒci bhaÓÉaÑ katthaci sallakkhetvÈ
tassa haraÓatthÈya BuddharakkhitaÑ ÈÓÈpeti. ItthannÈmassa pÈvadÈti gaccha
tvaÑ Buddharakkhita etamatthaÑ Dhammarakkhitassa pÈvada. ItthannÈmo
itthannÈmassa pÈvadat|ti Dhammarakkhitopi SaÑgharakkhitassa pÈvadatu.
ItthannÈmo itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ avaharat|ti evaÑ tayÈ ÈÓattena
Dhammarakkhitena ÈÓatto SaÑgharakkhito itthannÈmaÑ bhaÓÉaÑ
avaharatu, so hi amhesu vÊrajÈtiko paÔibalo imasmiÑ kammeti. Œpatti
dukkaÔassÈti evaÑ ÈÓÈpentassa Ècariyassa tÈva dukkaÔaÑ. Sace pana sÈ
ÈÓatti yathÈdhippÈyaÑ gacchati, yaÑ parato thullaccayaÑ vuttaÑ,
ÈÓattikkhaÓe tadeva hoti. Atha taÑ bhaÓÉaÑ avassaÑ hÈriyaÑ hoti, yaÑ
parato “sabbesaÑ Èpatti pÈrÈjikassÈ”ti vuttaÑ, tato imassa ta~khaÓeyeva
pÈrÈjikaÑ hotÊti ayaÑ yutti sabbattha veditabbÈ.
So itarassa ÈrocetÊti Buddharakkhito Dhammarakkhitassa,
Dhammarakkhito ca SaÑgharakkhitassa “amhÈkaÑ Ècariyo evaÑ vadati
‘itthannÈmaÑ kira bhaÓÉaÑ avahara, tvaÑ kira amhesu ca vÊrapuriso’ti”
Èroceti, evaÑ tesampi dukkaÔaÑ. AvahÈrako paÔiggaÓhÈtÊti “sÈdhu
harissÈmÊ”ti SaÑgharakkhito sampaÔicchati. M|laÔÔhassa Èpatti
thullaccayassÈti SaÑgharakkhitena paÔiggahitamatte Ècariyassa
thullaccayaÑ, mahÈjano hi tena pÈpe niyojitoti. So taÑ bhaÓÉanti so ce
SaÑgharakkhito taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, sabbesaÑ catunnampi janÈnaÑ
pÈrÈjikaÑ. Na kevalaÒca catunnaÑ, etena upÈyena visa~ketaÑ akatvÈ
paramparÈya ÈÓÈpentaÑ samaÓasataÑ, samaÓasahassaÑ vÈ hotu, sabbesaÑ
pÈrÈjikameva.
DutiyavÈre so aÒÒaÑ ÈÓÈpetÊti so Ècariyena ÈÓatto Buddharakkhito
DhammarakkhitaÑ adisvÈ vÈ avattukÈmo vÈ hutvÈ SaÑgharakkhitameva
upasa~kamitvÈ amhÈkaÑ Ècariyo evamÈha
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‘itthannÈmaÑ kira bhaÓÉaÑ avaharÈ’ti” ÈÓÈpeti. Œpatti dukkaÔassÈti
ÈÓattiyÈ tÈva Buddharakkhitassa dukkaÔaÑ. PaÔiggaÓhÈti, Èpatti dukkaÔassÈti
SaÑgharakkhitena sampaÔicchite mulaÔÔhasseva dukkaÔanti veditabbaÑ. Sace
pana so taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, ÈÓÈpakassa ca Buddharakkhitassa,
avahÈrakassa ca SaÑgharakkhitassÈti ubhinnampi pÈrÈjikaÑ, m|laÔÔhassa
pana Ècariyassa visa~ketattÈ pÈrÈjikena anÈpatti. Dhammarakkhitassa
ajÈnanatÈya sabbena sabbaÑ anÈpatti. Buddharakkhito pana dvinnaÑ
sotthibhÈvaÑ katvÈ attanÈ naÔÔho.
Ito paresu cat|su ÈÓattivÈresu paÔhame tÈva so gantvÈ puna
paccÈgacchatÊti bhaÓÉaÔÔhÈnaÑ gantvÈ anto ca bahi ca ÈrakkhaÑ disvÈ
avaharituÑ asakkonto Ègacchati. YadÈ sakkosi, tadÈti kaÑ ajjeva avahaÔaÑ
hoti, gaccha yadÈ sakkosi, tadÈ naÑ avaharÈti. Œpatti dukkaÔassÈti evaÑ
puna ÈÓattiyÈpi dukkaÔameva hoti. Sace pana taÑ bhaÓÉaÑ avassaÑ
hÈriyaÑ hoti, atthasÈdhakacetanÈ nÈma maggÈnantaraphalasadisÈ, tasmÈ
ayaÑ ÈÓattikkhaÓeyeva pÈrÈjiko. Sacepi avahÈrako saÔÔhivassÈtikkamena
taÑ bhaÓÉaÑ avaharati, ÈÓÈpako ca antarÈyeva kÈlaÑ vÈ karoti, hÊnÈya vÈ
Èvattati, assamaÓova hutvÈ kÈlaÑ vÈ karissati, hÊnÈya vÈ Èvattissati,
avahÈrakassa pana avahÈrakkhaÓeyeva pÈrÈjikaÑ.
DutiyavÈre yasmÈ taÑ saÓikaÑ vÈ bhaÓanto, tassa vÈ badhiratÈya “mÈ
avaharÊ”ti etaÑ vacanaÑ na sÈveti, tasmÈ m|laÔÔho na mutto. TatiyavÈre
pana sÈvitattÈ mutto. CatutthavÈre tena ca sÈvitattÈ, itarena ca “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ oratattÈ ubhopi muttÈti.
ŒÓattikathÈ niÔÔhitÈ.
_____
Œpattibheda
122. IdÈni tattha tattha ÔhÈnÈcÈvanavasena vuttassa adinnÈdÈnassa
a~gaÑ, vatthubhedena ca ÈpattibhedaÑ dassento “paÒcahi ÈkÈrehÊ”tiÈdimÈha. Tattha paÒcahi ÈkÈrehÊti paÒcahi kÈraÓehi, paÒcahi
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a~gehÊti vuttaÑ hoti. TatrÈyaÑ sa~khepattho, adinnaÑ Èdiyantassa
“parapariggahitaÒca hotÊ”ti-ÈdinÈ nayena vuttehi paÒcahÈkÈrehi pÈrÈjikaÑ
hoti, na tato |nehÊti. Tatrime paÒca ÈkÈrÈ parapariggahitaÑ,
parapariggahitasaÒÒitÈ, parikkhÈrassa garukabhÈvo, theyyacittaÑ,
ÔhÈnÈcÈvananti. Ito parehi pana dvÊti vÈrehi lahuke parikkhÈre
vatthubhedena thullaccayaÒca dukkaÔaÒca dassitaÑ.
125. “ChahÈkÈrehÊ”ti-ÈdinÈ nayena vuttavÈrattaye pana na sakasaÒÒitÈ
na vissÈsaggÈhitÈ na tÈvakÈlikatÈ parikkhÈrassa garukabhÈvo theyyacittaÑ
ÔhÈnÈcÈvananti evaÑ cha ÈkÈrÈ viditabbÈ. Vatthubhedena panetthÈpi
paÔhamavÈre pÈrÈjikaÑ. Dutiyatatiyesu thullaccayadukkaÔÈni vuttÈni. Tato
paresu pana tÊsu vÈresu vijjamÈnepi vatthubhede vatthussa parehi
apariggahitattÈ dukkaÔameva vuttaÑ. Tatra yadetaÑ “na ca
parapariggahitan”ti vuttaÑ, taÑ anajjhÈvutthakaÑ vÈ hotu chaÉÉitaÑ
chinnam|lakaÑ assÈmikavatthu, attano santakaÑ vÈ, ubhayampi “na ca
parapariggahitan”tveva sa~khyaÑ gacchati. YasmÈ panettha
parapariggahitasaÒÒÈ ca atthi, theyyacittena ca gahitaÑ, tasmÈ anÈpatti na
vuttÈti.
AnÈpattibheda
131. EvaÑ vatthuvasena ca cittavasena ca ÈpattibhedaÑ dassetvÈ idÈni
anÈpattibhedaÑ dassento “anÈpattisasaÒÒissÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha
sasaÒÒissÈti sakasaÒÒissa, “mayhaÑ santakaÑ idaÑ bhaÓÉan”ti evaÑ
sasaÒÒissa parabhaÓÉampi gaÓhato gahaÓe anÈpatti, gahitaÑ pana puna
dÈtabbaÑ. Sace sÈmikehi “dehÊ”ti vutto na deti, tesaÑ dhuranikkhepe
pÈrÈjikaÑ.
VissÈsaggÈheti vissÈsaggahaÓepi anÈpatti. VissÈsaggÈhalakkhaÓaÑ pana
iminÈ suttena jÈnitabbaÑ–“anujÈnÈmi bhikkhave paÒcaha~gehi
samannÈgatassa vissÈsaÑ gahetuÑ, sandiÔÔho ca hoti, sambhatto ca, Èlapito
ca, jÊvati ca, gahite ca attamano”ti1. Tattha sandiÔÔhoti diÔÔhamattakamitto.
Sambhattoti daÄhamitto. Œlapitoti
______________________________________________________________
1. Vi 3. 411 piÔÔhe.
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“mama santakaÑ yaÑ icchasi, taÑ gaÓheyyÈsi, ÈpucchitvÈ gahaÓe kÈraÓaÑ
natthÊ”ti vutto. JÊvatÊti anuÔÔhÈnaseyyÈya sayitopi yÈva
jÊvitindriyupacchedaÑ 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 tÊha~gehi ruhati–sandiÔÔho, jÊvati, gahite attamano,
sambhatto, jÊvati, gahite attamano, Èlapito, jÊvati, gahite attamanoti.
Yo pana na jÊvati, na 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,
paccÈharÈpetuÑ1 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, pÈkatikaÑ
kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vadati, ayaÑ paccÈharÈpetuÑ labhati.
TÈvakÈliketi “paÔidassÈmi paÔikarissÈmÊ”ti evaÑ gaÓhantassa
tÈvakÈlikepi gahaÓe anÈpatti. GahitaÑ pana sace bhaÓÉasÈmiko puggalo vÈ
gaÓo vÈ “tuyhevetaÑ hot|”ti anujÈnÈti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce anujÈnÈti,
ÈharÈpente dÈtabbaÑ. SaÑghasantakaÑ pana paÔidÈtumeva vaÔÔati.
Petapariggaheti ettha pana pettivisaye upapannÈpi kÈlaÑ katvÈ
tasmiÑyeva attabhÈve nibbattÈpi CÈtumahÈrÈjikÈdayo devÈpi sabbe
“petÈ”tveva sa~khyaÑ gatÈ, tesaÑ pariggahe anÈpatti. Sacepi hi Sakko
devarÈjÈ ÈpaÓaÑ pasÈretvÈ nisinno hoti, dibbacakkhuko ca bhikkhu taÑ
ÒatvÈ attano cÊvaratthÈya satasahassagghanakampi sÈÔakaÑ
______________________________________________________________
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tassa “mÈ gaÓha mÈ gaÓhÈ”ti vadantassÈpi gahetvÈ gacchati, vaÔÔati. DevatÈ
pana uddissa balikammaÑ karontehi rukkhÈdÊsu laggitasÈÔake vattabbameva
natthi.
TiracchÈnagatapariggaheti tiracchÈnagatÈnampi pariggahe anÈpatti.
Sacepi hi nÈgarÈjÈ vÈ supaÓÓamÈÓavako vÈ manussar|pena ÈpaÓaÑ pasÈreti,
tato cassa santakaÑ koci bhikkhu purimanayeneva gahetvÈ gacchati, vaÔÔati.
SÊho vÈ byaggho vÈ migamahiÑsÈdayo vadhitvÈ khÈdanto jighacchÈpÊÄito
Èditova na vÈretabbo, anatthampi hi kareyya. Yadi pana thoke khÈyite
vÈretuÑ sakkoti, vÈretvÈ gahetuÑ vaÔÔati. SenÈdayopi ÈmisaÑ gahetvÈ
gacchante pÈtÈpetvÈ gaÓhituÑ vaÔÔati.
PaÑsuk|lasaÒÒissÈti assÈmikaÑ “idaÑ paÑsuk|lan”ti evaÑsaÒÒissÈpi
gahaÓe anÈpatti. Sace pana taÑ sassÈmikaÑ hoti, ÈharÈpente dÈtabbaÑ.
UmmattakassÈti pubbe vuttappakÈrassa ummattakassÈpi anÈpatti.
ŒdikammikassÈti idha Dhaniyo Èdikammiko, tassa anÈpatti. AvasesÈnaÑ
pana rajakabhaÓÉikÈdicorÈnaÑ chabbaggiyÈdÊnaÑ ÈpattiyevÈti.
PadabhÈjanÊyavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
PakiÓÓakakathÈ
SamuÔÔhÈnaÒca kiriyÈ, atho saÒÒÈ sacittakaÑ.
LokavajjaÒca kammaÒca, kusalaÑ vedanÈya cÈti–
ImasmiÑ pana pakiÓÓake idaÑ sikkhÈpadaÑ tisamuÔÔhÈnaÑ–
sÈhatthikaÑ kÈyato ca cittato ca samuÔÔhÈti, ÈÓattikaÑ vÈcato ca cittato ca
samuÔÔhÈti, sÈhatthikÈÓattikaÑ kÈyato ca vÈcato ca cittato ca samuÔÔhÈti,
kiriyÈsamuÔÔhÈnaÒca, karontoyeva hi etaÑ Èpajjati, na akaronto, “adinnaÑ
ÈdiyÈmÊ”ti saÒÒÈya abhÈvena muccanato saÒÒÈvimokkhaÑ, sacittakaÑ,
lokavajjaÑ, kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ akusalacittaÑ, tuÔÔho vÈ bhÊto vÈ
majjhatto vÈ taÑ ÈpajjatÊti tivedananti sabbaÑ paÔhamasikkhÈpade
vuttanayeneva veditabbaÑ.
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VinÊtavatthuvaÓÓanÈ
132. VinÊtavatthukathÈsu Chabbaggiyavatthu anupaÒÒattiyaÑ
vuttameva.
Dutiyavatthumhi cittaÑ nÈma puthujjanÈnaÑ rÈgÈdivasena pakatiÑ
vijahitvÈ dhÈvati sandhÈvati vidhÈvati. Sace BhagavÈ kÈyavacÊdvÈrabhedaÑ
vinÈpi cittuppÈdamattena ÈpattiÑ paÒÒapeyya, ko sakkuÓeyya anÈpattikaÑ
attÈnaÑ kÈtuÑ. TenÈha “anÈpatti bhikkhu cittuppÈde”ti. Cittavasikena pana
na bhavitabbaÑ, paÔisa~khÈnabalena cittaÑ nivÈretabbamevÈti.
133-4. ŒmasanaphandÈpanaÔhÈnÈcÈvanavatth|ni uttÈnatthÈneva. Tato
parÈni ca theyyacitto bh|mito aggahesÊti vatthupariyosÈnÈni.
135. NiruttipathavatthusmiÑ ÈdiyÊti gaÓhi, “corosi tvan”ti parÈmasi.
Itaro pana “kena avahaÔan”ti vutte “mayÈ avahaÔan”ti pucchÈsabhÈgena
paÔiÒÒaÑ adÈsi. Yadi hi itarena “kena gahitaÑ, kena apanÊtaÑ, kena
Ôhapitan”ti vuttaÑ abhavissa, atha1 ayampi “mayÈ gahitaÑ, apanÊtaÑ,
Ôhapitan”ti vÈ vadeyya. MukhaÑ nÈma bhuÒjanatthÈya ca kathanatthÈya ca
kataÑ, theyyacittaÑ pana vinÈ avahÈro natthi. TenÈha BhagavÈ “anÈpatti
bhikkhu niruttipathe”ti, vohÈravacanamatte anÈpattÊti attho. Tato paraÑ
VeÔhanavatthupariyosÈnaÑ sabbaÑ uttÈnatthameva.
137. AbhinnasarÊravatthusmiÑ adhivatthoti sÈÔakataÓhÈya tasmiÑyeva
sarÊre nibbatto. AnÈdiyantoti tassa vacanaÑ agaÓhanto, ÈdaraÑ vÈ akaronto.
TaÑ sarÊraÑ uÔÔhahitvÈti peto attano ÈnubhÈvena taÑ sarÊraÑ uÔÔhÈpesi.
Tena vuttaÑ “taÑ sarÊraÑ uÔÔhahitvÈ”ti. DvÈraÑ thakesÊti bhikkhussa
susÈnasamÊpeyeva vihÈro, tasmÈ bhÊrukajÈtiko bhikkhu khippameva tattha
pavisitvÈ dvÈraÑ thakesi. Tattheva paripatÊti dvÈre thakite peto sÈÔake
nirÈlayo hutvÈ taÑ sarÊraÑ pahÈya yathÈkammaÑ gato, tasmÈ taÑ sarÊraÑ
tattheva paripati, patitanti vuttaÑ hoti.
Abhinne sarÊreti abbhuÓhe allasarÊre paÑsuk|laÑ na gahetabbaÑ,
gaÓhantassa evar|pÈ upaddavÈ honti, dukkaÔaÒca Èpajjati. Bhinne pana
______________________________________________________________
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gahetuÑ vaÔÔati. KittÈvatÈ pana bhinnaÑ hoti? KÈka kulala soÓasi~gÈlÈdÊhi
mukhatuÓÉakena vÈ dÈÔhÈya vÈ ÊsakaÑ phÈlitamattenÈpi. Yassa pana patato
ghaÑsanena chavimattaÑ chinnaÑ hoti, cammaÑ acchinnaÑ, etaÑ
abhinnameva, camme pana chinne bhinnaÑ. YassÈpi sajÊvakÈleyeva
pabhinnÈ gaÓÉakuÔÔhapiÄakÈ 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.
Kusasa~kÈmanavatthukathÈ
138. Tadanantare vatthusmiÑ kusaÑ sa~kÈmatvÈ cÊvaraÑ aggahesÊti
pubbe “ÈdiyeyyÈ”ti imassa padassa atthavaÓÓanÈyaÑ nÈmamattena dassitesu
theyyÈvahÈra pasayhÈvahÈra parikappÈvahÈra
paÔicchannÈvahÈrakusÈvahÈresu kusÈvahÈrena avaharÊti attho.
ImesaÑ pana avahÈrÈnaÑ evaÑ nÈnattaÑ veditabbaÑ–yo hi koci
sassÈmikaÑ bhaÓÉaÑ rattibhÈge vÈ divasabhÈge vÈ sandhicchedÈdÊni katvÈ
adissamÈno avaharati, k|ÔamÈna k|ÔakahÈpaÓÈdÊhi vÈ vaÒcetvÈ gaÓhÈti,
tassevaÑ gaÓhato avahÈro “theyyÈvahÈro”ti veditabbo.
Yo pana pare pasayha balasÈ abhibhuyya, atha vÈ pana santajjetvÈ
bhayaÑ dassetvÈ tesaÑ santakaÑ gaÓhÈti, panthaghÈtagÈmaghÈtÈdÊni
karontÈ dÈmarikacorÈ viya kodhavasena paragharavilopaÑ karontÈ attano
pattabalito ca adhikaÑ balakkÈrena gaÓhantÈ rÈjarÈjamahÈmattÈdayo viya.
TassevaÑ gaÓhato avahÈro “pasayhÈvahÈro”ti veditabbo.
ParikappetvÈ gaÓhato pana avahÈro “parikappÈvahÈro”ti vuccati, so
bhaÓÉaparikappa-okÈsaparikappavasena duvidho. TatrÈyaÑ
bhaÓÉaparikappo–idhekacco sÈÔakatthiko antogabbhaÑ pavisitvÈ “sace
sÈÔako bhavissati, gaÓhissÈmi, sace suttaÑ, na gaÓhissÈmÊ”ti
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parikappetvÈ andhakÈre pasibbakaÑ gaÓhÈti, sÈÔako ce tatra hoti,
uddhÈreyeva pÈrÈjikaÑ. SuttaÑ ce hoti, rakkhati. Bahi nÊharitvÈ muÒcitvÈ
“suttan”ti ÒatvÈ puna ÈharitvÈ yathÈÔhÈne Ôhapeti, rakkhatiyeva. “Suttan”ti
ÒatvÈpi “yaÑ laddhaÑ, taÑ gahetabban”ti gacchati, padavÈrena kÈretabbo.
Bh|miyaÑ ÔhapetvÈ gaÓhÈti, uddhÈre pÈrÈjikaÑ. “Coro coro”ti sÈmikehi
pariyuÔÔhito chaÉÉetvÈ palÈyati, rakkhati. SÈmikÈ taÑ disvÈ gaÓhanti,
iccetaÑ kusalaÑ. AÒÒo ce koci gaÓhÈti, bhaÓÉadeyyaÑ. Atha nivattesu
sÈmikesu sayameva taÑ disvÈ “pagevetaÑ mayÈ nÊhaÔaÑ, mama dÈni
santakan”ti gaÓhÈti, rakkhati, bhaÓÉadeyyaÑ pana hoti. “Sace suttaÑ
bhavissati, gaÓhissÈmi, sace sÈÔako, na gaÓhissÈmi. Sace sappi bhavissati,
gaÓhissÈmi, sace telaÑ, na gaÓhissÈmÊ”ti-ÈdinÈ nayena parikappetvÈ
gaÓhantassÈpi eseva nayo.
MahÈpaccariyÈdÊsu pana “sÈÔakatthikopi sÈÔakapasibbakameva gahetvÈ
nikkhanto bahi ÔhatvÈ muÒcitvÈ ‘sÈÔako ayan’ti disvÈ gacchanto
paduddhÈreneva kÈretabbo”ti vuttaÑ. Ettha pana “sace sÈÔako bhavissati,
gaÓhissÈmÊ”ti parikappitattÈ parikappo dissati, disvÈ haÔattÈ
parikappÈvahÈro na dissati. MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ pana yaÑ parikappitaÑ,
taÑ adiÔÔhaÑ parikappitabhÈve ÔhitaÑyeva uddharantassa avahÈro vutto,
tasmÈ tattha parikappÈvahÈro dissati, “taÑ maÒÒamÈno taÑ avaharÊ”ti
PÈÄiyÈ ca sametÊti. Tattha yvÈyaÑ “sace sÈÔako bhavissati, gaÓhissÈmÊ”tiÈdinÈ nayena pavatto parikappo, ayaÑ bhaÓÉaparikappo nÈma.
OkÈsaparikappo pana evaÑ veditabbo–idhekacco lolabhikkhu
parapariveÓaÑ vÈ kulagharaÑ vÈ araÒÒe kammantasÈlaÑ vÈ pavisitvÈ tattha
kathÈsallÈpena nisinno kiÒci lobhaneyyaÑ parikkhÈraÑ oloketi, olokento ca
pana disvÈ dvÈrapamukha heÔÔhÈpÈsÈda
pariveÓadvÈrakoÔÔhakarukkham|lÈdivasena paricchedaÑ katvÈ “sace maÑ
etthantare passissanti, daÔÔhukÈmatÈya gahetvÈ vicaranto viya etesaÑyeva
dassÈmi, no ce passissanti, harissÈmÊ”ti parikappeti. Tassa taÑ ÈdÈya
parikappitaparicchedaÑ atikkantamatte pÈrÈjikaÑ. Sace upacÈrasÊmaÑ
parikappeti, tadabhimukhova gacchanto kammaÔÔhÈnÈdÊni manasi karonto vÈ
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aÒÒavihito vÈ asatiyÈ upacÈrasÊmaÑ atikkamati, bhaÓÉadeyyaÑ. AthÈpissa
taÑ ÔhÈnaÑ pattassa coro vÈ hatthÊ vÈ vÈÄamigo vÈ mahÈmegho vÈ
vuÔÔhahati, so ca tamhÈ upaddavÈ muccitukamyatÈya sahasÈ taÑ ÔhÈnaÑ
atikkamati, bhaÓÉadeyyameva. Keci panettha “yasmÈ m|leva theyyacittena
gahitaÑ, tasmÈ na rakkhati, avahÈroyevÈ”ti vadanti. AyaÑ tÈva MahÈaÔÔhakathÈnayo. MahÈpaccariyaÑ pana “sacepi so antoparicchede hatthiÑ
vÈ assaÑ vÈ abhiruhitvÈ taÑ neva pÈjeti na pÈjÈpeti, paricchede atikkantepi
pÈrÈjikaÑ natthi, bhaÓÉadeyyamevÈ”ti vuttaÑ. Tatra yvÈyaÑ “sace maÑ
etthantare passissanti, daÔÔhukÈmatÈya gahetvÈ vicaranto viya etesaÑyeva
dassÈmÊ”ti pavatto parikappo, ayaÑ okÈsaparikappo nÈma.
EvamimesaÑ dvinnampi parikappÈnaÑ vasena parikappetvÈ gaÓhato
avahÈro “parikappÈvahÈro”ti veditabbo.
PaÔicchÈdetvÈ pana avaharaÓaÑ paÔicchannÈvahÈro. So evaÑ
veditabbo–yo bhikkhu manussÈnaÑ uyyÈnÈdÊsu kÊÄantÈnaÑvÈ
pavisantÈnaÑ vÈ omuÒcitvÈ ÔhapitaÑ ala~kÈrabhaÓÉaÑ disvÈ “sace
onamitvÈ gahessÈmi, kiÑ samaÓo gaÓhÈtÊti maÑ jÈnitvÈ viheÔheyy|n”ti
paÑsunÈ vÈ paÓÓena vÈ paÔicchÈdeti “pacchÈ gaÓhissÈmÊ”ti, tassa ettÈvatÈ
uddhÈro natthÊti na tÈva avahÈro hoti. YadÈ pana te manussÈ antogÈmaÑ
pavisitukÈmÈ taÑ bhaÓÉakaÑ vicinantÈpi apassitvÈ “idÈni andhakÈro, sve
jÈnissÈmÈ”ti sÈlayÈ eva gatÈ honti, athassa taÑ uddharato uddhÈre
pÈrÈjikaÑ. “PaÔicchannakÈleyeva taÑ mama santakan”ti sakasaÒÒÈya vÈ
“gatÈ dÈni te, chaÉÉitabhaÓÉaÑ idan”ti paÑsuk|lasaÒÒÈya vÈ gaÓhantassa
pana bhaÓÉadeyyaÑ. Tesu dutiyadivase ÈgantvÈ vicinitvÈ adisvÈ
dhuranikkhepaÑ katvÈ gatesupi gahitaÑ bhaÓÉadeyyameva. KasmÈ? YasmÈ
tassa payogena tehi na diÔÔhaÑ. Yo pana tathÈr|paÑ bhaÓÉaÑ disvÈ
yathÈÔhÈne ÔhitaÑyeva appaÔicchÈdetvÈ theyyacitto pÈdena akkamitvÈ
kaddame vÈ vÈlikÈya vÈ paveseti, tassa pavesitamatteyeva pÈrÈjikaÑ.
KusaÑ sa~kÈmetvÈ pana avaharaÓaÑ “kusÈvahÈro”ti vuccati. Sopi
evaÑ veditabbo–yo bhikkhu kusaÑ pÈtetvÈ cÊvare bhÈjiyamÈne
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attano koÔÔhÈsassa samÊpe ÔhitaÑ 1appagghataraÑ vÈ2 mahagghataraÑ vÈ
samasamaÑ vÈ agghena parassa koÔÔhÈsaÑ1 haritukÈmo attano koÔÔhÈse
patitaÑ kusadaÓÉakaÑ parassa koÔÔhÈse pÈtetukÈmo uddharati, rakkhati
tÈva. Parassa koÔÔhÈse pÈteti, rakkhateva. YadÈ pana tasmiÑ patite parassa
koÔÔhÈsato parassa kusadaÓÉakaÑ uddharati, uddhaÔamatte pÈrÈjiko hoti.
Sace paÔhamataraÑ parakoÔÔhÈsato kusadaÓÉakaÑ uddharati, attano koÔÔhÈse
pÈtetukÈmatÈya uddhÈre rakkhati, pÈtane rakkhati, attano koÔÔhÈsato pana
attano kusadaÓÉakaÑ uddharati, uddhÈreyeva rakkhati. TaÑ uddharitvÈ
parakoÔÔhÈse pÈtentassa hatthato muttamatte pÈrÈjikaÑ.
Sace pana dvÊsupi koÔÔhÈsesu patitadaÓÉake adassanaÑ gameti, tato
avasesabhikkh|su gatesu itaro “mayhaÑ bhante daÓÉako na paÒÒÈyatÊ”ti,
mayhampi Èvuso na paÒÒÈyatÊti. Katamo pana bhante mayhaÑ bhÈgoti.
“AyaÑ tuyhaÑ bhÈgo”ti attano bhÈgaÑ dasseti. TasmiÑ vivaditvÈ vÈ
avivaditvÈ vÈ taÑ gaÓhitvÈ gate itaro tassa bhÈgaÑ uddharati, uddhÈre
pÈrÈjikaÑ. Sacepi tena “ahaÑ mama bhÈgaÑ tuyhaÑ na demi, tvaÑ pana
attano bhÈgaÑ ÒatvÈ gaÓhÈ”ti vutte “nÈyaÑ mamÈ”ti jÈnantopi tasseva
bhÈgaÑ gaÓhÈti, uddhÈre pÈrÈjikaÑ. Sace pana itaro “ayaÑ tuyhaÑ bhÈgo,
ayaÑ mayhaÑ bhÈgoti kiÑ iminÈ vivÈdenÈ”ti cintetvÈ “mayhaÑ vÈ patto
hotu, tumhÈkaÑ vÈ, yo varabhÈgo, taÑ tumhe gaÓhathÈ”ti vadati, dinnakaÑ
nÈma gahitaÑ hoti, natthetthÈvahÈro. Sacepi so vivÈdabhÊruko bhikkhu
“yaÑ tuyhaÑ ruccati, taÑ gaÓhÈ”ti vutto attano pattaÑ varabhÈgaÑ
ÔhapetvÈ lÈmakaÑyeva gahetvÈ gacchati, tato itarassa vicinitÈvasesaÑ3
gaÓhantassÈpi avahÈro natthevÈti.
AÔÔhakathÈsu pana vuttaÑ “imasmiÑ ÔhÈne kusasa~kÈmanavasena
cÊvarabhÈjanÊyameva ekaÑ ÈgataÑ, catunnampi pana paccayÈnaÑ
uppattiÒca bhÈjanÊyaÒca nÊharitvÈ dassetabban”ti evaÒca vatvÈ
CÊvarakkhandhake “aÔiggaÓhÈtu me bhante BhagavÈ siveyyakaÑ
dussayugaÑ, bhikkhusaÑghassa ca gahapaticÊvaraÑ anujÈnÈt|”ti4 idaÑ
JÊvakavatthuÑ ÈdiÑ katvÈ uppannacÊvarakathÈ,
______________________________________________________________
1-1. MahagghataraÑ parassa koÔÔhÈsaÑ (SyÈ)
3. VicitÈvasesaÑ (SÊ, SyÈ)

2. SamagghataraÑ vÈ (SÈrattha)
4. Vi 3. 392 piÔÔhe.
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SenÈsanakkhandhake “tena kho pana samayena RÈjagahaÑ dubbhikkhaÑ
hoti, manussÈ na sakkonti saÑghabhattaÑ kÈtuÑ, icchanti uddesabhattaÑ
nimantanaÑ salÈkabhattaÑ pakkhikaÑ uposathikaÑ pÈÔipadikaÑ kÈtun”ti1
idaÑ suttamÈdiÑkatvÈ piÓÉapÈtakathÈ, SenÈsanakkhandhakeyeva “tena kho
pana samayena sattarasavaggiyÈ bhikkh| aÒÒataraÑ paccantimaÑ
MahÈvihÈraÑ paÔisa~kharonti ‘idha mayaÑ vassaÑ vasissÈmÈ’ti.
AddasaÑsu kho chabbaggiyÈ bhikkh| sattarasavaggiye bhikkh| vihÈraÑ
paÔisa~kharonte”ti2 idaÑ chabbaggiyavatthuÑ ÈdiÑkatvÈ
ÈgatasenÈsanakathÈ, tadavasÈne3 ca sappi-ÈdibhesajjakathÈ vitthÈrena
kathitÈ. MayaÑ pana taÑ sabbaÑ ÈgatÈgataÔÔhÈneyeva kathayissÈma, evaÑ
kathane kÈraÓaÑ pubbe vuttameva.
Kusasa~kÈmanavatthukathÈ niÔÔhitÈ.
139. Ito paraÑ JantÈgharavatthu uttÈnatthameva.
140. PaÒcasu VighÈsavatth|su te bhikkh| anupasampannena kappiyaÑ
kÈrÈpetvÈ paribhuÒjiÑsu. VighÈsaÑ pana gaÓhantena khÈditÈvasesaÑ
chaÉÉitaÑ gahetabbaÑ. Yadi sakkoti khÈdante chaÉÉÈpetvÈ gaÓhituÑ,
etampi vaÔÔati. AttaguttatthÈya, pana parÈnuddayatÈya ca na gahetabbaÑ.
141. Odana khÈdanÊya p|va ucchu timbar|saka bhÈjanÊyavatth|su
aparassa bhÈgaÑ dehÊti asantaÑ puggalaÑ Èha. ( )4 Am|lakaÑ aggahasÊti
sÈmikesu dentesu evaÑ aggahesi. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassÈti sÈmikehi
dinnaÑ aggahesi, tenassa anÈpatti vuttÈ. Œpatti sampajÈnamusÈvÈde
pÈcittiyassÈti yo panÈnena sampajÈnamusÈvÈdo vutto, tasmiÑ pÈcittiyaÑ
Èha parato tekaÔulayÈguvatthumhi viya. GahaÓe pana ayaÑ vinicchayo–
saÑghassa santakaÑ sammatena vÈ ÈÓattehi vÈ ÈrÈmikÈdÊhi diyyamÈnaÑ,
gihÊnaÒca santakaÑ sÈmikena vÈ ÈÓattena vÈ diyyamÈnaÑ “aparassa
bhÈgaÑ dehÊ”ti vatvÈ gaÓhato bhaÓÉadeyyaÑ. AÒÒena diyyamÈnaÑ
gaÓhanto bhaÓÉagghena kÈretabbo. Asammatena vÈ anÈÓattena vÈ
diyyamÈne “aparampi bhÈgaÑ dehÊ”ti
______________________________________________________________
1. Vi 4. 329 piÔÔhe.
2. Vi 4. 316 piÔÔhe.
3. TadavasesÈ (SÊ, SyÈ)
4. ( ) ImasmiÑ abbhantare bahu saÑvaÓÓanÈvacanakkamo dissati SyÈma-potthake.
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vatvÈ vÈ k|ÔavassÈni gaÓetvÈ vÈ gaÓhanto pattacatukke viya
tassuddhÈreyeva bhaÓÉagghena kÈretabbo. Itarehi diyyamÈnaÑ evaÑ
gaÓhato bhaÓÉadeyyaÑ. SÈmikena pana “imassa dehÊ”ti dÈpitaÑ vÈ sayaÑ
dinnaÑ vÈ sudinnanti ayamettha sabba-aÔÔhakathÈvinicchayato sÈro.
142-3. OdaniyagharÈdivatth|su odaniyagharaÑ nÈma
vikkÈyikabhattapacanagharaÑ. S|nagharaÑ1 nÈma
vikkÈyikamaÑsapacanagharaÑ. P|vagharaÑ nÈma
vikkÈyikakhajjakapacanagharaÑ. Sesamettha, parikkhÈravatth|su ca
pÈkaÔameva.
144. PÊÔhavatthusmiÑ so bhikkhu parikappetvÈ “etaÑ ÔhÈnaÑ
sampattaÑ gaÓhissÈmÊ”ti sa~kÈmesi, tenassa sa~kÈmane avahÈro natthi.
Sa~kÈmetvÈ pana parikappitokÈsato gahaÓe pÈrÈjikaÑ vuttaÑ. EvaÑ
haranto ca yadi pÊÔhake theyyacittaÑ natthi, thavikaÑ agghÈpetvÈ kÈretabbo.
Atha pÊÔhakepi atthi, ubho agghÈpetvÈ kÈretabboti. Bhisi-ÈdÊni tÊÓi vatth|ni
pÈkaÔÈneva.
146. VissÈsaggÈhÈdÊsu tÊsu vatth|su gahaÓe anÈpatti, ÈharÈpentesu
bhaÓÉadeyyaÑ. PiÓÉÈya paviÔÔhassa paÔiviso2 anto upacÈrasÊmÈyaÑ
Ôhitasseva gahetuÑ vaÔÔati. Yadi pana dÈyakÈ “bahi-upacÈraÔÔhÈnampi
bhante bhÈgaÑ gaÓhatha, ÈgantvÈ paribhuÒjissantÊ”ti vadanti, evaÑ
antogÈmaÔÔhÈnampi gahetuÑ vaÔÔati. Sesamettha uttÈnatthameva.
148-9. Sattasu ambacorakÈdivatth|su paÑsuk|lasaÒÒÈya gahaÓe
anÈpatti, ÈharÈpentesu bhaÓÉadeyyaÑ, theyyacittena paribhoge pÈrÈjikaÑ.
TatrÈyaÑ vinicchayo–sÈmikÈpi sÈlayÈ, corÈpi sÈlayÈ, paÑsuk|lasaÒÒÈya
khÈdantassa bhaÓÉadeyyaÑ, theyyacittena gaÓhato uddhÈreyeva avahÈro,
bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ kÈretabbo. SÈmikÈ sÈlayÈ, corÈ nirÈlayÈ, eseva nayo.
SÈmikÈ nirÈlayÈ, corÈ sÈlayÈ, “puna gaÓhissÈmÈ”ti kismiÒcideva
gahanaÔÔhÈne khipitvÈ gatÈ, eseva nayo. Ubhopi nirÈlayÈ, paÑsuk|lasaÒÒÈya
khÈdato anÈpatti, theyyacittena dukkaÔaÑ.
______________________________________________________________
1. S|nÈgharaÑ (SÊ, SyÈ)

2. PaÔiviÑso (SÊ) PaÔi + vi + aÑso = PaÔiviÑso.
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SaÑghassa ambÈdÊsu pana saÑghÈrÈme jÈtaÑ vÈ hotu, ÈnetvÈ dinnaÑ
vÈ, paÒcamÈsakaÑ vÈ atirekapaÒcamÈsakaÑ vÈ agghanakaÑ avaharantassa
pÈrÈjikaÑ. Paccante corupaddavena gÈmesu vuÔÔhahantesu bhikkh|pi vihÈre
chaÉÉetvÈ “puna Èvasante janapade ÈgamissÈmÈ”ti sa-ussÈhÈva gacchanti.
Bhikkh| tÈdisaÑ vihÈraÑ patvÈ ambapakkÈdÊni “chaÉÉitakÈnÊ”ti
paÑsuk|lasaÒÒÈya paribhuÒjanti, anÈpatti, theyyacittena paribhuÒjato
avahÈro hoti, bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ kÈretabbo.
MahÈpaccariyaÑ, pana Sa~khepaÔÔhakathÈyaÒca avisesena vuttaÑ
“chaÉÉitavihÈre pana phalÈphalaÑ theyyacittena paribhuÒjato pÈrÈjikaÑ.
KasmÈ? ŒgatÈnÈgatÈnaÑ santakattÈ”ti. GaÓasantake, pana puggalike ca saussÈhamattameva pamÈÓaÑ. Sace pana tato ambapakkÈdiÑ
kulasa~gahaÓatthÈya deti, kulad|sakadukkaÔaÑ. Theyyacittena dento
agghena kÈretabbo. SaÑghikepi eseva nayo. SenÈsanatthÈya niyamitaÑ
kulasa~gahaÓatthÈya dadato dukkaÔaÑ, issaravatÈya thullaccayaÑ,
theyyacittena pÈrÈjikaÑ, no ce vatthu pahoti, agghena kÈretabbo. Bahi
upacÈrasÊmÈya nisÊditvÈ issaravatÈya paribhuÒjato gÊvÈ. GhaÓÔiÑ1 paharitvÈ
kÈlaÑ ghosetvÈ “mayhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti khÈditaÑ sukhÈditaÑ. GhaÓÔiÑ
apaharitvÈ kÈlameva ghosetvÈ, ghaÓÔimeva paharitvÈ kÈlaÑ aghosetvÈ,
ghaÓÔimpi apaharitvÈ kÈlampi aghosetvÈ aÒÒesaÑ natthibhÈvaÑ ÒatvÈ
“mayhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti khÈditampi sukhÈditameva. PupphÈrÈmavatthudvayaÑ
pÈkaÔameva.
150. VuttavÈdakavatthuttaye vutto vajjemÊti tayÈ vutto hutvÈ tava
vacanena vadÈmÊti attho. AnÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassÈti sÈmikehi dinnattÈ
anÈpatti. Na ca bhikkhave “vutto vajjemÊ”ti vattabboti ahaÑ tayÈ vutto
hutvÈ tava vacanena vadÈmÊti evaÑ aÒÒo bhikkhu aÒÒena bhikkhunÈ na
vattabboti attho. ParicchedaÑ pana katvÈ “itthannÈmaÑ tava vacanena
gaÓhissÈmÊ”ti vattuÑ vaÔÔati. Vutto vajjehÊti mayÈ vutto hutvÈ mama
vacanena vadehÊti attho. SesaÑ vuttanayameva. Imesupi ca dvÊsu vatth|su
paricchedaÑ katvÈ vattuÑ vaÔÔati. EttÈvatÈ hi upÈrambhÈ mutto hotÊti.
______________________________________________________________
1. GaÓÉiÑ (SÊ, SyÈ), GhaÓÉiÑ (Ka)
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151-2. MaÓivatthuttayassa majjhime vatthusmiÑ nÈhaÑ akallakoti
nÈhaÑ gilÈnoti attho. SesaÑ pÈkaÔameva.
153. S|karavatthudvaye kiÒcÈpi paÔhamassa bhikkhuno chÈtajjhattaÑ
disvÈ kÈruÒÒena mocitattÈ anÈpatti, sÈmikesu pana asampaÔicchantesu
bhaÓÉadeyyaÑ, tÈva mahanto vÈ matas|karo ÈharitvÈ dÈtabbo,
tadagghanakaÑ vÈ bhaÓÉaÑ. Sace pÈsasÈmike kuhiÒcipi na passati,
pÈsasÈmantÈ tadagghanakaÑ sÈÔakaÑ vÈ kÈsÈvaÑ vÈ thÈlakaÑ vÈ yathÈ te
ÈgatÈ passanti, Êdise ÔhÈne ÔhapetvÈva gantabbaÑ, theyyacittena pana
mocentassa pÈrÈjikameva. Ettha ca koci s|karo pÈsaÑ pÈdena kaÉÉhitvÈ
chinnamatte pÈse ÔhÈnÈcÈvanadhammena ÔhÈnena Ôhito hoti caÓÉasote
baddhanÈvÈ viya, koci attano dhammatÈya Ôhito, koci nipanno, koci
k|ÔapÈsena baddho hoti, k|ÔapÈso nÈma yassa ante dhanukaÑ vÈ a~kusako
vÈ aÒÒo vÈ koci daÓÉako baddho hoti, yo tattha tattha rukkhÈdÊsu laggitvÈ
s|karassa gamanaÑ nivÈreti. Tatra pÈsaÑ kaÉÉhitvÈ Ôhitassa ekameva
ÔhÈnaÑ pÈsabandhanaÑ, so hi pÈse muttamatte vÈ chinnamatte vÈ palÈyati.
Attano dhammatÈya Ôhitassa bandhanaÒca cattÈro ca pÈdÈti paÒca ÔhÈnÈni.
Nipannassa bandhanaÒca sayanaÒcÈti dve ÔhÈnÈni. K|ÔapÈsabaddhassa
yattha yattha gacchati, taÑ tadeva ÔhÈnaÑ. TasmÈ taÑ tato tato mocentÈ
dasapi vÊsatipi satampi bhikkh| pÈrÈjikaÑ Èpajjanti, tattha tattha ÈgataÑ
disvÈ ekameva dÈsaÑ palÈpentÈ viya.
PurimÈnaÑ pana tiÓÓaÑ catuppadakathÈyaÑ vuttanayena
phandÈpanaÔhÈnÈcÈvanÈni veditabbÈni. SunakhadaÔÔhaÑ s|karaÑ
vissajjÈpentassÈpi kÈruÒÒÈdhippÈyena bhaÓÉadeyyaÑ, theyyacittena
pÈrÈjikaÑ. PÈsaÔÔhÈnaÑ pana sunakhasamÊpaÑ vÈ asampattaÑ paÔipathaÑ
gantvÈ paÔhamameva palÈpentassa avahÈro natthi. Yopi baddhas|karassa
ghÈsaÒca pÈnÊyaÒca datvÈ balaÑ gÈhÈpetvÈ ukkuÔÔhiÑ karoti “utrasto
palÈyissatÊ”ti. So ce palÈyati, pÈrÈjikaÑ. PÈsaÑ dubbalaÑ katvÈ
ukkuÔÔhisaddena palÈpentassÈpi eseva nayo.
Yo pana ghÈsaÒca pÈnÊyaÒca datvÈ gacchati “balaÑ gahetvÈ
palÈyissatÊ”ti. So ce palÈyati, bhaÓÉadeyyaÑ. PÈsaÑ dubbalaÑ katvÈ
gacchantassÈpi eseva nayo. PÈsasantike satthaÑ vÈ aggiÑ vÈ Ôhapeti
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“chinne vÈ daÉÉhe vÈ palÈyissatÊ”ti. S|karo pÈsaÑ cÈlento chinne vÈ daÉÉhe
vÈ palÈyati, bhaÓÉadeyyameva. PÈsaÑ yaÔÔhiyÈ saha pÈteti, pacchÈ s|karo
taÑ maddanto gacchati, bhaÓÉadeyyaÑ. S|karo ad|halapÈsÈÓehi1 akkanto
hoti, taÑ palÈpetukÈmassa ad|halaÑ kÈruÒÒena ukkhipato bhaÓÉadeyyaÑ,
theyyacittena pÈrÈjikaÑ. Sace ukkhittamatte agantvÈ pacchÈ gacchati,
bhaÓÉadeyyameva. UkkhipitvÈ ÔhapitaÑ ad|halaÑ pÈteti, pacchÈ s|karo taÑ
maddanto gacchati, bhaÓÉadeyyaÑ. OpÈte patitas|karampi kÈruÒÒena
uddharato bhaÓÉadeyyaÑ, theyyacittena pÈrÈjikaÑ. OpÈtaÑ p|retvÈ nÈseti,
pacchÈ s|karo taÑ maddanto gacchati, bhaÓÉadeyyaÑ. S|le viddhaÑ
kÈruÒÒena uddharati, bhaÓÉadeyyaÑ, theyyacittena pÈrÈjikaÑ. S|laÑ
uddharitvÈ chaÉÉeti, bhaÓÉadeyyaÑ.
VihÈrabh|miyaÑ pana pÈse vÈ ad|halaÑ vÈ oÉÉentÈ vÈretabbÈ
“migar|pÈnaÑ paÔisaraÓaÔÔhÈnametaÑ, mÈ idha evaÑ karothÈ”ti. Sace
“harÈpetha bhante”ti vadanti, harÈpetuÑ vaÔÔati. Atha sayaÑ haranti,
sundarameva. Atha neva haranti na harituÑ denti, rakkhaÑ yÈcitvÈ
harÈpetuÑ vaÔÔati. ManussÈ sassarakkhaÓakÈle khettesu pÈse ca
ad|halapÈsÈÓÈdÊni2 ca karonti “maÑsaÑ khÈdantÈ sassÈni rakkhissÈmÈ”ti.
VÊtivatte sassakÈle tesu anÈlayesu pakkantesu tattha baddhaÑ vÈ patitaÑ vÈ
mocetuÑ vaÔÔatÊti.
Migavatthudvayepi s|karavatth|su vuttasadisoyeva vinicchayo.
Macchavatthudvayepi eseva nayo. AyaÑ pana viseso, kumÊnamukhaÑ
vivaritvÈ vÈ pacchÈpuÔakaÑ muÒcitvÈ vÈ passena chiddaÑ katvÈ vÈ
kumÊnato macche pothetvÈ palÈpentassa pÈrÈjikaÑ. BhattasitthÈni dassetvÈ
evaÑ palÈpentassÈpi pÈrÈjikaÑ. Saha kumÊnena uddharatopi pÈrÈjikaÑ.
KevalaÑ kumÊnamukhaÑ vivarati, pacchÈpuÔakaÑ muÒcati, chiddaÑ vÈ
karoti, macchÈ pana attano dhammatÈya palÈyanti, bhaÓÉadeyyaÑ. EvaÑ
katvÈ bhattasitthÈni dasseti, macchÈ gocaratthÈya nikkhamitvÈ palÈyanti,
bhaÓÉadeyyameva. MukhaÑ avivaritvÈ pacchÈpuÔakaÑ amuÒcitvÈ passena
chiddaÑ akatvÈ kevalaÑ
______________________________________________________________
1. Add|halapÈsÈÓehi (SyÈ), aduhalapÈsÈÓehi (Ka)
2. Ad|halapÈsÈÓÈni (SÊ), add|halÈdÊni (SyÈ)
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bhattasitthÈni dasseti, macchÈ pana chÈtajjhattÈ sÊsena paharitvÈ okÈsaÑ
katvÈ gocaratthÈya nikkhamitvÈ palÈyanti, bhaÓÉadeyyameva.
TucchakumÊnassa mukhaÑ vÈ vivarati, pacchÈpuÔakaÑ vÈ muÒcati, chiddaÑ
vÈ karoti, ÈgatÈgatÈ macchÈ dvÈrappattÈ puÔakachiddehi palÈyanti,
bhaÓÉadeyyameva. TucchakumÊnaÑ gahetvÈ gumbe khipati,
bhaÓÉadeyyamevÈti. YÈne bhaÓÉaÑ pÊÔhe thavikÈya sadisaÑ.
MaÑsapesivatthumhi sace ÈkÈse gaÓhÈti, gahitaÔÔhÈnameva ÔhÈnaÑ.
TaÑ chahÈkÈrehi paricchinditvÈ ÔhÈnÈcÈvanaÑ veditabbaÑ. Sesamettha
dÈrugopÈlaka rajaka sÈÔakavatth|su ca ambacorakÈdivatth|su vuttanayena
vinicchinitabbaÑ.
155. KumbhivatthusmiÑ yo sappitelÈdÊni apÈdagghanakÈni gahetvÈ “na
puna evaÑ karissÈmÊ”ti saÑvare ÔhatvÈ dutiyadivasÈdÊsupi puna citte
uppanne evameva dhuranikkhepaÑ katvÈ paribhuÒjanto sabbampi taÑ
paribhuÒjati, nevatthi pÈrÈjikaÑ. DukkaÔaÑ vÈ thullaccayaÑ vÈ Èpajjati,
bhaÓÉadeyyaÑ pana hoti. Ayampi bhikkhu evamevamakÈsi. Tena vuttaÑ
“anÈpatti bhikkhu pÈrÈjikassÈ”ti. DhuranikkhepaÑ pana akatvÈ “divase
divase paribhuÒjissÈmÊ”ti thokaÑ thokampi paribhuÒjato yasmiÑ divase
pÈdagghanakaÑ p|rati, tasmiÑ pÈrÈjikaÑ.
SaÑvidÈvahÈravatth|ni saÑvidÈvahÈre, muÔÔhivatth|ni
odaniyagharÈdivatth|su, dve vighÈsavatth|ni ambacorakÈdivatth|su
vuttavinicchayanayena veditabbÈni. Dve tiÓavatth|ni uttÈnatthÈneva.
156. AmbabhÈjÈpanÈdivatth|su te bhikkh| ekaÑ gÈmakÈvÈsaÑ
paricchinnabhikkhukaÑ agamaÑsu, tattha bhikkh| phalÈphalaÑ
paribhuÒjamÈnÈpi tesu Ègatesu “therÈnaÑ phalÈni dethÈ”ti kappiyakÈrake na
avocuÑ, atha te bhikkh| “kiÑ saÑghikaÑ amhÈkaÑ na pÈpuÓÈtÊ”ti ghaÓÔiÑ
paharitvÈ bhÈjÈpetvÈ tesampi vassaggena bhÈgaÑ datvÈ attanÈpi
paribhuÒjiÑsu. Tena nesaÑ BhagavÈ “anÈpatti bhikkhave
paribhogatthÈyÈ”ti Èha. TasmÈ idÈnipi yattha ÈvÈsikÈ ÈgantukÈnaÑ na denti,
phalavÈre ca
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sampatte aÒÒesaÑ atthibhÈvaÑ1 disvÈ corikÈya attanÈva khÈdanti, tattha
Ègantukehi ghaÓÔiÑ paharitvÈ bhÈjetvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔati.
Yattha panÈvÈsikÈ rukkhe rakkhitvÈ phalavÈre sampatte bhÈjetvÈ
khÈdanti, cat|su paccayesu sammÈ upanenti, anissarÈ tattha ÈgantukÈ. Yepi
rukkhÈ cÊvaratthÈya niyametvÈ dinnÈ, tesupi ÈgantukÈ anissarÈ. Eseva nayo
sesapaccayatthÈya niyametvÈ dinnesupi.
Ye pana tathÈ aniyamitÈ, ÈvÈsikÈ ca te rakkhitvÈ gopetvÈ corikÈya
paribhuÒjanti, na tesu ÈvÈsikÈnaÑ katikÈya ÔhÈtabbaÑ. Ye
phalaparibhogatthÈya dinnÈ, ÈvÈsikÈpi ne rakkhitvÈ gopetvÈ sammÈ
upanenti, tesuyeva tesaÑ katikÈya ÔhÈtabbaÑ. MahÈpaccariyaÑ pana vuttaÑ
“catunnaÑ paccayÈnaÑ niyametvÈ dinnaÑ theyyacittena paribhuÒjanto
bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ kÈretabbo. Paribhogavaseneva taÑ bhÈjetvÈ
paribhuÒjantassa bhaÓÉadeyyaÑ. YaÑ panettha senÈsanatthÈya niyamitaÑ,
taÑ paribhogavaseneva bhÈjetvÈ paribhuÒjantassa thullaccayaÒca
bhaÓÉadeyyaÒcÈ”ti.
Odissa cÊvaratthÈya dinnaÑ cÊvarayeva 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, 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
vaÔÔati. M|lavatthucchedaÑ pana katvÈ na upanetabbaÑ.
______________________________________________________________
1. AbhÈvaÑ (SÊ, SyÈ)
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Yo pana ÈrÈmo catuppaccatthÈya niyametvÈ dinno, tattha
apalokanakammaÑ na kÈtabbaÑ. Yena pana paccayena |naÑ, tadatthaÑ
upanetuÑ vaÔÔati. ŒrÈmo jaggitabbo, 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 tadeva
te dÈtuÑ labhanti, tato uttari tesaÑ dadantÈnampi gahetuÑ na vaÔÔati.
Yo pana ÈrÈmaÑ keÓiyÈ gahetvÈ saÑghassa catuppaccayatthÈya
kappiyabhaÓÉameva deti, ayaÑ bahukampi dÈtuÑ labhati. Cetiyassa
padÊpatthÈya vÈ khaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓatthÈya vÈ dinno ÈrÈmopi
paÔijaggitabbo, vetanaÑ datvÈpi jaggÈpetabbo. VetanaÒca panettha
cetiyasantakampi saÑghasantakampi dÈtuÑ vaÔÔati. Etampi ÈrÈmaÑ
vetanena tattheva vasitvÈ rakkhantÈnaÒca keÓiyÈ gahetvÈ
kappiyabhaÓÉadÈyakÈnaÒca tatthajÈtakaphaladÈnaÑ vuttanayeneva
veditabbanti.
AmbapÈlakÈdivatth|su anÈpatti bhikkhave gopakassa dÈneti ettha
kataraÑ pana gopakadÈnaÑ vaÔÔati, kataraÑ na vaÔÔatÊti? 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 te 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 cetiyasantake ca keÓiyÈ gahetvÈ
rakkhantasseva dÈnaÑ vaÔÔati, vetanena rakkhantassa attano bhÈgamattaÑ
vaÔÔatÊ”ti. MahÈpaccariyaÑ pana “yaÑ gihÊnaÑ ÈrÈmarakkhakÈ bhikkh|naÑ
denti, etaÑ vaÔÔati. BhikkhusaÑghassa pana ÈrÈmagopakÈ yaÑ attano
bhatiyÈ khaÓÉetvÈ denti, etaÑ vaÔÔati. Yopi upaÉÉhÈrÈmaÑ vÈ kecideva
rukkhe vÈ bhatiÑ labhitvÈ rakkhati, tassÈpi attano pattarukkhatoyeva dÈtuÑ
vaÔÔati. KeÓiyÈ gahetvÈ
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rakkhantassa pana sabbampi vaÔÔatÊ”ti vuttaÑ. EtaÑ pana sabbaÑ
byaÒjanato nÈnaÑ, atthato ekameva, tasmÈ adhippÈyaÑ ÒatvÈ gahetabbaÑ.
DÈruvatthumhi tÈvakÈliko ahaÑ BhagavÈti tÈvakÈlikacitto ahaÑ
BhagavÈti vattukÈmena vuttaÑ, tÈvakÈlikacittoti “puna ÈharitvÈ dassÈmÊ”ti
evaÑcitto ahanti vuttaÑ hoti. BhagavÈ “tÈvakÈlike anÈpattÊ”ti Èha.
AyaÑ panettha PÈÄimuttakavinicchayo–sace saÑgho saÑghikaÑ
kammaÑ kÈreti uposathÈgÈraÑ vÈ bhojanasÈlaÑ vÈ, tato ÈpucchitvÈ
tÈvakÈlikaÑ haritabbaÑ. Yo pana saÑghiko dabbasambhÈro agutto deve
vassante temeti, Ètapena sukkhati, taÑ sabbampi ÈharitvÈ attano ÈvÈse
kÈtuÑ vaÔÔati. SaÑgho ÈharÈpento aÒÒena vÈ dabbasambhÈrena, m|lena vÈ
saÒÒÈpetabbo. Na sakkÈ ce hoti saÒÒÈpetuÑ, “saÑghikena bhante kataÑ
saÑghikaparibhogena vaÄaÒjathÈ”ti vattabbaÑ. SenÈsanassa pana ayameva
bhikkhu issaro. Sace pÈsÈÓatthambho vÈ rukkhatthambho vÈ kavÈÔaÑ vÈ
vÈtapÈnaÑ vÈ nappahoti, saÑghikaÑ tÈvakÈlikaÑ ÈharitvÈ pÈkatikaÑ kÈtuÑ
vaÔÔati. Esa nayo aÒÒesupi dabbasambhÈres|ti.
UdakavatthusmiÑ yadÈ udakaÑ dullabhaÑ hoti, yojanatopi
aÉÉhayojanatopi ÈharÊyati, evar|pe pariggahita-udake avahÈro. Yatopi
Èharimato vÈ pokkharaÓÊ-ÈdÊsu Ôhitato vÈ kevalaÑ yÈgubhattaÑ sampÈdenti,
pÈnÊyaparibhogaÒca karonti, na aÒÒaÑ mahÈparibhogaÑ, tampi
theyyacittena gaÓhato avahÈro. Yato pana ekaÑ vÈ dve vÈ ghaÔe gahetvÈ
ÈsanaÑ dhovituÑ, Bodhirukkhe siÒcituÑ, udakap|jaÑ kÈtuÑ, rajanaÑ
pacituÑ labbhati, tattha saÑghassa katikavaseneva paÔipajjitabbaÑ, atirekaÑ
gaÓhanto, mattikÈdÊni vÈ theyyacittena pakkhipanto bhaÓÉaÑ agghÈpetvÈ
kÈretabbo.
Sace ÈvÈsikÈ katikavattaÑ daÄhaÑ karonti, aÒÒesaÑ bhaÓÉakaÑ
dhovituÑ vÈ rajituÑ vÈ na denti, attanÈ pana aÒÒesaÑ apassantÈnaÑ
gahetvÈ sabbaÑ karonti, tesaÑ katikÈya na ÔhÈtabbaÑ, yattakaÑ te dhovanti,
tattakaÑ dhovitabbaÑ. Sace saÑghassa dve tisso pokkharaÓiyo

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈ

343

vÈ udakasoÓÉiyo vÈ honti, katikÈ ca katÈ “ettha nhÈyitabbaÑ, ito pÈnÊyaÑ
gahetabbaÑ, idha sabbaparibhogo kÈtabbo”ti. Katikavatteneva sabbaÑ
kÈtabbaÑ. Yattha katikÈ natthi, tattha sabbaparibhogo vaÔÔatÊti.
MattikÈvatthusmiÑ yattha mattikÈ dullabhÈ hoti, nÈnappakÈrÈ vÈ
vaÓÓamattikÈ ÈharitvÈ ÔhapitÈ, tattha thokÈpi paÒcamÈsakaÑ agghati, tasmÈ
pÈrÈjikaÑ. SaÑghike pana kamme, cetiyakamme ca niÔÔhite saÑghaÑ
ÈpucchitvÈ vÈ tÈvakÈlikaÑ vÈ gahetuÑ vaÔÔati. SudhÈyapi
cittakammavaÓÓesupi eseva nayo.
TiÓavatth|su jhÈpitatiÓe ÔhÈnÈcÈvanassa abhÈvÈ dukkaÔaÑ,
bhaÓÉadeyyaÑ pana hoti. SaÑgho tiÓavatthuÑ jaggitvÈ saÑghikaÑ ÈvÈsaÑ
chÈdeti, puna kadÈci jaggituÑ na sakkoti, athaÒÒo eko bhikkhu vattasÊsena
jaggati, saÑghassevetaÑ. No ce jaggati, saÑgheneko bhikkhu vattabbo
“jaggitvÈ dehÊ”ti. So ce bhÈgaÑ icchati, bhÈgaÑ datvÈpi jaggÈpetabbaÑ.
Sace bhÈgaÑ vaÉÉheti, dÈtabbameva. VaÉÉhetiyeva, “gaccha jaggitvÈ
sabbaÑ gahetvÈ attano santakaÑ senÈsanaÑ chÈdehÊ”ti vattabbo. KasmÈ?
NaÔÔhe attho natthi. Dadantehi pana savatthukaÑ na dÈtabbaÑ,
garubhaÓÉaÑ hoti, tiÓamattaÑ pana dÈtabbaÑ, tasmiÑ ce jaggitvÈ attano
senÈsanaÑ chÈdente puna saÑgho jaggituÑ pahoti, “tvaÑ mÈ jaggi, saÑgho
jaggissatÊ”ti vattabboti.
MaÒcÈdÊni satta vatth|ni pÈkaÔÈneva. PÈÄiyaÑ pana anÈgatampi
pÈsÈÓatthambhaÑ vÈ rukkhatthambhaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ kiÒci pÈdagghanakaÑ
harantassa pÈrÈjikameva. PadhÈnagharÈdÊsu chaÉÉitapatitÈnaÑ
pariveÓÈdÊnaÑ kuÔÔampi pÈkÈrampi bhinditvÈ iÔÔhakÈdÊni avaharantassÈpi
eseva nayo. KasmÈ? SaÑghikaÑ nÈma kadÈci ajjhÈvasanti, kadÈci na
ajjhÈvasanti. Paccante corabhayena janapade vuÔÔhahante chaÉÉitavihÈrÈdÊsu
kiÒci parikkhÈraÑ harantassÈpi eseva nayo. Ye pana tato tÈvakÈlikaÑ
haranti, puna Èvasitesu ca vihÈresu bhikkh| ÈharÈpenti, dÈtabbaÑ. Sacepi
tato ÈharitvÈ senÈsanaÑ kataÑ hoti, taÑ vÈ tadagghanakaÑ vÈ
dÈtabbameva. “Puna
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ÈvasissÈmÈ”ti1 ÈlayaÑ acchinditvÈ vuÔÔhitesu janapadesu gaÓasantakaÑ vÈ
puggalikaÑ vÈ gahitaÑ hoti, te ce anujÈnanti, paÔikammena kiccaÑ natthi.
SaÑghikaÑ pana garubhaÓÉaÑ, tasmÈ paÔikammaÑ kattabbameva.
157. VihÈraparibhogavatthu uttÈnatthameva.
AnujÈnÈmi bhikkhave tÈvakÈlikaÑ haritunti ettha yo bhikkhu
saÑghikaÑ maÒcaÑ vÈ pÊÔhaÑ vÈ tÈvakÈlikaÑ haritvÈ attano phÈsukaÔÔhÈne
ekampi dvepi mÈse saÑghikaparibhogena paribhuÒjati, ÈgatÈgatÈnaÑ
vuÉÉhatarÈnaÑ deti nappaÔibÈhati, tassa tasmiÑ naÔÔhepi jiÓÓepi
corÈvahaÔepi2 gÊvÈ na hoti. VasitvÈ pana gacchantena yathÈÔhÈne
ÔhapetabbaÑ. Yo pana puggalikaparibhogena paribhuÒjati, ÈgatÈgatÈnaÑ
vuÉÉhatarÈnaÑ na deti, tasmiÑ naÔÔhe tassa gÊvÈ hoti. AÒÒaÑ pana ÈvÈsaÑ
haritvÈ paribhuÒjantena sace tattha vuÉÉhataro ÈgantvÈ vuÔÔhÈpeti, “mayÈ
idaÑ asukÈvÈsato nÈma ÈhaÔaÑ, gacchÈmi, naÑ pÈkatikaÑ karomÊ”ti
vattabbaÑ. Sace so bhikkhu “ahaÑ pÈkatikaÑ karissÈmÊ”ti vadati, tassa
bhÈraÑ katvÈpi gantuÑ vaÔÔatÊti Sa~khepaÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ.
CampÈvatthumhi tekaÔulayÈg|ti tilataÓÉulamuggehi vÈ
tilataÓÉulamÈsehi vÈ tilataÓÉulakulatthehi vÈ tilataÓÉulehi saddhiÑ yaÑkiÒci
ekaÑ aparaÓÓaÑ pakkhipitvÈ tÊhi katÈ, etaÑ kira imehi tÊhi catubhÈgaudakasambhinne khÊre sappimadhusakkarÈdÊhi yojetvÈ karonti.
RÈjagahavatthumhi madhugoÄakoti atirasakap|vo vuccati,
madhusÊsakantipi vadanti. Sesamettha vatthudvayepi
odanabhÈjanÊyavatthusmiÑ vuttanayeneva veditabbaÑ.
158. AjjukavatthusmiÑ etadavocÈti gilÈno hutvÈ avoca. ŒyasmÈ UpÈli
Èyasmato Ajjukassa pakkhoti na agatigamanavasena pakkho, apica kho
anÈpattisaÒÒitÈya lajjÊ-anuggahena, vinayÈnuggahena ca thero pakkhoti
veditabbo. Sesamettha uttÈnameva.
______________________________________________________________
1. ŒgamissÈmÈti (Ka)

2. TheyyÈyavahaÔepi (SÊ, SyÈ)
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159. BÈrÈÓasÊvatthusmiÑ corehi upaddutanti corehi viluttaÑ. IddhiyÈ
ÈnetvÈ pÈsÈde ÔhapesÊti thero kira taÑ kulaÑ sokasallasamappitaÑ
ÈvaÔÔantaÑ vivaÔÔantaÑ disvÈ tassa kulassa anukampÈya
pasÈdÈnurakkhaÓatthÈya dhammÈnuggahena attano iddhiyÈ “tesaÑyeva
pÈsÈdaÑ dÈrakÈnaÑ samÊpe hot|”ti adhiÔÔhÈsi. DÈrakÈ “amhÈkaÑ pÈsÈdo”ti
saÒjÈnitvÈ abhiruhiÑsu. Tato thero iddhiÑ paÔisaÑhari, pÈsÈdopi
sakaÔÔhÈneyeva aÔÔhÈsi. VohÈravasena pana vuttaÑ “te dÈrake iddhiyÈ
ÈnetvÈ pÈsÈde ÔhapesÊ”ti. Iddhivisayeti ÊdisÈya adhiÔÔhÈniddhiyÈ anÈpatti.
Vikubbaniddhi pana na vaÔÔati.
160-1. AvasÈne vatthudvayaÑ uttÈnatthamevÈti.
SamantapÈsÈdikÈya VinayasaÑvaÓÓanÈya
DutiyapÈjikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
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TatrÈyaÑ anusÈsanÊ–
DutiyaÑ adutiyena, yaÑ Jinena pakÈsitaÑ.
ParÈjitakilesena, pÈrÈjikamidaÑ idha.
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.
Kappiyepi ca vatthusmiÑ, cittassa lahuvattino.
Vasena sÈmaÒÒaguÓÈ, cavantÊdha puthujjanÈ.
TasmÈ paraparikkhÈraÑ, ÈsÊvisamivoragaÑ.
AggiÑ viya ca sampassaÑ, nÈ’maseyya vicakkhaÓoti.
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PiÔÔha~ko
[A]

AkappiyaÑ
AkaraÓÊyaÑ
AkÈmakÈ
AkiriyavÈdo
AkilÈsuno
Akuppena
Akusalehi
AkkhadassÈ
AgÈraÑ
Aggho
A~gÈrakÈsuyÈ
AciravuÔÔhitÈya
Acir|pasampanno
AcchÈdetvÈ
AcchÈdesi
AjinakkhipaÑ
Ajjatagge
AjjhattaÑ
AjjhÈvasatÈ
AÒÒathattÈya
AÒÒassa haraÓakaÑ
AÔÔÊyamÈno
AÔÔhÈnametaÑ
AÉÉhÈ
AÓÉabh|tÈya
AtikkantamÈnusakaÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

185
185
171
105
156
208
113
268
170
267
186
170
173
170
167
237
142
117
169
183
304
212
195
173
109
133

AtiharÈpesuÑ
Attha~gamÈ
Atthavase
AtthasÈdhako
AtthasaÒhitaÑ
Atthi nÈma
Atthi me
Atha khvetaÑ
AdinnaÑ
AdukkhamasukhaÑ
Addhagate
AddhaniyaÑ
Adhivattho
AdhivÈsetu
AdhivÈsesi
AdhisayitÈni
AdhisÊlasikkhÈ
AnagÈriyaÑ
Ana~gaÓe
AnanulomikaÑ
AnantarahitÈya
AnabhÈvaÑkatÈ
Anabhirato
AnavakÈso
Anavayo
AnÈdiyanto

178
123
189
264
148
175
183
184
261
124
102
159
329
142
142
108
209
170
127
185
172
104
182, 212
195
249
329

348
PadÈnukkamo

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge
PiÔÔha~ko

[A]
AnÈdÊnavadasso
179
AnÈpatti
334, 336, 339, 341
AnÈvikatvÈ
211
AnissaÔÔhaÑ
261
AnÊÄakaÑ
150
AnukampÈ
250
AnucchavikaÑ
185
AnujÈnÈmi
344
AnuttaraÑ
109
Anuttaro
92
AnuddayÈ
250
AnupÈdÈya
156
AnupÈdÈnÈya
183
AnuppÈdadhammÈ
104
AnuyuttÈ
194
AnusaÒÒÈyamÈno
255
AnussarÈmi
128
AnekapariyÈyena
183
AnekavihitaÑ
128
AnejamasokaÑ
141
Antamaso
193, 223
AntaradhÈnena
155
AntaradhÈpesuÑ
156
AntarabhogikÈ
268
Antomano
182
AndhakÈre
140
ApagatakÈÄako
162
Apagabbho
107
Apacayo
188
ApaÒÒatte
179
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PiÔÔha~ko
[A]

AparaÓÓaÑ
296
Aparassa bhÈgaÑ dehi
334
ApariccattaÑ
261
AparibhogaÑ vÈ karoti
279
ApalokessÈma
165
ApÈyaÑ
135
AputtakaÑ
178
AppaccakkhÈya
211
Appatir|paÑ
185
AppapuÒÒÈ
194
Appamattassa
131
Abbhuggacchi
181
AbhikkantaÑ
139
AbhiÒÒÈ
98
AbhinisÊdenti
227
AbhininnÈmesiÑ
128, 132, 136
Abhinne
329
Abhir|pÈ
250
AbhivÈdeti
102
AbhiviÒÒÈpesi
179
Abhisambuddho
110
AbhihariÑsu
174
Amanusso
259
AmutrÈsiÑ
129
Amma
171
AraÒÒaÑ
298
Arasar|po
103
ArahaÑ
84-87
Ariyakena
221
AriyÈ
122
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AriyÈnaÑ
AlaÑ
AlakkhikÈ
Allako
AvaÓÓaÑ
AvicÈraÑ
AvijjaÓÉakosaÑ
AvijjÈ
AviÒÒussa
AvitakkaÑ
AvinipÈtadhammo
AvihesÈ
Avoca
Asa~gahitattÈ
AsaddhammaÑ
Asaddhammo
AsammuÔÔhÈ
AsallÊnaÑ
AsÈraddho
Asekho
AssÈmaÓakaÑ
Assosi
Ahi
Ahudeva
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PiÔÔha~ko
[Œ]

134
151, 183, 215
194
337
187
118
109
109, 136, 138
221
118
163
250
101
156
186
221
111
111
112
208
185
83, 148
317
182

[Œ]
ŒkÈrehi
Œgamehi
Œcariyake
Œcikkhati
Œcikkhanti

349

148, 325
159
249
320
122

Œcikkheyya
ŒciÓÓaÑ
ŒÓattiko
ŒtÈpino
Œdikammikassa
Œdikammiko
ŒdittÈya
Œdiyi
Œdiyeyya
ŒneÒjappatte
Œpatti pÈrÈjikassa
Œpatti dukkaÔassa
ŒpadatthÈya
ŒbhidosikaÑ
Œmantesi
ŒyatiÑ
ŒyasmÈ
ŒyasmÈ -pa- pakkho
ŒyÈma
Œrakkho
ŒraddhaÑ kho pana
ŒrammaÓ|panijjhÈnaÑ
ŒrÈmavatthu
ŒrocesuÑ
Œlapito
ŒlayasamugghÈto
Œloko
ŒsavaÔÔhÈnÊyÈ
ŒsavÈnaÑ
ŒsÊvisassa

140
163
264
131
328
234
186
329
262
127
226
324
255
174
163
104
150
344
165
177
111
116
298
184
326
183
131
159
190
185
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[ Œ-I ]
ŒhaÔaÑ
ŒharitvÈ
I~gha
Iti
ItthattÈya
ItthannÈmassa pÈvada
ItthannÈmo
ItthikÈya
Itthili~gaÑ
IdaÑ
IddhiyÈ -pa- Ôhapesi
Iddhivisaye
Idha
Idh|papanno
IndakhÊle
Isigilipasse

PiÔÔha~ko
[U]

321
146
256
130
137
324
324
177
237
156
345
345
212
130
259
248

[U]
UkkaÓÔhito
Ukkujjeyya
Ucchinnam|lÈ
UcchedavÈdo
UjjhÈyanti
UÒchena
UttarÈpathakÈ
Udaggo
UdukkhalasaddaÑ
UddiseyyÈtha
Uddharati
UpaÔÔhitÈ
UpaddutaÑ
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212
139
104
105
256
144
144
172
148
191
272
111
345

UpapajjamÈne
133
UpapannÈ
136
UpalÈpetvÈ
192
UpavÈdakÈ
134
Upasa~kami
100
Upasa~kamitvÈ
100
Upasampajja
117, 156
Upasampanno
208
Upahatindriyo
243
Upekkhako
120
UpekkhÈsatipÈrisuddhiÑ
125
UppaÓÉuppaÓÉukajÈto
182
UppalagandhapaccatthikÈ
232
UppalavaÓÓÈ
237
UppÈdeti
295
UmmaÔÔhaÑ
278
Ummattakassa
328
Ummattako
234
Ul|kapakkhikaÑ
237
UssahÈmi
177, 213
[E]
EkakammaÑ
225
Ekakova
109
EkaggaÑ
112
EkantaparipuÓÓaÑ
170
EkantaparisuddhaÑ
170
Ekaputtako
171
EkabhaÓÉaÑ ekaÔÔhÈnaÑ
321
EkamantaÑ
101, 170, 192
Ekuddeso
225

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko
[E]

Ekodi
118
EkodibhÈvaÑ
118
Etadavoca
150, 344
EvaÑ
126, 165
EvaÑgotto
129, 130
EvaÑnÈmo
129
EvaÑvaÓÓo
129
EvaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
129
EvamÈyupariyanto
129
EvamÈhÈro
129
Evameva kho
156
Evar|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ
256
Evar|pe
173
EsÈhaÑ
140
[O]
OkÈsaparikappo
Ocarako
OcaritvÈ
OÉÉi
OÓirakkho
OdakantikaÑ
OdaniyagharaÑ
OnÊtapattapÈÓiÑ
OpuÒjÈpetvÈ
OmaÔÔhaÑ
Olambako

331
320
320
192
321
186, 222
335
167
176
278
293

[ Ka ]
Kacci no
KaÔibhÈro

182
293

PadÈnukkamo
[ Ka ]
KaÔÔhaÑ vÈ lataÑ vÈ
KaÓhasappassa
KataÑ

351
PiÔÔha~ko
271
186
137

KatipÈhaÑ
172
KathaÑ
212
KathaÑ hi nÈma
185
KathaÑ hi nÈma -pa- karissati 250
Kammaniye
126
KaraÓÊyaÑ
137
KaraÓÊyena
169
KalyÈÓo
84
KÈmapariÄÈhÈnaÑ
184
KÈmapipÈsÈnaÑ
184
KÈmÈnaÑ
184
KÈmÈsavÈ
136
KÈme
172
KÈyaduccaritaÑ
105, 134
KÈyaduccaritena
106, 134
KÈyassa bhedÈ
135
KÈyo
111
KÈlo
266
KÈsÈyÈni
170
KiÑ
171, 215
Ki~kaÓikasaddo
250
KiccÈ
255
KiÒci
170
Kittisaddo
84
KilÈsuno
153
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ka ]
KilinnaÑ
Kiso
KukkuccaÑ
KukkuÔacchÈpakÈnaÑ
KukkuÔiyÈ
Kutettha
KumbhakÈraputto
KummÈsaÑ
KusaÑ sa~kÈmetvÈ
KusacÊraÑ
KusÈvahÈro
K|ÔapÈso
KevalaparipuÓÓaÑ
Kesakambalo
Ko

[ Ga ]
243
182
182
109
108
166
249
174
330
236
332
337
99
237
153

[ Kha ]
KhaÓena
KhaÓÉÈkhaÓÉikaÑ
KhandhabhÈro
KhayaÒÈÓÈya
Khalu
Khittacitto
Khiyyanti
KhuddamadhuÑ
KhettaÑ
Kho

181
255
293
136
84
234
256
150
213
83

[ Ga ]
GacchÈmi
GaÓako

PiÔÔha~ko

141
255

GabbhaseyyÈ
Gahite ca attamano
GÈmadhammaÑ
GÈmadhammo
GÈm|pacÈro
GÈmo
GÈhetvÈ
Gijjhak|Ôe
Gihili~gena
Gotamo
GonisÈdiniviÔÔho
Gopakassa
GopitaÑ

107
327
186
222
259
259
172
247-8
236
84
259
341
261

[ Gha ]
GharaÑ
Ghar|pacÈro
GhÈto
Ghoravisassa

260
259
148
185
[ Ca ]

Ca
Cakkhu
CatutthaÑ
CaraÓaÑ
CavamÈne
CavitukÈmo
CittaÑ
CiraÔÔhitikaÑ
CÊvaravaÑse vÈ

191
132
125
88
133
212
131, 136
152
283
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PiÔÔha~ko

[ Ca ]
Cut|papÈtaÒÈÓÈya
Cetessati

132
183
174
279
177
192

[ Ja ]
JanatÈ
JanapadacÈrikaÑ
JÈtiÑ
JÈtiyÈvanaÑ
JÈnato
JigucchamÈno
JiÓÓe
JÊvati
Je
JegucchÊ
JeÔÔho
JeÔÔhotissa

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ta ]

[ Cha ]
ChaÉÉanÊyadhammaÑ
ChaÉÉeti vÈ
ChambhitattaÑ
CheppaÑ

353

250
249
128
243
137
212
101-2
327
175
106
111
109

[ Jha-©a-®ha ]
JhÈnaÑ
116, 119, 122, 125,
©ÈÓaÑ
128, 137
©Ètibyasanenapi
194
®hÈnÈ cÈveti
274, 314
®hÈnÈrahena
208
®hite
127

TaÑ
122, 131
TaÑ kissa hetu
186
TaÑ kho pana
84
TvaÑ
186
TacaÑ
294
TaÒca kho no asantaÑ
165
TatÈyaÑ
176
TatiyaÑ
122
Tato
130
TatonidÈnaÑ
177
Tattha
159
TatthajÈtakaÑ
271
Tatra
157, 314
TatrÈpÈsiÑ
130
TathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ
100
TadanucchavikaÑ
188
Tadavasari
168
TapassÊ
106
Tamo
131
Tassa
192
TÈta
171
TÈnassu
108
TÈlÈvatthukatÈ
104
TÈvakÈlike
327, 342
TÈvakÈliko
342
TiÓaÑ vÈ
299
TiÓakuÔiyo karitvÈ
248
TiÓakuÔiyo bhinditvÈ
248
TiracchÈnagatapariggahe
328
TirokaraÓÊyaÑ
176
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PiÔÔha~ko
[ Ta ]

TuÓhÊ
TuÓhÊbhÈvena
Te
TekaÔulayÈgu
Tena
Tena hi

172
142
155
344
76, 176
176, 177-8

[ Tha ]
Thale nikkhittaÑ
Theyyacitto
Theyyasa~khÈtaÑ
TheyyÈvahÈro

279
314
262
330

[ Da ]
DakÈro
DavÈya
DassanaÑ hoti
DÈni
DÈrugahe
DÈrudhÊtalikÈ
DibbaÑ
DukkaraÑ
Dukkhassa ca
DukkhÊ
Duggati
Duggate
DuÔÔhullaÑ
DutiyaÑ
DubbaÓÓe
DubbalyaÑ

101
221
100
182
255
241
132
213
122
182
135
133
186, 222
119
133
211

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Da ]
DabbalyÈvÊkammaÒca
DubbharatÈ
DubbhikkhÈ
Dumma~k|naÑ
Dummano
Dussayugena
D|sesi
DevagahadÈr|ni
DevamanussÈnaÑ
Deseti
DesessÈma
Deso
DvayaÑdvayasamÈpattiÑ
DvayaÑdvayasamÈpatti
DvÊhitikÈ

212
187
143
189
182
167
237
255
94
98
148
266
186
222
143

[ Dha ]
DhammaÑ
DhammaÑ caranto parajjati
Dhamanisanthatagatto
DhammaÒca
Dhammamasa~khataÑ
DhutaguÓe
Dhuto

148
295
182
141
141
173
187

[ Na ]
NagarapaÔisa~khÈrikÈni
Nanu
NaÄeru
NÈtikaÉÉheyyÈsi
NÈnÈkulÈ

255
183
81
177
155
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PiÔÔha~ko
[ Na ]
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

NÈnÈgottÈ
NÈnÈjaccÈ
NÈnÈnÈmÈ
NÈnÈbhaÓÉaÑ ekaÔÔhÈnaÑ
NÈparaÑ
NÈma
NÈvÈ
NÈhaÑ gaÓhÈmi
NÈhaÑ taÑ
NikkujjitaÑ
NikhÈtaÑ
NidÈne
NimittaÑ
NimittakammaÑ
Niyato
Nirabbudo
Nirayo
NirÈdÊnavo
Niruttipathe
NilÊyiÑsu
NivÈsetvÈ
NisÊdi
Nissaggiyo
No

155
155
155
322
137
175
289
306
102
140
269
184
175
323
163
162
135
162
329
192
146
101
264
182

[ Pa ]
PaÑsuk|lasaÒÒissa
PakÈseti
PakkamiÑsu
PakkhajÈtÈ
Pageva

328
99
249
318
223

Paccayo
Paccassosi
PaccÈgacchati
PajÈ
PajÈya
PajjhÈyi
PaÒcamattehi
PaÒcamÈsako
PaÒÒattaÑ
PaÒÒapessÈma
PaÔiggaÓhÈti
PaÔighÈtÈya
PaÔicca
PaÔicchannaÑ
PaÔicchannÈvahÈro
PaÔiÒÒÈya
PaÔibaddhacitto
PaÔilabheyyuÑ
PaÔisallÊnassa
PaÔisallÊyantena
PaÔisallÊyituÑ
PaÔisÈmetvÈ
PaÔisevati
PaÔhamaÑ
PaÔhamÈbhisitto
PaÓÊte
PaÓÊtena
PattacÊvaramÈdÈya
PattÈdhÈrakepi
PatthapatthapulakaÑ

153
165
325
97
109
182
83
258
146
148
325
190
189
140, 269
332
205
237
151
152
243
243
249
192
116
256
133
167
146
285
145
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PathabyÈ rÈjÈ
PadasÈ nessÈmi
PadÈletvÈ
PadesarÈjÈ
Pana
PapatÈ
PabbajeyyaÑ
PabbÈjeti vÈ
PabbÈjeyyuÑ
PamattaÑ
ParaÑ maraÓÈ
ParapariggahitaÑ
ParapariggahitaÒca
ParÈjeti
ParikappÈvahÈro
Parikkhitto
ParicÈrehi
Paricca
PariÒÒÈ
Paripati
ParibhÈvitÈni
ParibhuÒjanto
Paribhogo
PariyÈyo
PariyodÈtasippo
PariyodÈte
PariyonaddhÈya
ParivatteyyuÑ
ParisuddhaÑ
Parisuddhe

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

268
316
109
268
203
178
170
258
269
228
135
261
326
295
330
259
172
156
184
329
108
172
267
103
249
127
109
151
99
127

PariseditÈni
108
Pavattesi
243
Pavedeti
98
PasayhÈvahÈro
330
PasukÈ
318
Passato
137
Passaddho
111
PassÈmi
132
Pahitattassa
131
PahÊnÈ
104
Pah|tajÈtar|parajatÈ
174
Pah|tadhanadhaÒÒÈ
174
Pah|tavitt|pakaraÓÈ
174
PÈÓupetaÑ
142
PÈtabyataÑ
250
PÈtÈpeti
305
PÈtimokkhaÑ
154
PÈdaÑ vÈ pÈdÈrahaÑ vÈ
atirekapÈdaÑ vÈ
268
PÈdesu
178
PÈdo
258
PÈrÈjikassa
226
PÈrÈjiko
224
PÈsÈdikÈ
250
PÈsÈdiko
188
Pi
108, 212
PitÈmahaÑ
177
PipÈsavinayo
183
Piyo
171
PÊÓindriyo
182

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ba ]

[ Pa ]
PÊtisukhaÑ
Pucimando
PuÒÒÈni
PunabbhavÈbhinibbatti
PupphaÑ
PupphÈrÈmo
Pubba~gamo
PubbaÓÓaÑ
PubbaÓhasamayaÑ
PubbapayogadukkaÔaÑ
Pubbapayogo
PubbarattÈpararattaÑ
PubbenivÈsaÑ
PubbenivÈsÈnussati
PubbenivÈso
PurÈÓadutiyikÈya
PurÈÓavohÈriko
PurÈhaÑ haÒÒÈmi
PurisadammasÈrathi
P|vagharaÑ
Petapariggahe
PettikaÑ
PesalÈnaÑ

115
81
172
107
179, 294
294
186
296
146
271
264
194
128
128
128
179
257
256
93
335
327
177
189

[ Pha ]
PhandÈpeti
PhalaÑ
PhalakacÊraÑ
PhalÈrÈmo
PhuÔÔhÈ

275, 304
294
236
294
194

BandhaÑ
255
BalaÑ
172
Bahisu~kaghÈtaÑ pÈteti
314
BÈhusaccamahattaÑ
162
BuddhappamukhaÑ
167
BuddhavevacanÈni
216
BuddhÈnubuddhÈnaÑ
155
Buddho
94
BodhipakkhikÈnaÑ
194
By|hati vÈ
271
BrahmacariyaÑ
99, 137, 182
BrahmacÈrino
257
BrahmaÒÒaÑ
257
BrÈhmaÓo
83, 101
[ Bha ]
BhagavÈ
BhaÓÉadeyyaÑ
BhaÓÉaparikappo
BhattÈbhihÈraÑ
Bhadro
Bhante
BhavissÈma
BhÈjanagataÑ
BhÈraÔÔhaÑ
BhÈvanÈnuyogaÑ
BhiÑsanakatasmiÑ
BhiÑsanake
Bhikkhako
Bhikkhu

49
278
330
174
207
165
171
300
293
194
157
156
204
204
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PiÔÔha~ko

[ Bha ]
BhikkhupaccatthikÈ
BhikkhubhÈvaÑ
Bhikkhu bhikkhuÑ
BhikkhusaÑghaÒca
BhikkhusaÑghena
Bhikkhusatehi
BhittikhÊlo
Bhindati vÈ
BhinnapaÔadharo
BhiyyobhÈvÈya
BhuttÈviÑ
Bho

226
212
323-4
141
83
83
284
279
205
190
167
84

[ Ma ]
MagadhamahÈmatto
Majjhimassa
MaÓÉalikÈ
MattikaÑ
MadanimmadanaÑ
MadhugoÄako
ManasÈ kattha
ManÈpo
ManoduccaritaÑ
MamÈyitaÑ
MariyÈdaÑ vÈ
MahatÈ
MahaddhanÈ
Mahallake
MahÈbhogÈ
MahÈmattÈ

255
259
268
177
183
344
156
171
105
261
297
83
173
102
173
268

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MahÈmoggallÈno
150
MahicchatÈ
187
MÈgadho
258
MÈtu
176
MicchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ 135
MicchÈdiÔÔhikÈ
135
MilakkhakaÑ
221
Mudubh|te
127
M|laÑ
81, 294
M|laÔÔhassa
324
M|Ähassa
140
Me
111, 131, 137, 142, 182
[ Ya ]
YaÑ
122, 186, 195
Yann|na
169, 212
Yagghe
175
Yato
160
YathÈ
131
YathÈkamm|page
133
YathÈjacco
204
YathÈbhirantaÑ
168
YathÈyutto
204
YathÈr|paÑ
268
YadÈ sakkosi, tadÈ
325
YÈnaÑ nÈma vayhaÑ
290
YÈvatatiyakaÑ
249
Yena
100
Yo
203
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PiÔÔha~ko
[ Ra ]

RakkhitaÑ
RajakattharaÓaÑ
RajakabhaÓÉikaÑ
RattaÒÒumahattaÑ
RavÈya
RahassaÑ
Rahogatassa
RÈgavirÈgo
RÈjaggaÑ
RÈjagahe
RÈjapaccatthikÈ
Rukkhe vÈ laggitaÑ
Rogabyasanena
[ La ]
LakkhaÓ|panijjhÈnaÑ
LataÑ vÈ
LÈbhaggamahattaÑ
LÊnamano
LeÉÉupÈto
Lokavid|
Loke
Loko
LomahaÑso
Lomena
LohitikÈ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

261
258
258
161
221
186, 222
152
141, 183
314
247
232
285
194
116
298
161
182
259
89
109
136
177
256
250

[ Va ]
VacanÊyo
VacÊduccaritaÑ
VajjigÈmaÑ

359

109
105
173

Vajjemi
336
VaÔÔupacchedo
183
VatiÑ vÈ
297
Vattati
173
Vatthu nÈma
298
VatthuÑ
213, 264
Vanappati
303
Vayo-anuppatte
102
VasaladhammaÑ
186
Vasaladhammo
222
VassaÑvutthÈ
249
VÈkacÊraÑ
236
VÈlakambalo
237
Vikirati
156
Vigat|pakkilese
127
Vigarahi
185
VijÈyi
181
VijjÈ
88, 131, 136-8
ViÒÒussa
221
VitakkavicÈrÈnaÑ
117
Vitakketha
156
ViddhaÑseti
156
Vidhamati
156
VinayÈnuggahÈya
191
VinÈ
171
VinipÈto
135
VipallÈsampi
151
VipÈcenti
256
VimatiÑ
295
Vimuccittha
137
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PiÔÔha~ko
[ Va ]
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

VirÈgÈya
VirÈgo
Vivareyya
Vivicca
Vivicceva
VivekajaÑ
VisaÑyogÈya
VisahÈmi
VissajjetvÈ
VissÈsaggÈhe
Viharati
ViharitvÈ
VihÈravatthu
VihÈsiÑ
VÊtisÈretvÈ
VÊriyaÑ
VÊriyÈrambho
VuÉÉhe
VusitaÑ
V|pasamÈ
VeÔhanaÑ
Venayiko
VepullamahattaÑ
VemaÔÔhaÑ
VeraÒjÈ
VeraÒjo
VesÈlikÈ

183
120
140
113
112
115
183
177
174
326
81
168
298
117
101
111
188
102
137
117
275
106
161
278
81
83
194

[ Sa ]
SaÑghaphÈsutÈya
SaÑvaÔÔakappe

189
128

SaÑvarÈya
SaÑvaritvÈ
SaÑvÈso
SaÑvidahitvÈ
SaÑvidÈvahÈro
SaÑsÈmetvÈ
Sa-uddesaÑ
Sa-upÈdÈnÈya
Sake
Sakyaputto
Saggo
Sa~kaÉÉhitvÈ
Sa~ketakammaÑ
Sa~khalikhitaÑ
Sa~gaÓikÈ
Sa~gamituÑ
SacchikatvÈ
Sajotibh|tÈya
Sato
SatthÈ
Sattho
SadevakaÑ
SadevamanussaÑ
SaddhiÑ
SantappetvÈ
SanthatÈya
SandamÈnikÈ
SandassetvÈ
SandiÔÔhÈ
SandiÔÔho

190
243
225
321
321
174
130
183
249
84
136
249
322
170
187
238
98
186
121
93
259
97
97
83, 169
167
231
291
166
248
326
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[ Sa ]
SapadÈnacÈriko
SabbamattikÈmayaÑ
SabyaÒjanaÑ
SabrahmakaÑ
SamaÒÒÈ
SamaÒÒÈya
SamaÓo
SamannÈgatÈ
Samayena
SamasikkhatÈ
SamÈdapetvÈ
SamÈdÈya
SamÈrakaÑ
SamÈhitaÑ
SamÈhite
SamuttejetvÈ
SamudÈcarati
SampajÈno
SampajjalitÈya
SampannaÑ
SampavÈretvÈ
SampasÈdanaÑ
SampahaÑsetvÈ
SambahulÈ
Sambahulehi
SambodhiparÈyaÓo
SambhattÈ
Sambhatto
SammÈ
SammÈsambuddho

PiÔÔha~ko
173
249
99
97
212
205
83
134
79
225
166
173
97-8
112
126
166
178
121
186
150
167
118
166
248
169
163
248
326
108
87

PadÈnukkamo
[ Sa ]
SammÈsambodhiÑ
SammodanÊyaÑ
SayaÑ
SaraÓaÑ
SarÈgÈya
SalÈkÈvuttÈ
Sallekho
SavicÈraÑ
SavitakkaÑ
SasaÒÒissa
SassamaÓabrÈhmaÓiÑ
SahatthÈ
Sahapayogo
SahabhaÓÉahÈrakaÑ
SahasÈ
SahÈyakehi
SÈkÈraÑ
SÈjÊvaÑ
SÈtthaÑ
SÈdhÈhaÑ
SÈdhu kho pana
SÈmaÒÒaÑ
SÈmikaÑ
SÈmikassa
SÈraÓÊyaÑ
SÈre
SÈveti
SÈhatthiko
SikkhÈ

361
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109
100
98
140
183
144
187
114
114
326
97
167
264
304
243
169
130
210
99
151
100
257
295
294
100
162
221
264
209
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

[ Sa ]
SikkhÈpadaÑ
SippaÑ
SÊsabhÈro
Su
SukaraÑ
Sukhaparihato
Sukhassa ca
Sukhedhito
Sugati
Sugate
Sugato
Su~kaÑ pariharati
Su~kaghÈtaÑ
SutaÑ metaÑ
SuttÈr|ÄaÑ
SudaÑ
Suddho
SubharatÈya
SuvaÓÓe
S|nagharaÑ
Sekho
SeÔÔho
SetaÔÔikÈ
SetaÔÔhikÈ
Setu
Seniyo
SeyyathÈ
SeyyathÈpi

PadÈnukkamo

154, 188
213
293
157
213
171
122
171
136
133
88-9
316
314
101
275
157
162
187
133
335
207
111
144
143
148
258
108
156

SeyyathidaÑ
128
SevanacittaÑ
226
So
126, 128, 130, 132
So aÒÒaÑ
324
So itarassa
324
So imaÑ lokaÑ
97
So taÑ bhaÓÉaÑ
324
So taÑ maÒÒamÈno aÒÒaÑ
323
So taÑ maÒÒamÈno taÑ
323
SotÈpanno
163
So dhammaÑ deseti
98
SomanassadomanassÈnaÑ
123
Svassa
109
SvÈtanÈya
166
SvÈhaÑ
111
[ Ha ]
HaÑsanti
HaÔÔho
Hatthe bhÈraÑ
HaneyyuÑ
HarÈyamÈno
Hareyya
HiraÒÒaÑ
HiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ
HÊnÈyÈvattitvÈ
HÊne
HeÔÔhimatalaÑ
Hetu

157
172
294
269
212
262
176
282
177
133
150
153
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LakkhitabbÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
A~gavasena navavidhaÑ
22
A~guttaranikÈyo
22
Acalo pasÈdo
184
AÔÔha taruÓabodhirukkhÈ, tesaÑ
ropanaÔÔhÈnaÑ
74
AÓÉÈnaÑ ap|tibhÈvo viya
ÒÈÓassa aparihÈni
110
AtthasÈdhakacetanÈ nÈma
maggÈnantaraphalasadisÈ
325
Attho
18
AdinnÈdÈnaÑ nÈma pariyÈyena
muccati
317
AdhiÔÔhÈnÈni paÒca
68
AnÈgate pacchimÈ janatÈ
sÈlimaÑsodanaÑ
atimaÒÒissati
149
AnuÄÈ devÊ
67
AntarÈyo kÈtuÑ
147
AbbhutadhammaÑ
22
AbhidhammapiÔakaÑ
15
Amba~gaÓaÔÔhÈnaÑ
75
AraÒÒe ÈrakkhaÔÔhÈnaÑ nÈma
su~kaghÈtatopi
garukataraÑ -pa- tasmÈ ettha
appamattena bhavitabbaÑ 300
AriyaddhajaÑ pabbajitali~gaÑ 177

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AriyupavÈde atibhÈriyaÑ
kammaÑ, tassa ca vatthu
Alagadd|pamÈ
AvahÈrÈnaÑ evaÑ nÈnattaÑ
veditabbaÑ
AvahÈrÈ paÒcavÊsati

134
19
330
263

[Œ]
ŒcariyaparamparÈ
46
ŒciÓÓaÑ duvidhaÑ
163
ŒÓÈdesanÈ
17
ŒrÈmavatthuvihÈravatth|naÑ
vinicchayo
298
[ I-U-E-O ]
ItivuttakaÑ
UpasampadÈ nÈma aÔÔhavidhÈ
UpÈsakavidhikosallatthaÑ
EhibhikkhugaÓanaparicchedo
OvÈdapÈtimokkhagÈthÈyo
tissova

22
206
141
206
154

[ Ka ]
KathÈ tividhÈ
KantÈra
KappÈ cattÈro, tesaÑ
sÊmÈ
KalyÈÓÈ tayo

18
93
128-9
98
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[ Ka-Kha ]
KÈÄena nÈma nÈgaraÒÒÈ
nimmitaÑ Buddhar|paÑ
KhuddakanikÈyo
[ Ga-Ca ]
GabbhaggahaÓakÈraÓaÑ
GambhÊrabhÈvo catubbidho
GarahitabbaÑ garahati
GÈmo nÈma duvidho
CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ kiccÈni
Catura~gatamo
CaraÓadhammÈ pannarasa
CÈrikaÑ caranti BuddhÈ
Cittavasikena pana na
bhavitabbaÑ,
paÔisa~khÈnabalena cittaÑ
nivÈretabbaÑ

33
22
179
18
185
260
126
140
88
164

329

[ Ja-Jha ]
Ja~gappamÈÓaÑ th|paÑ kÈresi 65
JhÈnaÑ duvidhaÑ
116
[ Ta-Tha-Da ]
Tatiyasa~gÊti navahi
mÈsehi niÔÔhitÈ
46
TambapaÓÓidÊpaÑ tikkhattuÑ
agamÈsi BhagavÈ
66
TitthiyÈpi pubbenivÈsaÑ
saranti
130
TÊsu saraÓagamanesu
kosallatthaÑ
141
TÊhi saÑvaccharehi
vihÈrakammaÑ niÔÔhÈpesi
37
Th|pÈrÈmo vÊhirÈsisadiso
65
DakkhiÓakkhakadhÈtu
TambapaÓÓidÊpe
66

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Da ]
DakkhiÓadÈÔhÈ devaloke
DakkhiÓasÈkhÈ
Dasabalassa dhÈtu yamakapÈÔihÈriyadassanaÑ
DiÔÔhiviniveÔhanakathÈ
DÊghanikÈyo
DukkaÔaÑ aÔÔhavidhaÑ
Dutiyasa~gÊti aÔÔhahi
mÈsehi niÔÔhitÈ
DesanÈ tividhÈ
[ Dha ]
Dhammavinayavasena
duvidhaÑ
Dhammo
DhÈtuyo doÓamattÈ
DhÈtuharaÓatthÈya pesesi
SumanasÈmaÓeraÑ
[ Na ]
Natthi loke raho nÈma
Navasu raÔÔhesu sÈsanaÑ
patiÔÔhÈpesuÑ
NikÈyavasena paÒcavidhaÑ
NigrodhasÈmaÓeravatthu
NigrodhasamÈpattiÔÔhÈnaÑ
NisajjadosÈ cha
NissaraÓatthÈ

63
70
66
18
21
271
27
17

13
13, 18
69
62
181
48
21
34
66
101
20

[ Pa ]
PakkhÈ tividhÈ
318
Paccantepi SammÈsambuddhassa
dhÈtu patiÔÔhahissati
63

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PacchimabuddhavacanaÑ
14
PaÒca~gadasa~gasÊlaÑ Buddhe
uppannepi anuppannepi loke
pavattati
209
PaÒca nikÈyÈ
13
PaÒca mahÈ-adhiÔÔhÈnÈni
68
PaÔivedho
18
PaÔhamabodhiyaÑ
nibaddhupaÔÔhÈko
nÈma natthi
146
PaÔhamamajjhimapacchimavasena tividhaÑ
14
PathavÊ nÈma anagghÈ
297
ParamatthadesanÈ
17
Parikappo duvidho
330
ParikkhÈrÈ aÔÔha
205
Pariyattibhedo tividho
19
PahÈnÈni tÊÓi
18
PÈÔihÈriyadassanaÑ
44
PiÔakavasena tividhaÑ
14
PittaÑ duvidhaÑ
234
[ Ba ]
BuddhakhettaÑ nÈma
tividhaÑ
128
BuddhÈnaÑ jÊvitassa na sakkÈ
kenaci antarÈyo kÈtuÑ
147
BuddhÈ pana samakeneva
ussÈhena dhammaÑ desenti 153
[ Bha ]
BhaÓÉÈgÈrikapariyatti

20

PadÈnukkamo
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PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MajjhimanikÈyo
21
MaÓÉalÈni tÊÓi
164
MaÓÉ|kadevaputtavatthu
94
MahÈcetiyaÔÔhÈnaÑ
75
MÈtugÈmassa pupphaÑ nÈma 179
MicchÈdiÔÔhito mahÈsÈvajjataraÑ nÈma aÒÒaÑ natthi
135
MukhaÑ nÈma bhuÒjanatthÈya ca
kathanatthÈya ca kataÑ
329
MuttÈ aÔÔha
56
[ Ya ]
YathÈdhammasÈsanaÑ
YathÈnulomasÈsanaÑ
Yo yo AÔÔhakathÈvÈdo
vÈ theravÈdo vÈ pacchÈ
vuccati
[ Ra-La ]
Rasavasena ekavidhaÑ
RÈjakakudhabhaÓÉÈni paÒca
RÈjiddhiyo evaÑ veditabbÈ
Asokassa
Li~gaviseso
LokÈ tayo
LohapÈsÈdaÔÔhÈnaÑ

17
17

260
13
56
32
238
90
74

[ Va ]
Vinayadharassa lakkhaÓÈni tÊÓi 199
Vinayadharena paÒca ÔhÈnÈni
oloketabbÈni
265

366

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Va ]
VinayapariyattiyÈ ÈnisaÑso
77
VinayapiÔakaÑ
14
Vinayavinicchaye hi Ègate
garuke ÔhÈtabbaÑ, esÈ
vinayadhammatÈ
275
Vinayo catubbidho
191, 195
VippaÔisÈro
182
VedisanagaraÑ nÈma
Mahindattherassa mÈtu
nivesanaÔÔhÈnaÑ
53
VedallaÑ
22
VeyyÈkaraÓaÑ
22
VeÄuyaÔÔhiyo tisso
55
VohÈradesanÈ
17
[ Sa ]
SaÑyuttanikÈyo
SaÑvarÈsaÑvarakathÈ
Saddhammo tividho

21
18
190

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SabbaguÓasampattiÑ deti
BuddhÈnaÑ
pana arahattamaggo
SalÈkÈya jÊvikaÑ pavattenti
SÈsanaÑ tividhaÑ
SÈsanassa m|lÈni otiÓÓÈni
nÈma
SikkhÈpadaÑ duvidhaÑ
SuttantapiÔakaÑ
Sudinnassa putto ca bhariyÈ
ca arahatte patiÔÔhahiÑsu
Sudinno pana Bhagavato
dvÈdasame vasse
pabbajito
SumanasÈmaÓerassa
dhammasavanatthÈya
ghosanakÈlo
S|ro vata re esa
vinayadharo

110
144
17
75
193
15
181

175

58
229

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo
[A]
AggibrahmÈ (kumÈra)
Aggisikha (nÈgarÈjÈ)
A~kura
A~gulimÈlatthera
A~guliveÔhakamuttÈ
AciravatÊ (nadÊ)
AjÈtasattu (rÈjÈ)

PiÔÔha~ko

38, 42
93
210
206
56
230
9, 13,
54, 75
Ajjukatthera
344
AÔÔhakathÈsu
278, 333
AÉÉhakÈsi
206
AnurÈdha (pura) 53, 59, 73, 256
Anuruddha
54, 132
Anuruddhatthera
7, 8, 27
AnuÄÈ (devÊ)
59, 67-8, 74
Anotatta (daha)
32
Antarasamudda
266
AparagoyÈna (dÊpa)
92
Aparantaka
48, 50
ApalÈÄa (nÈgarÈjÈ)
93
Abhaya (rÈjÈ)
54
Abhayatthera
47
Abhaya (pura)
64
Abhaya (rÈjÈ)
64
Abhaya (rÈjakumÈra)
66
AbhayavÈpÊ
65

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AmaravatÊ (rÈjadhÈnÊ)
37
Amba~gaÓaÔÔhÈna
75
AmbaÔÔha (mÈÓavaka)
93
Ambatthala
55
AmbalaÔÔhika (uyyÈna)
13
AravÈÄa (daha)
48
AravÈÄa (nÈgarÈjÈ)
48
AriÔÔha (amacca)
61, 72, 74
AriÔÔha (kumÈra)
67
AriÔÔhatthera
47
AvÊci (mahÈniraya)
92, 136
AsandhimittÈ (aggamahesÊ)
32
Asurabhavana
92
Asoka (kumÈra)
32
Asoka (rÈjÈ)
33, 35, 39,
52, 54, 57, 62,
63 ÈdipiÔÔhesu
AsokÈrÈma (vihÈra)
36, 37,
40, 41, 45, 52
AssakaÓÓa (pabbata)
91
AÄakadevatthera
51
[Œ]
Œnanda
148
Œnandatthera
5, 13, 22, 27,
146, 163, 165 ÈdipiÔÔhesu
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PadÈnukkamo

[Œ]

[O]

ŒbhassarÈ

129

Œbhidhammikagodattatthera

267

ŒmalakamuttÈ

56

ŒyupÈlittherÊ

39

ŒÄavaka (yakkha)

93

[ I-¢ ]
IÔÔiyatthera

PiÔÔha~ko

46, 48, 52, 54

Indaguttatthera

37

Isigili (pabbata)

248

OjadÊpa

64
[ Ka ]

KakudhaphalamuttÈ

Kakusandha (Buddha) 64, 73, 158
KaÓÉamba (rukkha)

66

KaravÊka (pabbata)

91

Kalanda (gÈma)

169

KalyÈÓiyacetiyaÔÔhÈna

74

Kassapa

¢sadhara (pabbata)

91

Kassapagottatthera

UjjenÊ (raÔÔha)

34, 52
92, 147, 151

Uttaratthera

48, 51, 52

UttarÈpathakÈ

144

Uttiyatthera

46, 48, 53

Udayabhadda (kumÈra)
UdÈyitthera

206
51

54

KÈjaragÈma (KÈcaragÈma)
KÈsi (raÔÔha)

33

74
248

KÈÄa (nÈgarÈjÈ)

33

KÈÄasumanatthera

47, 77

KÈÄÈsoka (rÈjÈ)

26, 54

KurundaÔÔhakathÈ

260, 273,
316, 341

180

Udumbara (Bodhirukkha)

KurundÊ

2, 278, 302, 307

KurundÊsa~khepaÔÔhakathÈ

314

146

KusinÈra (nagara)

4, 5

161

K|Ôadanta (brÈhmaÓa)

Upatissatthera

47, 228

UpavÈÓatthera
Upasena (Va~gantaputta)

4, 11, 14, 24,
25, 46, 47, 82, 152,
200 ÈdipiÔÔhesu

UppalavaÓÓÈ

48, 50

Kassapa (Buddha) 64, 65, 73, 158

[U]

UpÈlitthera

66

KasmÊragandhÈra (raÔÔha)

IssaranimmÈna (vihÈra)

Uttarakuru

56

237

93

KoÓÈgamana (Buddha) 64, 73, 158
Kontaputtatissatthera
Kosala (raÔÔha)
Kosala (rÈjÈ)

39
248
87

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Kha ]
Kharaloma (yakkha)
Khujjasobhita
Khematthera
KhemamigadÈya (uyyÈna)

369
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PiÔÔha~ko

[ Cha ]
93
27
47
154

[ Ga ]
Ga~gÈ (nadÊ)
168
GajamuttÈ
56
Gotama (Buddha) 8, 84, 101, 102,
105, 106, 109, 130,
139, 140 ÈdipiÔÔhesu
Godattatthera
267
[ Ca-Cha ]
CaÓÉapajjota (rÈjÈ)
180
CaÓÉavajjitthera
28, 31, 200
CaÓÉagutta (rÈjÈ)
54
Candana (gÈma)
74
CampÈ (nagara)
147
C|Äadevatthera
47
C|ÄanÈgatthera
47
C|ÄÈbhayatthera
47
C|Äasumanatthera
265
C|Äodara (nÈgarÈjÈ)
93
Cetakatthera
8
CetaraÔÔha (gÈma)
66
Cetiyagiri
61, 63, 266
Cetiya (pabbata)
53, 64, 74
ChattamÈÓavaka (vimÈna)
141
Chaddanta (daha)
33

ChabbaggÊ (bhikkh|)
ChÈta (pabbata)

230, 334
55, 56

[ Ja ]
Jambukola (paÔÔana)
JambudÊpa

67, 72, 74

24, 25, 37, 46, 54,

57, 62, 87, 92 ÈdipiÔÔhesu
Jayanta (rÈjÈ)

64

JÈtiyÈvana

243

JÊvakambavana

13

JÊvakavatthu

333

Jetavana (vihÈra)

8

JotipÈla

129

Jotivana

61
[ Ta ]

TambapaÓÓi (dÊpa) 46, 48, 52, 56,
59, 62, 63, 66,
68 ÈdipiÔÔhesu
Tavakka (brÈhmaÓa)

74

TÈmalitti

72

TÈvatiÑsabhavana

92

Tidasapura

147

Tissa

130

Tissa (kumÈra)
Tissatthera

32, 38, 39, 41
41, 42, 47

Tissadattatthera

47, 77

Tissa (mahÈbrahmÈ)

27, 29

Tissa (rÈjÈ)

55
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[ Ta-Tha-Da ]
Tissa (sÈmaÓera)
31, 32
Tusitabhavana
130
Th|pÈrÈma
64-66, 68, 74, 76
DakkhiÓÈgiri (janapada)
52
DakkhiÓÈpathamanussa
145
Datta
130
DamiÄa
221
DÈsakatthera
24, 46, 200
DÊghatthera
47
DÊghavÈpicetiyaÔÔhÈna
66
DÊghasumanatthera
47, 77
Duk|la (paÓÉita)
180
DuÔÔhagÈmaÓÊ
75
Dundubhissaratthera
51
Devak|Ôa (pabbata)
64
Devatthera
47
Devadatta
194
DevÈnaÑpiyatissa (rÈjÈ)
52, 55,
62, 67, 72, 75
DvÈramaÓÉala (gÈmaka)
66
[ Dha ]
DhammapÈlitatthera
47
DhammapÈlittherÊ
39
DhammasenÈpati
95, 163
DhammÈsoka (rÈjÈ)
27
Dh|masikha (nÈgarÈjÈ)
93
DhanapÈla (hatthi)
93
Dhaniya (kumbhakÈraputta)
79,
248, 249, 250, 251, 255, 258

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Na ]
Nandanavana (uyyÈna) 60, 61, 133
Nava nandÈ
54
NaÄerupucimanda
152
NaÄeru (yakkha)
81
NÈgatthera
47
NÈgadÈsaka (rÈjÈ)
54
NÈgasamÈlatthera
146
NÈgitatthera
146
NÈÄanda (nagara)
13
Nigrodha (kumÈra)
34, 35
Nigrodhatthera
36, 39
Nigrodha (Bodhirukkha)
34, 73
Nigrodha (sÈmaÓera)
34, 35
Nimba (rukkha)
81
Nemindhara (pabbata)
91
[ Pa ]
PakuÓÉakÈbhaya (dÈmarika)
54
PaÒcavaggiyattherÈ (bhikkh|) 206
PaÔiyÈrÈma
64
PaÔhamaka (cetÊ)
59
PaÔhamacetiyaÔÔhÈna
74
PaÓÉuvÈsudeva (kumÈra)
54
PayÈga (patiÔÔhÈna)
168
PÈkatikamuttÈ
56
PÈÔaliputta (nagara)
27, 39, 43,
48, 62, 67, 69, 71
PÈrÈyanika (brÈhmaÓa)
206
PÈvÈ (nagara)
5

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
Pucimanda (rukkha)
81
Pupphatthera
47
PupphayaÔÔhi
55, 56
Pubbavideha
92
PubbÈrÈma
155, 207
PokkharasÈti (brÈhmaÓa)
93
[ Pha-Ba ]
PhÈrusakavana (uyyÈna)
133
Phussadevatthera
47, 228
BandhumatÊ (nagara)
154
BÈrÈÓasÊ (nagara)
168
BindusÈra (rÈjÈ)
32, 34, 54
BimbisÈra (rÈjÈ)
87, 257, 268
BÊjaka (kumÈra)
181
BÊjakamÈtÈ
181
Buddharakkhitatthera
47
Buddhasiritthera
2
BuddhasirÊ
2
BodhimaÓÉa
129
Bodhirukkha
65, 126
BodhirukkhaÔÔhÈna
65
Brahmadatta (mÈÓavaka)
13
[ Bha ]
BhaÓÉuka (upÈsaka)
BhaÓÉukatthera
BhaddanÈmatthera
BhaddavaggÊ (kumÈrÈ)
BhaddasÈlatthera

52
53
46
206
48, 53
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[ Bha-Ma ]
BhaddÈli
Bhaddiya (nagara)
BhÈtiya (rÈjÈ)
Majjhantikatthera
MajjhimaÔÔhakathÈ
Majjhimatthera
MaÓÉadÊpa
MaÓÉabya (kumÈra)
MaÓÉ|kadevaputta
MattÈbhayatthera
Malaya (janapada)
Malla (rÈjÈ)
MallikÈrÈma
MahÈ-aÔÔhakathÈ

80
243
265, 267
39, 48
142
48, 51
64, 65
180
94
76
259
4
80
2, 250, 251,
260, 270, 276
MahÈ-ariÔÔhatthera
76, 77
MahÈ-ariÔÔha (bhikkhu)
75
MahÈkappina
206
MahÈkassapatthera
4, 8, 11, 23,
27, 46
MahÈcetiyaÔÔhÈna
66, 75
MahÈcetiya
267
MahÈÔÔhakathÈ
270, 277
MahÈdevatthera
39, 48, 50,
51, 64
MahÈdhammarakkhita
50
MahÈdhammarakkhitatthera
48
MahÈnÈgatthera
47
MahÈnÈgavana (uyyÈna)
62, 63
MahÈnÈmatthera
88
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[ Ma ]
MahÈpaccari-aÔÔhakathÈ
2, 270,
275, 277, 286, 331
MahÈpaccariyaÑ
2, 260, 270,
336, 340-1
MahÈpaccariyÈdi 276, 277, 286,
331
MahÈpajÈpati
207
MahÈpadumatthera 152, 228, 246,
323, 341
MahÈbodhiya~gaÓa
245
MahÈbodhi (rukkha)
68, 69,
71, 73
MahÈmÈyÈ (devÊ)
95, 130
MahÈmeghavana (uyyÈna)
73
MahÈmoggallÈnatthera 150, 151
MahÈrakkhitatthera
48, 51
MahÈraÔÔha
48, 50
MahÈvana
192
MahÈvaruÓatthera
34
MahÈvihÈra
8, 61, 265, 267
MahÈsirÊsa (Bodhirukkha)
73
MahÈsivatthera
47
MahÈsumatthera
228, 323, 341
MahÈsumanatthera
64
MahiÑsakamaÓÉala
48, 50
Mahinda (kumÈra)
38, 52
Mahindatthera53, 55, 58, 59, 62, 64
Mahiya~gaÓacetiyaÔÔhÈna
66
Mahejavatthu
64
Mahodara (nÈgarÈjÈ)
93
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PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MÈra (devaputta)

37, 38, 147,
166
Migasi~ga (tÈpasa)
180
MigÈramÈtupÈsÈda
155
Missaka (pabbata)
53, 55, 60
Missakavana (uyyÈna)
133
MuÔasiva (rÈjÈ)
52-54
MuÓÉo
54
Mutiya~gaÓacetiyaÔÔhÈna
66
MeghavaÓÓÈbhaya (amacca)
Meghavana (uyyÈna)
60
Meghiyatthera
146
MoggallÈna
155
Moggaliputtatissatthera
24, 25,
32, 38, 39, 40, 42, 46, 48
MoggalibrÈhmaÓa
28, 29
[ Ya ]
Yasa (kulaputta)
206
Yasatthera
26, 27, 46
Yugandhara (pabbata)
91
YonakamahÈdhammarakkhita
tthera
41, 42, 48, 50
Yonaka (raÔÔha)
51
Yonakaloka
48
[ Ra ]
Rakkhitatthera
RaÔÔhapÈla
RathamuttÈ

48, 50
175
56

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ra ]
RÈjagaha (nagara)
RÈhula (kumÈra)
RudradÈmaka
Revatatthera
RohaÓa (raÔÔha)

7, 8, 13, 52,
79, 147, 334
171
258
26, 27
47, 74

[ La ]
La~kÈdÊpa
LatÈyaÔÔhi
Licchavi (kumÈra)
Licchavi (rÈjÈ)
LohapÈsÈda~gaÓa
LohapÈsÈdaÔÔhÈna

53, 59, 68, 70
55, 56
246
178
245
74, 247

[ Va ]
Vajjiputtaka
224
Vajji (gÈma)
172
Vajji (raÔÔha)
26, 194
VaÉÉhamÈna (nagara)
64
VanavÈsi
48, 50
VaradÊpa
64
ValayamuttÈ
56
VassakÈra (brÈhmaÓa)
255
VÈlikÈrÈma (vihÈra)
27
VÈsabhagÈmitthera
27
VijayakumÈra
54
ViÒjhÈÔavÊ
72
Vinataka (pabbata)
91
VipassÊ (Buddha)
153, 154, 157

PadÈnukkamo

373
PiÔÔha~ko

[ Va ]
VisÈla (nagara)
64
Vedisaka (pabbata)
53
Vedisagiri (pabbata)
54
Vedisagiri (mahÈvihÈra)
53
Vedisa (nagara)
52, 53
VebhÈra (pabbata)
9
VeraÒjÈ (nagara)
4, 24, 25, 81,
82, 142, 144, 147
VeraÒja (brÈhmaÓa) 83, 100, 101,
138, 143, 147, 165, 167
VelÈma
210
VesÈlÊ (nagara)
11, 26, 27,
168, 194
Vessantara (rÈjÈ)
129, 210
Vessabh| (Buddha)
158
VehapphalÈ
129
[ Sa ]
SaÑghamittattherÊ
67, 72, 74
SaÑghamittÈ (rÈjadhÊtÈ) 38, 39, 42
SakuÓayaÔÔhi
55, 56
Sakka (devarÈjÈ)
62, 63
Sa~khepaÔÔhakathÈ
270, 336,
344
Sa~khepamahÈpaccariÔÔhakathÈ 276
Saccaka (NigaÓÔhaputta)
93
SattapaÓÓi (guhÈ)
9
SattarasavaggÊ (bhikkh|)
334
SabbakÈmitthera
26, 28
Sabbanandatthera
65

374

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

PadÈnukkamo
[ Sa ]
SameÓÉÊ (rÈjÈ)
Sambalatthera
Sahampati (brahmÈ)
SÈgatatthera
SÈÓasambh|tatthera
SÈma (tÈpasa)
SÈriputtatthera

PiÔÔha~ko

64
46, 48, 53
87
146
27
180
79, 83, 135,
152, 156, 163
SÈlavana
4
SÈvatthi (nagara)
7, 8, 66, 147
SÈÄhatthera
27
SikhÊ (Buddha)
158
Siggavatthera
24, 25, 28, 29,
31, 46, 200
Sineru (pabbata)
91, 237
Sivatthera
47
SÊhakumÈra
54
SÊhaÄadÊpa
2
SÊhaÄa (rÈjÈ)
268
Sudassana (pabbata)
91
Sudinna (Kalandaputta)11, 79, 170,
176, 177, 182, 188
Sudinnatthera
234
Suddhodana (mahÈrÈjÈ)
95
Sunakkhattatthera
146
Sundara (kuladÈraka)
241
Suppiya (paribbÈjaka)
13
SubhakiÓhÈ
129

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

Subhak|Ôa (pabbata)

64

Subhadda (paribbÈjaka)

4

Subha (mÈÓavaka)

8

Sumanatthera

27, 47

Sumana (rÈjakumÈra)
Sumana (sÈmaÓera)

34
52, 53, 58,

62, 63, 68, 71, 73
SumanÈ (devÊ)

34

SuvaÓÓak|Ôa (pabbata)

64

SuvaÓÓabh|mi

48

SuvaÓÓabh|mi (nagara)

51

SusunÈga (rÈjÈ)

54

S|ciloma (yakkha)

93

Setaketu (devaputta)

130

Sela (brÈhmaÓa)

206

SoÓakatthera

24, 25, 46, 200

SoÓatthera

48, 51, 52

SoÓadaÓÉa (brÈhmaÓa)

93

SopÈka (sÈmaÓera)

207

Soreyya (nagara)

168

[ Ha ]
HayamuttÈ

56

Himavanta

51

HimavantadesabhÈga

48

Himavanta (pabbata)

92

Himavanta (vana)

32, 48

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

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

PiÔÔha~kÈ
[A]

AÑsabaddhakena = AÑsavaddhakena (SÊ, SyÈ)

306

AgghiyagayamuggarÈdÊni = AgghiyagadÈmuggarÈdÊni (SÊ)

252

AÒÒo apadesÈraho hoti = AÒÒo apadesÈraho na hoti (SÊ, SyÈ)
NÈÒÒo apadesÈraho hoti (Ka)

116

AÔÔhakathÈyaÑ = MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ (Ka)

279

AtinÈmeti = VÊtinÈmeti (SyÈ)

146

Atisamagghepi = Anatimahagghepi (Ka-SÊ)

143

Atha = AddhÈ (SyÈ)

329

AtthinÈmasadde = Atthisadde (SyÈ)

176

AtthibhÈvaÑ = AbhÈvaÑ (SÊ, SyÈ)

340

Ad|halapÈsÈÓÈdÊni = Ad|halapÈsÈÓÈni (SÊ) Add|halÈdÊni (SyÈ)

338

Ad|halapÈsÈÓehi = Add|halapÈsÈÓehi (SyÈ) AduhalapÈsÈÓehi (Ka)

338

AndhakÈraÑ = AndhakÈro (Ka)

237

AnacchariyaÑ vÈ = AnacchariyaÑ ca (SÊ)

102

AnadhippetaÑ = Na adhippetaÑ (?)

209

376

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AnanuÒÒÈtukÈmopi = AnanujÈnÈtukÈmopi (Ka)
AnÈcÈrena = AnÈdarena (Ka)
AnuÒÒÈtÈya = AnuÒÒÈtÈ (sabbattha)
AnupubbikathÈ = ŒnupubbÊkathÈ (SÊ)
AnokappanÈmarisanatthavasena = AnokappanÈparisahanatthavasena (Ka)
ApatamÈne = ApatamÈne katvÈ (SÊ)
AppagghataraÑ vÈ = SamagghataraÑ vÈ (SÈrattha)
AppagghataraÑ vÈ -pa- koÔÔhÈsaÑ = MahagghataraÑ parassa
koÔÔhÈsaÑ (SyÈ)
Apubbavinicchayo = Anupubbavinicchayo (SyÈ, Ka)
AbhinibbattakkhandhaggahaÓe = AbhinibbattakkhandhaggahaÓÈ (SyÈ)
AravÈÄo = ŒravÈÄo (SyÈ, YojanÈ)
ArogaÑ = AbhedaÑ (Ka)
AhituÓÉikÈdÊhi = AhiguÓÔhikÈdÊhi (SÊ)
AÄakadevattherena = AÄakarevattherena (Ka)

151
246
207
34
176
141
333
333
293
135
48
203
317
51

[Œ]
ŒÓaÓyaÑ = ŒÓanyaÑ (SÊ) ŒnaÓyaÑ (SyÈ)
ŒvasissÈmÈ”ti = ŒgamissÈmÈti (Ka)
Œvijji = Œvijjhi (SÊ, SyÈ)
ŒviÒchetvÈ = ŒvaÔÔetvÈ (SÊ, SyÈ) ŒviÒjetvÈ (Ka)
ŒvijjhitvÈ = ŒviÒjitvÈ (SÊ)
ŒsÊviso = Œsiviso (Ka)

5
344
66
277
304
185

[U]
UkkocaÑ = UkkoÔaÑ (Ka)
UccanÊca-uÄÈruÄÈra = UÄÈrÈnuÄÈra (SyÈ)
UccinÊ”ti = TaÑ na uccini (SÊ, SyÈ)
UÉÉÈpento = UÔÔhÈpento (SÊ, SyÈ, Ka)
UdakaÔÔhÈne vÈ = UdakaÔÔhÈne (?)

295
155
7
259
286

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

377
PiÔÔha~kÈ

[U]
Upayogagaman|pagaÑ = UpayogagamanakaÑ (SyÈ)
UpÈdinnaphassÈdÊsu = UpÈdinnakaphassÈdÊsu (DÊ-®Ôha 1. 22 piÔÔhe.)
UppilaÑ = UbbillÈvitaÑ (SÊ), UbbillaÑ (SyÈ), UppilavaÑ (Ka)
Upekkhekaggatameva = UpekkhÈvedanameva (sabbattha)
Uma~gena = Ummaggena (SÊ) Umma~gena (SyÈ)

294
20
132
125
311

[E]
Ehibhikkhu nÈma = Ehibhikkh|ti bhikkhu nÈma (SÊ, SyÈ)

205

[O]
Okallako = Otallako (SÊ) Ogallako (SyÈ)

218

[ Ka ]
KaÒÒaÑ = KÈjaÑ (SyÈ, Ka, DÊpavaÑsa)
KÈjaragÈme = GocaragÈme (Ka)
KÈlusiyassa = KÈlussiyassa (Ka)
Ki~kaÓikasaddoti = Ki~kiÓikasaddoti (SÊ, SyÈ)
KiÒca bhiyyo = KiÒci bhiyyo (SyÈ)
KiÒci = KaÒci (SÊ)
KuÔÔam|lanti = KuÉÉam|lanti (SÊ, SyÈ)
KudÈlaÑ = KuddÈlaÑ (SÊ)
KumÊnena = Kuminena (SÊ) Kumminena (SyÈ)
KoÓÔhÈti = KoÓÉoti (SÊ, SyÈ)
Konta = Kunta (SÊ)

56
74
119
250
121
3
175
270
287
219
39

[ Kha ]
KhalibaddhaÑ = KhalitthaddhaÑ (SyÈ)

282

[ Ga ]
GaÓanÈnupubbato = GaÓanÈnupubbatÈ (Ka)
Gabbhitena = Gabbitena (SÊ) Tabbhitena (SyÈ)
GaruÄapakkhakanayena = GaruÄapakkhanayena (SyÈ)

116
223
291

378

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Gha ]

GhaÓÔiÑ = GaÓÉiÑ (SÊ, SyÈ) GhaÓÉiÑ (Ka)

336

[ Ca ]
CamaravÈlehi = CÈmarivÈlehi (SyÈ) CÈmarÊvÈlehi (Ka)

237

CorÈvahaÔepi = TheyyÈyavahaÔepi (SÊ, SyÈ)

344

[ Cha ]
ChabbaÓÓaraÑsiyo ca = HimaÒca raÑsiyo ca (SÊ, SyÈ)

71

[ Ja ]
Ja~ghappamÈÓaÑ = GajappamÈÓaÑ (?)

65

JambudÊpÈ te = JambudÊpÈto (SÊ, SyÈ, DÊpavaÑsa)

54

JÊvikaÑ = JÊvitaÑ (Ka)

144

JÊvikakappanaÑ = JÊvitakappanaÑ (Ka)

204

[ ©a ]
©atvÈ ca = ©atvÈva (SÊ, Ka)

17

[ Ta ]
TathÈ = TathÈyaÑ (SÊ)

107

TadavasÈne = TadavasesÈ (SÊ, SyÈ)

334

Tassa = Tassa me (SÊ, SyÈ)

5

TÈtÈ = HatÈ (Ka)

140

Tepi = Yepi (Ka)

28

TaÑ dhuraÑ = TaÑ (SÊ, SyÈ)

291

[ Da ]
Dippati = Dibbati (Ka)
DuÔÔhaÑ = DuÔÔhuÑ (Ka)
Dundubhissarattherena = Dundabhiyattherena (Ka)

6
134
51

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Da-Na ]
DvÈraÑdado = DvÈradado (SyÈ)
DvÈsÊti = DvÈsÊtiÑ (SÊ)
NamassaneyyaÑ = NamassanÊyaÑ (SÊ)
Navakammiko = Vanakammiko (SyÈ)
Na sarasÊti vuttaÑ hoti = IdÈni sarasÊti vuttaÑ hoti (Ka)
NÈnÈratanacittitÈ = NÈnÈratanavicittÈ (Ka)
Nibbikosassa = Nimbakosassa (SÊ, SyÈ)
NibbÈyiÑsu = ParinibbiÑsu (SÊ, SyÈ)
NirumbhitvÈ = NirappitvÈ (SyÈ) NirambitvÈ (Ka)
NidampitvÈ (SaddanÊti)
N|nimassa = N|namassa (SÊ) Nanvimassa (Ka)

379
PiÔÔha~kÈ
187
23
1
215
256
91
259
76
296
112

[ Pa ]
PakkÈmi = Pakkami (Ka)
7
PakkhantÈ = PakkhandÈ (Ka)
72
PaggaÄitapubbakuÓapabhÈvena = PaggharitapubbaÑ kuÓapabhÈvena (SÊ)
GaÄitapubbaÑ kuÓapabhÈvena (Ka) 230
Paccakkhampi = Paccakkhamasi (Ka)
176
PaccÈharÈpetuÑ = So paccÈharÈpetuÑ (?)
327
PajjotaÑ dhÈrentena = PajjotadhÈraÓena (Ka)
140
PaÔibÈhiyyati = PaÔibÈhÊyati (SÊ, SyÈ)
6
PaÔiviso = PaÔiviÑso (SÊ)
335
Pata~gamukhamaÓÉ|kÈ = Bara~kamukhamaÓÉ|kÈ (SÊ)
KharakamukhamaÓÉ|kÈ (SyÈ)
224
PatthaÔabaddhasÈÔake = PatiÔÔhitatthaddasÈÔake (SyÈ)
PatiÔÔhitabaddhasÈÔake (Ka)
290
PatthapatthapulakaÑ = Patthapattham|lakaÑ (Ka)
145
Patthapatthapulakanti = Patthapattham|lakanti (Ka)
145
Pabbajitato = Pabbajjato (SÊ, SyÈ)
171
ParikkhakajanappasÈdakanti = SarikkhakajanappasÈdakanti (Ka)
99
PariyattibbhÈjanatthato = PariyattibhÈjanatthato (SÊ, SyÈ)
16

380

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
Parisati = ParisatiÑ (SÊ)
Pavutta = Pamutta (SÊ) PamuttaÑ (SyÈ)
PlavantÈ = PilavantÈ (SÊ)
PaharitvÈ = ŒharitvÈ (SyÈ) HaritvÈ (Ka)
PÈkavattatthÈya = PÈkavaÔÔatthÈya (SÊ, SyÈ)
PÈcanena = PÈjanena (Ka)
PÈsÈÓatala = PÈsÈdatala (SÊ, SyÈ)
PiÄakaÑ = TilakaÑ (SÊ)
PulakaÑ = M|lakaÑ (Ka)
PupphuÄakÈ = BubbulakÈ (SÊ) PubbuÄakÈ (SyÈ)

256
103
288
316
313
291
280
223
145
70

[ Ba ]
BandhaÑ = BaddhaÑ (SÊ)
BÊjaniÑ = VÊjaniÑ (SÊ, SyÈ)
Buddhavisayova = Buddhavisayo (SÊ, SyÈ)
BodhimaÓÉo = BodhimaÓÉÈ (sabbattha)
BrahmajÈlamadesisunti = BrahmajÈlaÑ adesayunti (SÊ)

255
11
159
89
52

[ Bha ]
BhÈgyavÈ = BhagyavÈ (Ka)
BhÈgyamassa = Bhagyamassa (Ka)
BhaÓÉassÈmikopi = BhaÓÉassÈmiko (SÊ, SyÈ)
BhÈsitamattaÑ = BhÈsitamatthaÑ (SÊ, SyÈ, Ka)
Bhi~gÈraÑ = Bhi~kÈraÑ (SÊ)
BhindivÈlaÑ = BhiÓÉivÈlaÑ (SÊ) BhiÓÉiÑ vÈ vÈlaÑ vÈ (SyÈ)
Bh|mimatto = Bh|mibhÈgamatto (SyÈ) Bh|mimatte (Ka)

95
95
306
105
56
284
298

[ Ma ]
ManussamaÑsacakkhunÈ = Manusso maÑsacakkhunÈ (SÊ, SyÈ)
ManussÈ maÑsacakkhunÈ (?)
MarisayÈmÊti = ParisahÈmÊti (Ka)

133
176

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

381
PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MahÈkathÊ = MahÈkavi (SÊ, SyÈ)

47

MahÈdevattherena = MahÈrevattherena (Ka) Sahassadevattherena (SyÈ) 51
MahÈdevattheraÑ = MahÈrevattheraÑ (Ka)

48

MahÈbodhi-ÈsannaÔÔhÈne = MahÈbodhi-ÈsanaÔÔhÈne (SÊ, Ka)
MahÈ-ÈsanaÔÔhÈne (®ÊkÈ)

74

MahÈmoggallÈno = MahÈmoggalÈno (Ka)

150

MahÈmoggallÈnoti = MahÈmoggalÈnoti (Ka)

150

MahÈsumatthero = MahÈsummatthero (SÊ)

228

MÈgasiramÈsassa = Migasirassa (SyÈ)

72

Migasi~gatÈpasassa = Isisi~gatÈpasassa (?) Khu 6. 31 NiÄinikÈjÈtakaÑ
passitabbaÑ.

180

Migasi~gaÑ = Isisi~gaÑ (?)

180

MicchÈdiÔÔhika-tivedÊ = MicchÈdiÔÔhiko katavedÊ (Ka)

190

MoggallÈno = MoggalÈno (Ka)

150

MoÄigallo = Monigallo (SÊ) MoÓigallo (SyÈ) MoÄikatto (Ka)

219

[ Ya ]
YÈvade = YÈvadeva (SÊ, SyÈ, SaÑ 1. 412 piÔÔhe)

5

Yena kenaci sibbituÑ = YaÑkiÒci sibbituÑ (SyÈ, Ka)

253

Yo yokoci nÈma, so = Yo so yokoci nÈmeso (SÊ, SyÈ)

203

[ Ra ]
Rakkhanti = Rakkhati (SÊ)
RÈjakakudhabhaÓÉÈni = RÈjakakudabhaÓÉÈni (Ka)

296
56

RÈjapaÔiggahitabh|tÈni = RÈjapariggahabh|tÈni (SÊ, SyÈ)

255

Rukkham|le = MaÓÉape ca rukkham|le ca (SyÈ)

312

RudradÈmakÈdÊnaÑ = DudradÈmakÈdÊnaÑ (Ka)

258

382

PÈrÈjikakaÓÉa-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ La ]
La~kÈrasadisaÑ = LakÈrasadisaÑ (SÊ)
LakkhaÓÊyattÈ = SallakkhaÓÊyattÈ (SÊ, SyÈ)
LakkhaÓe = SalakkhaÓe (sabbattha)
LaggetvÈ = LaÒcetvÈ (SyÈ) LaÒjetvÈ (Ka)
LabhÈmi = AlabhÈmi (Ka)
LohapiÓÉiguÄapiÓÉitelamadhughaÔÈdi = LohapiÓÉaguÄapiÓÉatelamadhughaÔÈdi (SÊ)

290
16
16
321
295
280

[ Va ]
Vajesu viya = Vajesu (SyÈ, Ka)
Vamati vÈ passÈvaÑ vÈ = VaccaÑ vÈ passÈvaÑ vÈ (SÊ) VamanaÑ vÈ
uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ (SyÈ)
Vavatthapetabbo = Vavatthapetabbo ko so vinayoti (SyÈ)
Vasanti = Vassanti (SÊ, SyÈ)
Vasat|ti = Vasitunti (Ka)
Vase = VasÊvasena (Ka)
VÈlikÈrÈme = VÈlukÈrÈme (SÊ)
VÈsaÑ = VassÈvÈsaÑ (SÊ, SyÈ)
VicinitÈvasesaÑ = VicitÈvasesaÑ (SÊ, SyÈ)
VinicchinituÑ = VinicchituÑ (Ka)
VippanaÔÔhÈ nÈvÈ = VipannaÔÔhanÈvÈ (Ka) VippanaÔÔhanavÈ (SÊ, Ka)
VissatthÈ = VisaÔÔhÈ (Ka)
VissakammunÈ = VisukammunÈ (Ka)
VisÈkhapuÓÓamadivase = VisÈkhapuÓÓamÊdivase (SyÈ)
VedisanagaraÑ = VeÔisanagaraÑ (Ka) VediyanagaraÑ (Ka-SÊ)
VuÉÉhilakkhaÓa = VuÉÉhisalakkhaÓa (sabbattha)
VuttÈ = VuttattÈ (SÊ, Ka)

280
4
186
238
127
27
142
333
152
289
9
9
4
52
16
205

[ Sa ]
Sa~karÊyati = Sa~kiyati (Ka)
SakissariyanissitÈ = SakavÊriyanissitÈ (Ka)

261
269

244

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Sa ]
Sa~khatattÈ = Sa~khaÔattÈ (SÊ)
Sa~khÈtasa~ghÈtena = Sa~ghÈtasa~khÈtena (DÊ-®Ôha 1. 36 piÔÔhe)
Sa~gamituÑ = Sa~kamituÑ (SÊ, SyÈ, Ka)
Sa~gamitunti = Sa~kamitunti (SÊ, SyÈ, Ka)
Saccameva = SabbametaÑ (SÊ) Sabbameva (SyÈ)
SaÔÔhivassikatthero = Vassasatikatthero (SÊ, SyÈ)
VassasaÔÔhikatthero (Ka)
SattatisahassÈdhikassa = SattatiÑsasahassÈdhikassa (SÊ, SyÈ)
SattapaÓÓi = SattapaÓÓa (SyÈ)
SadÈ = YadÈ (SÊ)
SandiÔÔhamÈnÈ = SandihamÈnÈ (?)
SabahumÈno = SambahumÈno (SyÈ, Ka)
SabbapaliguÓÔhimaÑ vÈ = SabbapariguÓÔhimaÑ vÈ (SyÈ)
SabbÈyatanÈni = SabbÈyatanÈni upaÔÔhahantaÑ (SÊ)
Samanubaddho = Samanubandho (Ka)
SamavalokanaÑ = SamolokanaÑ (SÊ, SyÈ)
SamudÈyo = Sam|ho (SÊ) Samudayo (SyÈ)
Sammutidevehi = Sammatidevehi (SyÈ)
SahoÉÉhaggahito = SabhaÓÉagahito (SÊ) SahoÉhagahito
(SyÈ, SakkatÈnulomaÑ) SahoÉÉaggahito (Ka)
SÈraÓeneva = HaraÓeneva (Ka)
SÈrathi = SÈrathÊ (Ka)
SÈrentassa = OsÈrentassa (SyÈ) Harantassa (Ka)
SÊlak|Ôamhi = Silak|Ôamhi (SÊ) PÊÄak|Ôamhi (SyÈ)
Sukhasamphassopi = Atisukhumasamphassopi (Ka)
Suttanti = SuttaÑ suttanti (SÊ, SyÈ)
SuvakÈhaÔaÑ = SukamÈhaÔaÑ (DÊpavaÑse)
S|dati cetaÑ = S|dati ca (SyÈ)
S|nagharaÑ = S|nÈgharaÑ (SÊ, SyÈ)

383
PiÔÔha~kÈ
2
83
238
238
260
206
51
9
301
189
35
290
227
315
164
25
97
193
283
59
283
54
205
15
56
15
335

384
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
So dÈne nirussÈho = TasmiÑ dÈne nirussÈhe (SÊ)
TasmiÑ dÈne nirussÈho (SyÈ)
So vatÈyaÑ = Suvaco vatÈyaÑ (SyÈ)

306
32

[ Ha ]
HatthavÈrehi vÈ padavÈrehi vÈ = HatthapÈdehi vÈ (SÊ, SyÈ)
Hanatha = Bandhatha (SÊ)
Hoti, sippikÈyapi = Hoti sappi-Èdi, yamhi (Ka)

286
49
277
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GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔtha~kÈ

[A]
AÔÔhasaÔÔhi mahÈtherÈ
76
AtthasataÑ dhammasataÑ
190
AtthÈnaÑ s|canato
15
AnupavÈdo anupaghÈto
155
AnekajÈtisaÑsÈraÑ
14
AnotattÈdakaÑ kaÒÒaÑ
56
ApadÈnaÑ ahimacchÈ
224
AparantaÑ vigÈhitvÈna
50
AbhiÒÒeyyaÑ abhiÒÒÈtaÑ
87
AsambudhaÑ BuddhanisevitaÑ
yaÑ
1
AhaÑ BuddhaÒca dhammaÒca
(DÊpavaÑsa)
56

PaÔhamapÈdÈ
[E]
Ete nÈgÈ mahÈpaÒÒÈ
Ete satta mahÈselÈ
EvaÑ acintiyÈ BuddhÈ
EvaÑ aniccaÑ jammiÑ
EvaÑ anupabbajito

PiÔÔha~kÈ
46, 47
91
66
29
42

[ Ka ]
KatÈ bhikkhusahassena
46
Kappiyepi ca vatthusmiÑ
345
KÈmaÒca pubbÈcariyÈsabhehi
2
Ko me vandati pÈdÈni
94, 139

[I]
IccevamaccantanamassaneyyaÑ 1
Imesu tÊsu vatth|su (DÊpavaÑsa) 57

[ Kha-Ga ]
KhantÊ paramaÑ tapo titikkhÈ 154
KhÊÓÈsavÈ jutÊmanto
26
KhÊÓÈsavÈ vasippattÈ
29, 76
GantvÈ KasmÊragandhÈraÑ
50
GantvÈna Majjhimatthero
51
GantvÈna Rakkhitatthero
50
GantvÈna raÔÔhaÑ MahiÑsaÑ 50
Gamanena na pattabbo
90
GahakÈraka diÔÔhosi
14
GuÓehi yo sÊlasamÈdhipaÒÒÈ
1

[U]
Upayogena bhummena
UpÈli dÈsako ceva

[ Ca ]
CatuttiÑseva suttantÈ
CatubbidhaÑ hi vinayaÑ

[Œ]
Œcariyaparamparato
168, 247
ŒpattidassanussÈho
346
ŒrakattÈ hatattÈ ca
87
ŒlokaÑ dassayitvÈna
76
ŒvudhaÑ nikkhipitvÈna
57

81
24, 46

21
195

386
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PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ca ]
CaturÈsÊti sahassÈni
CaturÈsÊtisahassehi
Caturo janÈ saÑvidhÈya
CattÈri satasahassÈni
C|Äadevo ca medhÈvÊ
C|ÄÈbhayo ca medhÈvÊ

91
92
321
91
47
47

[ Cha-©a-®ha ]
ChÈtabbatapÈdamhi
(DÊpavaÑsa)
©Ètako no nisinnoti
®hapetvÈ caturopete

56
45
22

[ Ta ]
TaÑ me nisÈmentu
3
Tato upaÉÉhupaÉÉhena
91
Tato ca bhÈsantarameva
3
Tato Mahindo IÔÔiyo
46
TasmÈ imaÑ PÈÄinayÈnur|paÑ 2
TasmÈ paraparikkhÈraÑ
345
TasmÈ vatthumhi otiÓÓe
345
TasmÈ have lokavid|
90
TasmÈ hi yaÑ AÔÔhakathÈsu
3
Tassa sisso mahÈpaÒÒo
47
TicÊvaraÒca patto ca
205
TipaÒcayojanakkhandha
92
TÊÓi sataÑ sahassaÒca
206
TenÈti-ÈdipÈÔhassa
4, 79
TelaÑ madhuÑ phÈÓitaÒcÈpi 240
TevijjÈ iddhipattÈ ca
57

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Tha-Da-Dha ]
Thullaccayanti yaÑ vuttaÑ
273
DiÔÔhe dhamme ca yo attho
80
DiyaÉÉhasatasuttantÈ
21
DÊpe tÈrakarÈjÈva
47
DukkaÔaÑ iti yaÑ vuttaÑ
273
DutiyaÑ adutiyena
247, 345
DutiyaÑ sa~gahaÑ katvÈ
28
Dutiyo pana sa~gÊto
27
Duve satasahassÈni
91
DesanÈsÈsanakathÈ
17
DvÈsÊti Buddhato gaÓhiÑ
23
Dve asÊti sahassÈni
92
DhammapÈlitanÈmo ca
47
[ Na ]
Na paÔicca kammaÑ phusati
NavasatasahassÈni
Nava suttasahassÈni
NikÈye paÒca vÈcesuÑ
NÊlÈdi yÈdisaÑ pupphaÑ
Neva me sakkuÓeyyÈsi

45
91
22
47
56
49

[ Pa ]
PaÒÒÈsa yojanakkhandha
92
ParamparÈya vinayaÑ
24, 26
PariyattibhedaÑ
sampattiÑ
17, 19, 21
PassitvÈpi ca ÈpattiÑ
345
PaÄinÈ JambudÊpÈ te
54
PÈrÈjikanti yaÑ vuttaÑ
225
PÈÄiÑ aÔÔhakathaÒceva
345
PiÔakaÑ piÔakatthavid|
16

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
PuÓÓamÈyaÑ mahÈvÊro
Punadeva Abhayo medhÈvÊ
Punadeva UpÈli medhÈvÊ
Punadeva KÈÄasumano
Punadeva Sumano medhÈvÊ
Pubbe vasannivÈsena
Purato puraseÔÔhassa

63
47
47
47
47
35
54

[ Ba-Bha ]
Buddhena dhammo vinayo
3
ByaÒjanaparisodhanato 168, 247
BhagavÈti vacanaÑ seÔÔhaÑ
95
BhagÊ bhajÊ bhÈgÊ vibhattavÈ
95
BhaggarÈgo bhaggadoso
96
Bhaye kodhe pasaÑsÈyaÑ
139
BhÈgyavÈ BhaggavÈ yutto
95
BhovÈdÊ nÈma so hoti
84
[ Ma-Ya ]
MaÓÉ|kohaÑ pure ÈsiÑ
94
MahÈraÔÔhaÑ isi gantvÈ
50
Mahindo nÈma nÈmena
53
MÈ dÈni kodhaÑ janayittha
49
YaÑ ettha vuÉÉhimanto
16
YaÑ manusso kare pÈpaÑ
273
Yattha ca
dinnamahapphalamÈhu
141
Yaso ca SÈÓasambh|to
27
YasmÈ tasmÈ suviÒÒeyyaÑ
247
YasmiÑ Ôhite sÈsanamaÔÔhitassa 2
YÈvatÈ candimas|riyÈ
90

PaÔhamapÈdÈ

387
PiÔÔha~kÈ

[ Ya-Ra ]
Yugandharo ¢sadharo
Yehi therehi sa~gÊtÈ
Yo kappakoÔÊhipi
YojanÈnaÑ satÈnucco
YonaraÔÔhaÑ tadÈ gantvÈ
RÈgavirÈgamanejamasokaÑ

91
27
1
92
51
141

[ Va ]
VatthuÑ kÈlaÒca desaÒca
265
VÈri pokkharapatteva
237
VÈlabÊjanimuÓhÊsaÑ
56
Vinicchayo AÔÔhakathÈsu vutto 2
VividhavisesanayattÈ
15
VisÈrado KÈÄasumano
47
VuttaÑ yena yadÈ yasmÈ
4, 78
Vedisagirimhi RÈjagahe
54
[ Sa ]
SaÑvaÓÓanaÑ taÒca
samÈrabhanto
2
SaÑvaÓÓanÈ pavattÈ
168, 247
SaÑvaÓÓanÈ SÊhaÄadÊpakena
2
Sa~gÈyitvÈna saddhammaÑ
25
Sacepi tvaÑ mahiÑ sabbaÑ
49
SatayojanavitthiÓÓÈ
92
Satehi paÒcahi katÈ
23
Satehi sattahi katÈ
27
SattavÊsa sahassÈni
206
Satta suttasahassÈni
21
Sadevakopi ce loko
49
SabbaÑ satasahassÈni
91
SabbakÈmippabhutayo
28

388
PaÔhamapÈdÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SabbapÈpassa akaraÓaÑ
154
SamaÓÈ mayaÑ mahÈrÈja
55
SamavÈye khaÓe kÈle
79
SamuÔÔhÈnaÒca kiriyÈ
235, 328
SampassataÑ na dissati 168, 247
Sallekhiye nosulabh|pamehi
2
SÈmaÓero ca Sumano
53

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SikkhÈpadaÑ samaÑ tena
345
SivikaÑ sa~khaÑ vaÔaÑsaÒca 56
SuttantikÈnaÑ vacanÈnamatthaÑ 3
Sumano VÈsabhagÈmÊ ca
27
SuvaÓÓabh|miÑ gantvÈna
52
[ Ha ]
HarÊtakaÑ ÈmalakaÑ

56

